
BEŞiR AGA KÜTÜPHANESi 

kütüblerinin vakfiyedeki şartlara aykırı 
olarak beş günlüğüne bazı kitapların kü
tüphane dışına çıkmasına izin verdikle
rinin ve bunun sonucu olarak da bir kı
sım kitapların kaybolduğunun tesbit edil
mesi üzerine gerekli düzenlemeleri ya
pabilmek gayesiyle bir süre kapatılmıştı. 
Rebfülewel 1198'de (Şubat 1784) yapılan 
sayımda otuz sekiz kitabın kaybolduğu 
anlaşılmış, geri kalan 676 kitap hafız-ı 
kütüblere teslim edilip gerekli tedbirler 
alındıktan sonra kütüphane tekrar hiz
mete açılmıştır (VGMA, nr. 639, s. 128-
150). 

Kuruluşundan sonra yapılan bazı ba
ğışlarla koleksiyonu zenginleşen Beşir 

Ağa Kütüphanesi bugün Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde Beşir Ağa adıyla ayrı bir 
bölüm olarak muhafaza edilmektedir. 
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Kütüphanesi, İstanbul 1957, s. 38-39, tür.yer.; 
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ayrıca bk. İndeks . r:;:ı 

~ İsMAİL E. ER ÜNSAL 

L 

BEŞiR AGA KÜTÜPHANESi 

DArüssaade ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 

Eyüp'teki darülhadisinde 
1735 yılında kurulan 

kütüphane. 
_j 

Beşir Ağa'nın İstanbul'da kurduğu bu 
ikinci kütüphane 1148'de (1735) düzen
lenen vakfiyesine göre dini ilimlerle ilgi
li küçük bir koleksiyandan meydana gel
miştir. Kütüphanede üç hafız - ı kütüb ile 
bir kiüib- i kütüb görevlendirilmişti. Vak
fiyede ayrıca hafız-ı kütüblerden ikisinin 
medrese öğrencileri arasından seçilmesi 
istenmekte, diğer hafız-ı kütübün ise 
medrese dışından alim, fazı! ve dindar 
bir kişi olması şart koşulmaktadır. 

Kütüphanenin küçük koleksiyonu, 11 56 
(1743) yılında Rabia Hatun'un daha ön
ce Ayasofya Kütüphanesi'ne vakfettiği 
kitapların bu kütüphaneye nakli ile ol-.. 
dukça zenginleşmiştir (VGMA, nr. 683, s. 
187) 

Beşir Ağa Kütüphanesi bugün Süley
maniye Kütüphanesi'nde Beşir Ağa (Eyüp) 
adıyla ayrı bir bölüm olarak ml:rhafaza 
edilmektedir. 
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BEŞiR AGA SEBiLKÜTTABI 

DarüssaAde ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 

Kahire' de yaptırılan 
bir sebil ve mektep. 

_j 

XIV. yüzyılın ikinci yarısından başlaya
rak bilhassa Memlüklüler devrinde yay
gınlaşan cami, medrese ve hankahların 
yola bakan köşelerinde iki katlı bir sebil 
inşasıyla üstünü sıbyan mektebi olarak 
kullanma geleneği daha sonraki yüzyıl
larda da devam ettirilmiştir. "Sebilküt
tab" adıyla anılan ve Kahire'de pek çok 
örneği bulunan bu tarz yapılar Osman
lılar devrinde de inşa edilmiştir. Beşir 

Ağa Sebili bunun günümüze intikal eden 
bağımsız örneklerinden biridir. 

Şariu'I-Hallci'l-Mısrl (eski Şariu Derbi'l
cemamfz) üzerinde, Sultan Mahmud Med
resesi yanından bu caddeye inen Habba
niye sokağının kesiştiği köşede yer alan 
sebilin, benzerleri gibi suyun serin tutul
ması için iyi bir havalandırmaya imkan 
verecek şekilde iki cepheli olarak 1131 ·
de ( 1719) inşa edildiği Türkçe kitabesin
den anlaşılmaktadır. Memlük üslübun
da yapılan sebilin iki cephesi üzerindeki 
pencereleri, köşeli geçmeleri olan oyma
lı bir pervaz çerçevelemektedir. Mekte
bin bulunduğu üst kat, ortada mermer 
sütunlu ve her iki tarafta çift kemerli 
bir ahşap sayvanla nihayetlenmektedir. 
Binanın portali, üstü köşeli biçimde dü
zenlenmiş mukarnaslı bir girinti teşkil 
etmekte olup oyma pervazla çevrelen-

Beşir Ağa Sebi lküttab ı - Kah i re 1 Mısır 

miştir. Varısı duvara gömülü bir sütun 
sebilin köşesini süslemektedir. Binanın 
en dikkat çekici özelliği, kuzey cephesi
nin kıvrımlı yol düzenlemesine uyduru
larak yapılmış kavisli bir cephe tanzimi
ne sahip olması ile Şariu'I-Halfci ' l -Mıs

rf'ye bakan cephesindeki pencereye bi" 
tişik olarak yapılmış alt kısmı şişkin bir 
istiridye kabuğu şeklindeki yekpare mer
mer su haznesidir. Eski bir resminde 
görüldüğü üzere bu haznenin iki yanın
dan dışarıya bir çıkıntı teşkil eden em
zikler yer almaktadır (bk. Hüseynf, s. 208). 
Bu örnek emzikli sebiller için değişik bir 
numune teşkil eder. 
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BEŞİR b. AKREBE 

( "-1__..ı..Lr.~ ) 

Ebü'I-Yeman Beşir (Bişr) 
b. Akrebe el-Cühen! 

(ö. 85/704) 

SahAbi. 
_j 

Ne zaman ve nerede doğduğu bilin
memektedir. Çocukluk yıllarında babası 
Akrebe ile birlikte Hz. Peygamber'i zi
yarete gitti ; Peygamber de onu yanına 
oturtup başını okşadı ve Bahir olan adı
nı Beşir'e çevirdi. Dilindeki kekemelik 
de Hz. Peygamber'in duasıyla geçti. Yaş
Iandığı zaman saçları ağardığı halde Hz. 
Peygamber'in elinin değdiği kısımların 
siyah kaldığı rivayet edilir. Babası Uhud 
Savaşı'nda şehid düşünce Hz. Peygam
ber Beşlr'i ziyaret etti; onun ağlamakta 
olduğunu görünce. "Ağlama! Ben baban, 
Aişe de annen olsa istemez misin?" di
yerek onu teselli etti. 

Abdülmelik b. Mervan, Amr b. Sald'i 
öldürdüğü gün Beşir'den kalkıp bir şey
ler söylemesini istedi. Beşir de, "Ben Hz. 
Peygamber'in, sadece gösteriş ve riya 
için konuşmaya kalkışanı, Allah kıyamet 
günü riya ve gösteriş mevkiinde tutar, 
buyurduğunu işittim" (Müsned, III, 500) 

diyerek halifenin teklifini reddetme ce
saretini gösterdi. 


