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XVI. yüzyılda yaşayan
tasvir sanatçısı.

seyyidlerindendir ve Behzad'ın talebesidir. Tebriz Sarayı'nda Şah
Tahmasb'ın ( 1524-1576) nakışhanesin
de çalıştı ve şahın dostluğunu kazandı.
Tarrahlık ve ressamlıkta, yani mürekkeple resim yapmada büyük ün sahibi
idi. Dost Muhammed, Mir Musawir ile
beraber "Camhane" adıyla da anı l an
Behram Mirza Sarayı'nın duvar resimlerini yaptıklarını belirtir. Sam Mirza ise
onun 951'de (1544) Şah Tahmasb nakışhanesinde çalışan sanatkarların reisi
oldUğunu söyler. Kadi Ahmed de, Tebriz Sarayı'nda ordu teçhizatını temin etmekle görevli bir memur olduğunu yazmaktadır.

Osmanlı

sarayında

AGA RizA-i HEREVI
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İsfahan

çalışan

ressam Şah Kulu'nun ve Tebrizli Sultan
Muhammed'in hacası olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
İmzasını taşıyan en tanınmış minyatürleri. Londra British Libraıy'de bulunan ve Tahmasb Nizarnisi olarak tanı
nan bir "Nizami Hamsesi"nde yer alır.
"Houghton Şehnamesi"nde de imzalı
tasvirleri vardır.

Aga Mirek tarafından resimlenmis olan 'Tahmasb Nizamisi-nden bir sayfa {S. Cary Welch, A Kings 's Book o{ Kings,
The Shah-Nameh of Shah Tahmasb, New York 1972, s. 121)
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Gazneli sarayında
hükümdan görmek isteyen kimseleri
huzura çıkaran yüksek dereceli memur;
hikib, mabeyinci.
_j
L

Kaynaklarda agaci veya agaci şekille
rinde geçen kelime Muhammed Kazvinfye göre Türkçe olup hükümdarın
emirlerini devlet adamlarına tebliğ
eden, devlet adamlarının arzlarını da
hükümdara ileten memurun unvanıdır
(bk. Nizarni-i ArQzi, Çehar Ma~a le, nşr.
Muhammed Kazvini. s. 130; Avfi, Lübti-

bü'/-e/bab, ı. 297-298). Ancak bu kelime,
Gazneliler'in hüküm sürdüğü çağda yazılan Dfvanü lugati't-Türk ile Kutadgu
Bilig'de görülmediği gibi, daha sonraki
deviriere ait sözlük ve diğer eserlerde
de bulunmamaktadır. Divan ile Kutadgu Bilig'de yer alan ağıcı ise "hazinedar" manasındadır ve bu memurun görevi agacinin görevinden çok farklıdır.
Buna göre Kazvinfnin görüşü, agacinin
şekten Türkçe kelimelere benzemesine
dayansa gerektir.

mi vazifesini hükümdarta görüşmek isteyen kişilerin hüviyetlerini tesbit etmek, girmelerine müsaade aldıktan sonra onları huzura götürmek, devlet ricalinden gelen yazıları hükümdara sunmak ve hükümdarın emirlerini ilgililere
bildirmek şeklinde ifade etmektedir.
Selçuklu Devleti'nin saray teşkilatın
da agaci tabiri kullanılmadığı halde, ilk
zamanlarda iki önemli şahsın bu unvanı
taşıdıkları görülmektedir. Bunlardan biri T uğrul Bey'in hacibi Abdurrahman
Alp Zen (?) el-Agaci. diğeri ise Alparslan'ın Arslan Beygu oğlu Kutalmış ile
yaptığı savaşta (ı 064 ). sultanın emirleri
arasında yer almış olan Emir Agacfdir.
Adı geçenlerin Selçuklular'ın hizmetine
girmiş Gazneli emirler olmaları muhtemeldir. Çünkü, birçok Türk asıllı Gazneli
ve Büveyhi emirinin Selçuklular' ın hizmetine girdikleri bilinmektedir.
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Samani Hükümdan ll. Nuh b. Mansur'un (977-997) sarayında yaşadığı bilinen Buharalı Emir Ebü'l-Hasan Ali b.
İlyas'ın "el-agaci" unvanını taşıması (bk.

