
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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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. 



Daha sonra Filistin'e yerleşen Beşir. 

el- Filistini n is besiyle de anılma ktadır. 
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BEŞİRFUAD 

( 1852 [?]- 1887) 

Fikir adamı ve tenkitçi. 

Maraş ve Adana mutasarrıflıklarında 
bulunmuş olan Hurşid Paşa ile Giresun
lu Memiş Paşa 'nın kızı Habibe Hanım ' ın 

oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 
Anne ve baba tarafından Gürcü asıllıdır. 

Devrine göre seviyeli bir öğretim veren 
Fatih Rüşdiyesi'nde beş yıl okuduktan 
sonra bir müddet babasının görevi dola
yısıyla bulundukları Suriye'de Halep Ciz
vit Mektebi'nde tahsil gördü. 1871'de 
Askeri İdadi'den. 1873'te Mekteb-i Har
biyye'den mezun oldu. Aynı yıl Sultan 
Abdülatiz'in yaverliğine tayin edildi ve 
bu görevi üç yıl devam etti. Yaverlik un
vanı üzerinde kalmak şartıyla gönüllü 
olarak 1875-1876 Sırp savaşına iştirak 
etti. Aynı şekilde yine gönüllü olarak Rus 
Harbi'ne (1877- ı 878) ve Girit isyanlarının 
bastırılması harekatına da (1878) katıldı. 

Kolağası rütbesiyle Harbiye Levazımat-ı 
Umümiyye Dairesi Teftiş Komisyonu üye
si iken askerlikten istifa ederek kendi
sini tamamen yazı ve yayın hayatına ver
di. Bir ara Darüşşafaka Mektebi'nde fah
ri olarak öğretmenlik yaptı. Annesinin 
tutulduğu zihni bir hastalığa yakalan
mak korkusuyla sefahat hayatına daldı. 
Bu yüzden. ailesinin geçimini teminde 
daha fazla zorluğa düşmernek için ha
yatına son verdiğini açıklayan bir mek
tup bırakarak S Şubat 1887' de intihar 
etti. Mektupta cesedini teşrih malzeme
si olarak Tıbbiye'ye hediye ettiğini yaz
mışsa da cenazesi Eyüp Sultan Kabris
tanı'na defnedilmiş, ancak mezarı daha 
sonra kaybolmuştur. Hayatında olduğu 
gibi ölümünden sonra da şahsiyeti ve 
intiharı üzerine. hükümetin müdahalesi
ni gerektirecek münakaşalar olmuştur. 

Beşir Fuad'ın, 1883 sonlarından başla
mak üzere. intiharına kadar geçen dört 
yıllık kısa fakat çok yoğun bir yazı ha
yatı olmuştur. Önce Mustafa Reşid'in çı
kardığı Envar-ı Zeka mecmuasında te
lif ve tercüme yazıları çıktı, daha sonra 
birkaç arkadaşıyla Haver dergisini çı

karmaya başladı. 1884'te hemen tama-

Beş ir Fuad 

mıyla fennf konulara dair yazıların neş
redildiği Güneş dergisinin imtiyazını sa
tın aldı. On iki sayı çıkabilen Güneş, mu
kaddimesine göre, Osmanlı gençlerinin 
çağdaş müsbet ilimiere ve fenni geliş
melere yabancı kalmamasma çalışacaktı. 
1884 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin 
en eski özel gazetesi olan Ceride-i Ha
vadis'in ıslah edilmesi teşebbüsüne ge
çilince bu maksatla başmuharrirliğine 

Beşir Fuad getirildi. Buradaki idareciliği 
ve yazarlığı da bir buçuk ay sonra, hü
kümet kararıyla gazetenin kapatılması 
üzerine sona erdi. Son yıllarında Tercü
man-ı Hakikat ve Saadet gazetelerin
de çeşitli konularda makaleleri yayım
landı. 

Beşir Fuad doğrudan doğruya edebi 
türde eser vermiş olmadığı için edebi
yat tarihlerinde yer almamıştır. İntiharı, 
bu intiharın sebep olduğu tartışmalar 
ve bu konu üzerinde zamanında konu
lan yayın yasağı da Beşir Fuad'ın uzun 
süre unutulmasına sebep olmuştur. Hal
buki edebi türlerde eser vermemesine 
rağmen edebi tenkit alanında getirdiği 
dikkate değer görüşler, fikri ve felsefi 
alanda devrin aydınlarına göre sahip ol
duğu kültür seviyesi, ona son devir Türk 
fikir tarihinde önemli bir yer verilmesi
ni gerektirir. 

