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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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BEŞiR AGA, Moralı 

zirlere, kadı ve müftülere hakaretleri ve 
görevlerini kötüye kullanmaları, kendi 
adının da bazı rüşvet olayiarına karışma
sı üzerine 1752' de görevinden alındı. Ön
ce Mısır'a sürülmeye mahkum ediidiyse 
de suçunun büyüklüğünden dolayı Vezi
riazam Bahir Mustafa Paşa'nın arzı üze
rine, padişahın emriyle aynı yılın Hazi
ran ayında mahpus bulunduğu Kız Ku
lesi'nde katiedildL Mezarı Üsküdar Do
ğancılar'da Nasühi Tekkesi civarındadır. 
Bu arada adları bazı suistimal olayiarına 
karışan ve suçları sabit görülen adam
ları da cezalandırılmış, haksız yere aldık
ları paralara devletçe el konulmuştur. 

" Hafız" ve "MaktQI" sıfatlarıyla da anı
lan Beşir Ağa'nın yerine, o sırada hazi
nedar olan bir başka Beşir Ağa Darüs
saade ağalığına getirilmiştir. 

Beşir Ağa' nın sağlığında büyük bir ser
vet sahibi olduğu, İstanbul'da bazı ca
mileri tamir ettirip ibadete açtırdığı ve 
bu şehrin bir çok yerinde çeşmeler yap
tırdığı bilinmektedir. Ayrıca Beşir Ağa'

nın ilim adamlarını himaye ettiği de adı
na yazılan birçok kitaptan anlaşılmak
tadır. 

Aynı zamanda iyi bir hattat olan Be
şir Ağa önce Hasırcılar imamı Hafız Mus
tafa Efendi'den aklam-ı sitte*yi meş
ketmiş, daha sonra Mumcuzade Meh
med Ağa'dan icazet alarak bilhassa ce
IT- sülüs yazıda ustalık kazanmıştır. Ya
şadığı devirde Osmanlı sülüs yazısı harf 
güzelliği ve istif bakımından henüz ol-
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Moralı 

Beşir Ağa 

hattı ile 
Ayasofya 
imaret Kap ı s ı 

üzerindeki 
kitabe 

gunlaşmamış olmakla birlikte gelişme 
yolundaydı. Bu ce!T yazının tekamülün
de Mustafa b. Süleyman ve İsmail Züh
di ile birlikte Beşir Ağa ' nın da önemli 
bir katkısı vardır. Beşir Ağa yazıda harf
lerin nisbet ve insicamına titizlikle bağ
lı kalmıştır. Son derece metin bir ele 
sahip olup istifte kusursuzdur denile
bilir. 

Ayasofya'nın Bab-ı Hümayun tarafın
daki İmaret Kapısı ile imarete ambar ola
rak kullanılmış Bizans yapısı Skeuophyla
kion Kapısı üstündeki kitabeler (1743), 

Ayasofya Meydanı'nda köşede su tera
zisine bitişik çeşme kitabesi (1747). Bur
sa ' da Emir Sultan Camii'nin dışındaki 

iki çeşmenin kitabeleri (ı 743), Hacı Be
şir Ağa Külliyesi ·nde dış duvara bitişik 
çeşmenin kitabesi (1744), Şehzadebaşı'n

da Kalenderhane Camii'nin (ı 7 4 7) ve Top-

Mora lı 

Beşir Ağa'n ın 

Mercan'daki 
11 40 11727·28) 

tarihli 
ceşmes i ve 
kitabeşini 

kend isinin 
yazd ığı 

11 57 11744) 
tçrihli 

ceşmesi. 

Sultanahmet 1 

istanbul 

kapı Sarayı 'nda Şehzadegan Mektebi'
nin (1748) kitabeleri, Moralı Beşir Ağa'
nın günümüze kadar gelebilmiş eserle
rindendiL Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi· nde bir kıtası (Emanet Ha
zinesi, nr. 2080, 280 1) ile bir hilye*si de 
(Güzel Yazılar, nr. 726) bulunmaktadır. 

imzalarında isminden sonra genellikle 
"Ağa-yı Darüssaade" ve "Hazin-i Sulta
ni" unvaniarını kullanmıştır. Hattatlığı

nın yanı sıra ok ve tüfek atmada da ma
hir olan Beşir Ağa'nın Okmeydanı ' nda 

menzil* sahibi olduğu bilinmektedir (Ağa
zade Ahmed Nam i, vr. 1 3•. 24b - 25 8

). 
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