istanbul Sarıyer'de doğdu. Babası
Yozgatlı Çapanzade Ömer Hulusi Efendi'dir. İlk tahsilinden sonra Galatasaray

N izarni-i ArQzi. a.e., nşr. M uhammed Mu-

Tıbbiye-i

In. s. 44. 85. 87). Samani sarayında da
"agacı" unvanlı bir memurun bulunduğuna delil teşkil edebilir. Gazneliler'in,
Samani devlet teşkilatı geleneklerini
sürdürmüş oldukları göz önüne alına
rak, agacinin de Gazneliler'e Samaniler'den geçtiği kabul edilebilir. Gazneli
tarihçisi Beyhaki, agacinin hükümdara
en yakın memur olduğunu, savaşta ve
barışta daima yanında bulunduğunu,
hadım olması sebebiyle harerne de girip çıkabildiğini bildirdikten sonra, res-

Şahane - i

Adliyye'sinin hagirdi ( 1842). Yedi yıl devam ettiği bu okulu bitirerneden ayrıl 
dıysa da burada Fransızca, İngilizce,
İtalyanca öğrendi ve Babtali Tercüme
Odası'na memur oldu (1849). Paris sefirliğine tayin edilen Rıfat Veliyyüddin
' Paşa'nın maiyet katibi ·olarak Paris' e
gitti (1852) Üç yıl sonra bazı önemli yazışmaları Babtali'ye ulaştırmak göreviyle istanbul'a döndü. Önce Karantina müdür muavinliğine. daha .sonra Rumeli
orduları başmütercimliğine tayin edildi
zırlık sınıfına
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(1855). Bu görevdeyken Viyana Muahedesi gereğince Kars'ı teslim almaya
memur edilen Anadolu müşirinin maiyetinde bulundu (1856). Kırım Savaşı
bittikten sonra başmütercimlikten istifa etti ve Mostar'da mutasarrıf vekili
oldu (1857) . Birkaç yıl sonra bu görevden de ayrılarak istanbul'a döndü. Şi
nasi ile birlikte Tercümtin-ı Ahvtiri çı
karmaya başladı (22 Ekim 1860) . Bir
yandan gazetenin neşriyle uğraşırken
diğer yandan bazı .devlet dairelerinde
çalıştı. Postahane-i Amire nazırı oldu
(1861). Posta idaresinin ıslahı için yeni
uygulamalara girişerek ilk defa posta
pulu kullanma usulünü yürürlüğe koydu. (1862) . Bir süre Vapurlar nazırlığı,
Ereğli Kömür Madenieri nazır!ığı yaptıktan sonra Divan-ı Muhasebat üyeliği
ne tayin edildi. Bu görevdeyken Yeni
Osmanlılar Cemiyeti'ıie girdiği anlaşıldı

ğından

vazifesine son verildi. 1O Mart
1866'da 792. nüshasını çıkardıktan sonra gazetesini kapattı. Yeni Osmanlılar'
dan Ali Sliavi ve diğer bazı kişilerle birlikte Fransa'ya kaçtı (31 Mayıs 1867).
Oradan Namık Kemal, Ziya Bey (Paşa)
ve Ali Suavi ile önce Londra'ya, sonra
Brüksel'e geçti. Brüksel'den, Yeni Osmanlılar'm yayın organı olarak Londra'da çıkarılan Muhbir ve Hürriyet gazetelerinin yayım çalışmalarına katıldı. Ali
Paşa'nın ölümünden sonra. Sultan Abdülaziz'in 42. doğum yıl dönümünün Berat kandiline rastlaması vesilesiyle çıka
rılan aftan faydalanarak istanbul'a döndü (Kasım 1871). İzmit mutasarrıflığına
tayin edildi .(22 Temmuz 1872). Bir süre
sonra bu görevinden alındıysa da V. Murad padişah olunca yeniden aynı göreve
getirildi (13 Temmuz 1876). ll. Abdülhamid tarafından Şüra-yı Devlet azalığına
tayin edildikten bir müddet sonra aziedilerek önce Bursa'ya, oradan da Ankara'ya sürüldü (1877). Daha sonra affe-