Beşir Fuad üç Batı dilini (Fransızca. in
gilizce ve Almanca) tercüme yapacak ve 
bu dillerin öğretimiyle ilgili metot kitap
ları yazacak kadar iyi biliyordu. Bunun 
dışında edebiyata, özellikle şiire ve şiir

de hayalperestliğe karşı menfi bir tavır 
takınması, devrinde pek çok edebiyat
çının kendisine düşmanlık göstermesi
ne sebep olmuştur. Buna rağmen ken
di nesli içinde belki de tek örnek olarak 
bu üç yabancı dili bilmesi, müsbet ilim
ler ve felsefe sahalarında küçümsenme
yecek seviyedeki malumatı, onu devri 
içinde farklı bir şahsiyet haline getirmiş
tir. Müsbet ilimlere, dil konularına, as-

BEŞiR FUAD 

kerliğe, felsefeye ve edebiyata dair ki
tap ve makalelerinin ortak tarafı , hissili
ğe ve hayalciliğe karşı olması, buna mu
kabil akılcı, materyalist ve pozitivist bir 
dünya görüşünü aksettirmesidir. 

Oldukça kısa süren yazı hayatında çe
şitli konularda 200'den fazla makale, te
lif-tercüme on altı kitap neşreden Beşir 
Fuad, Ahmed Midhat ve Muallim Naci 
ile edebi musahabeler, Namık Kemal ve 
Menemenliziide Mehmed Tahir ile za
man zaman şiddetli polemiğe varan mü
nakaşalar yapmıştır. Bu münakaşalar 

onun kendi nesli içinde olduğu kadar 
sonrakilere de örnek teşkil edecek ob
jektif tenkit ve münazara usulünü orta
ya koyar. Osmanlı aydınlarının çoğu Zola, 
Daudet, Dickens, Flaubert, Comte, Büch
ner, Spencer, D'Aiembert, De la Mettrie, 
Chambers, Diderot, Claude Bernard, Ri
baut, Tarde gibi Batılı düşünür ve edip
leri ilk defa Beşir Fuad 'ın kitap ve yazı
larıyla tanımışlardır. Bu isimleri birbiri
ne bağlayan ortak vasıflar da edebiyat
çıların realist-natüralist bir çizgide, filo
zof ve mütefekkirlerin ise rasyonalist, 
pozitivist, materyalist ve ansiklopedist 
oluşlarıdır. Batı edebiyatından ve düşün
ce tarihinden getirdiği bu isimler Beşir 
Fuad 'ın şahsında tesadüfi olarak birleş
miş değildir. Makalelerinden bir edebi
yat aleyhtarı olduğu anlaşılan Beşir Fu
ad, edebiyatın ancak gerçeğe, müsbet 
ilimiere hizmet etmesi şartıyla makbul 
olduğu kanaatinde idi. Ona göre estetik 
açısından hiçbir değeri olmayan şiir eğer 
gerçekiere uygunsa en güzel şiirdir. Be
şir Fuad, Victor Hugo hakkında yazdığı 
ve Türk edebiyat tarihinde yazılmış ilk 
tenkidli monografi sayılabilecek küçük 
fakat önemli eserinde, çağdaşı olan Türk 
yazarlarının istisnasız büyük üstat ka
bul ettikleri Hugo'yu ve romantizmi ten
kit ederek onun karşısına gerçek bir ro
mancı olarak Zola'yı ve natüralizmi ko
yar. 

Beşir Fuad 'ın bazı yazılarında mater
yalizmi de benimsemediğini belirtmesi, 
sadece bütün felsefi sistemlere karşı 

oluşunun tabii bir sonucudur. Yoksa ya
zılarının genel havası, bilhassa çağdaşı 
olan Alman materyalist filozofu Büch
ner' den övgüyle bahsedişi, onun belki 
bir sistem olarak değil fakat bir dokt
rin olarak materyalizme yakınlığını gös
terir. Voltaire hakkında kaleme aldığı di
ğer bir monografisinde ve bu kitabın se
bep olduğu tartışmalarda da bu düşün
celeriyle beraber skolastik zihniyeti yı

kıp yerine akılcılığın, sonra bir adım da-
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