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sonucu" bildirmek anlamında da kulla
nılmıştır. Beşir'in naslarda daima nezir 
ile birlikte yer alması, birincinin iyi ha
bere. ikincinin ise kötü habere tahsisini 
ifade eder. Buna göre beşir, "müminle
re (veya itaatkar müminlere) özellikle ahi
ret mutluluğunu ve cenneti müjdeleyen" 
manasma gelir. 

Beşir Hz. Peygamber'in isimlerinden 
biri olarak kabul edilmişse de yanında 
onun diğer isimlerinden biri veya ismin 
yerini tutan bir zamir bulunmadan kul
lanılmadığına göre onu Hz. Peygamber'in 
bir adı değil sıfatı saymak daha isabet
li olur. 
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BEŞIR b. ABDÜLMÜNZiR 

(bk. EBÜ LÜBABE ei-ENSARI). 

BEŞiR AGA, Hacı 
(ö. 1159/ 1746) 

Daha çok yaptırdığı 
hayır eserleriyle tanınan 

Darüssaade ağası. 

Harem ağalarının en ünlülerinden olup 
muhtemelen XVII. yüzyıl ortalarında doğ
muş, küçük yaşta zenci köle olarak is
tanbul'a getirilmiş ve kızlar ağası Yap-

raksız Ali Ağa· nın yanında yetişmiştir. 
Zamanla padişah musahibliğine yükse
len Beşi r Ağa 1705 'te saray hazinedan 
oldu. 1713'te zamanın Darüssaade ağa
sı Süleyman Ağa ile birlikte önce Kıb

rıs'ta, sonra da Mısır'da ikamete mec
bur edildi. Daha sonra buradan Hicaz'a 
gönderildi ve şeyhülharemlik makamı
na tayin edildi. 1717'de istanbul'a geti
rilerek Darüssaacte ağası oldu. On üç yı

lı lll. Ahmed, on altı yılı da 1. Mahmud 
zamanında olmak üzere toplam yirmi 
dokuz yıl harem ağalığı görevinde bulu
nan Beşir Ağa 3 Haziran 1746'da vefat 
etti ; türbesi Eyüp'tedir. 

Beşir Ağa sarayda özellikle 1. Mahmud 
üzerinde büyük nüfuz sahibi olması do
layısıyla önemli mevkilere tayinlerde te
sirli olmuştur. ilim ve maarif ehlini hi
maye etmiş, ayrıca pek çok hayır eseri 
yaptırmıştır. Bunların başlıcaları Babıa

li'de cami, s ıbyan mektebi, medrese. kü
tüphane. tekke ve sebilden meydana ge
len bir külliye: Eyüp 'te bir darülhadis, 
kütüphane ve çeşme; Topkapı Sarayı için
de bir mescid : istanbul'un çeşitli yerle
rinde çeşmeler: Medine'de bir medrese 
ve kütüphane, Kahire'de bir sebil ve mek
tep ; Ziştovi'de bir medrese ve kütüpha
nedir. Ayrıca Bağdat 'ta imam-ı Azam 
Camii Kütüphanesi'ne de bir miktar ki
tap vakfetmiştir. 

Hacı Beşir Ağa'nın kurduğu vakıf kü
tüphanelerinden başka oldukça zengin 
bir özel kütüphanesinin de olduğu anla
şılmaktad ı r. Vefat ettiğinde sadece Kara
ağaç ' taki hazine odalarında. arasında 

Katib Çelebi'nin el yazısıyla Cihannü-

BEŞiR AGA, Moralı 

ma adlı eserinin de bulunduğu 1 SO ka
dar değerli kitap çıkmıştır. 
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BEŞiR AGA, Moralı 

(ö. 1165/ 1752) 

Darüssaade ağası ve hattat. 

Mora muhassıl* ı Ahmed Paşa'nın kö
lesi olduğu için Moralı lakabıyla anılmak
tadır. 1137' de ( 1724 -25) saraya girdi, 
1730'da ı. Mahmud'un musahibi, ertesi 
yıl da hazinedan oldu. 1746 yılında Hacı 

Beşir Ağa'nın yerine Darüssaade ağalı

ğına getirildi. Selefi gibi 1. Mahmud üze
rinde büyük nüfuz sahibi olan Beşir Ağa 
sadrazam tayinlerinde bile önemli rol 
oynadı. Fakat bir kısım adamlarının ve-

Moralı Beş ir Ağa'nın nesi h hattıyla yazdığı hilyesi 
(TSMK, Güzel Yazıla r, nr. 726) 
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