"Hoca Kaynı· lakaMahmud Çelebi'nin yanın
da mülazım olduğu bilinmektedir. İstan
bul ve Gelibolu'da müderrislik ve kadı
lık yaptı. Kadılıktan mazul iken vefat
etti. K.:ifzade Faizi. "Agehfye kıla rahmet Mennan· mısraı nı onun ölüm tarihi
olarak göstermektedir (985 1 1577).
Faziletli, cömert, hoşsohbet. rind,
alim ve zeki bir kişi olan Agehfnin mizah kabiliyeti oldukça yüksek bir şair
olduğu kaynaklarda zikredilmektedir.
Az yazmış olmasına rağmen divan şair
lerinin kudretlilerinden kabul edilmiştir.
Mürettep bir divanı bulunmamakta, şi
irlerine çeşitli mecmualarda rastlanmaktadır. Mahallf bir renk taşıyan aşı
kane duyguların denizcilik tabirleriyle
anlatıldığı orüinal bir kasidesi şaire bir
hayli şöhret kazandırmıştır. Otuz bir
beyitten meydana gelen kaside, bugün
unutulmuş birçok denizcilik teriminin
anlaşılması bakımından önemlidir. Devrinde ve daha sonra büyük ilgi görerek
birçok şair tarafından tahmis ve tanzir
edilmiştir. Kaynaklar, kasidenin Piyale
Paşa'nın Akdeniz seferi (1555) dönüşün
den sonra yazılmış olabileceğini, Piyale
Paşa'nın seferden dönünce kasideyi Kanüni Sultan Süleyman'a arzettiğini, padişahın da şaire mükafat olarak istanbul'da Molla Şeref Medresesi müderrisliğini verdiğini naklederler. Divan şiirine
değişik bir söyleyiş tarzı getiren bu
manzume ve tahmisleri, A. Tietze taradedilmekte,

Aga~

Efendi'nin
IL Mahmud
Türbesi
haziresindaki
mezarı

Divanyoluistanbul

dilerek Rodos mutasarrıflığına tayin
edildi (1884). Namık Kemal'le yeri değiş
tirilerek Midilli mutasarrıflığına gönderildikten sonra Ekim 1885'te Atina sefıri oldu. Aralık 1885'te orada öldü.
istanbul'da Sultan ll. Mahmud Türbesi
haziresine gömüldü.
Yakın arkadaşlarının ifadesine göre.
Agah Efendi muhakeme gücü sağlam,
zeki, yumuşak başlı, açık sözlü, gayretli
bir Tanzimat aydınıdır. İlk yirmi dört
sayısını Şinasi ile birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval, Türkiye'de gazetecilik
anlayışının yerleşmesi yolunda büyük
hizmet görmüştür. Gazetecilik ve idarecilik yanında bazı piyes denemeleri yapmışsa da bunların önemli çalışmalar olduğu söylenemez. Gazetecilik dışında
onun yaptığı asıl hizmet, Türkiye'de
posta idaresinin gelişmesi hususundaki
çalışmalarıdır.
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Agehfnin kaynaklarda zikredilen, ancak yakın tarihlere kadar hiçbir nüshasına rastlanmayan Sigetvar Fetihnamesi adlı eserinin iki nüshası Hüseyin
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bıyla tanınan

Divan

şairi.
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Rumeli'de Vardar Yenicesi'nde doğ
du. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
Bazı tezkirelerde medrese öğrenimin
den sonra Kaptan Piyale Paşa'nın maiyetinde donanınada görev yaptığı kay-

adlı
kitabının

ilk

sayfası

(Süleymaniye

Ktp.,
Hac ı

Mahmud

Efendi,
nr. 4651)

