
AGEL 

ve omuzları güneşin hararetinden koru
mak maksadıyla örtülen ve "kefiye, kü
fiye, ketfiye· veya "geziye" denilen, ke
narları püsküllü örtüyü sıkıca tuttur
maktır. Başın etrafına alnı açıkta bıra

kacak şekilde iki kere dolanarak takılır. 
Keçi kılı. kuzu yünü ve deve tüyünden 
eğirilen ipierin örülmesiyle meydana 
getirilen bir kordondan ibarettir. 

Lübnan. Suriye, Filistin ve Irak'ta da
ha yaygın olarak kullanılır. Osmanlı dö
neminde, buralara görevli giden devlet 
memurlarına ve Adana ile yöresinde
ki bir kısım azınlığa da agel-kefiye kul
lanmaları için resmen izin verilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Urfa'
da Cumhuriyet'ten sonra da yaygın ola
rak kullanılmıştır. Gümüşhane'de tül
bentin üstüne başı alından sıkıca sara
cak biçimde takılan ve "gac" yahut "ga
cik" denilen iplik ayalı dalaklar ile Kas
tamonu'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
da kullanılmasına devam edilen "baş

bağı taç"lar. agelin Anadolu'daki ben
zerleridir. 

Eskiden istanbul'da bazı tulumba 
uşaklarının reisieri de agel ile tutturu
lan baş örtüsünü bir özenti olarak kul
lanmışlardır. 
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(bk. IAEDRİYYE). 

AGRA 
( .p) 

Hindistan' ın U tar- Pradeş eyaletinde 
bir şehir ve aynı adı taşıyan 

bölgenin merkezi. 
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Yamuna nehrinin iki kıyısında kuru
lan şehir. Delhi'nin güneyindedir. XVI
XVII. yüzyıllarda Moğol imparatorluğu ' 
nun başşehri olan Agra. bugün sadece 
Moğol sanatının şaheserlerini barındır

ması sebebiyle tanınmaktadır. Müslü
manların da yaşadığı Agra'nın nüfusu 
747.318 (1981 ). aynı adı taşıyan bölge
nin nüfusu ise üç milyon civarındadır. 

Bölgenin yüzölçümü 4816 km 2 'dir. 

Agra'nın bulunduğu bölge, Sürisana 
Devleti'nin bir kısmını teşkil ediyordu. 
iranlı şair Mes'üd b. Sa'd'a (ö . ı ı 3 ı ) göre 
Agra, Gazneli İbrahim zamanında ( ı 059-
ı 099). Hint Valisi Mahmud Şah tarafın

dan 1081'de Çavhanlar'dan alındı. Bu 
dönemde Agra'nın tuğladan yapılmış 

müstahkem bir kalesi bulunuyordu. Del
hi Sultanı Alaeddin Şah zamanında Bi
yana eyaletine bağlandı. Stratejik önemi 
olan Agra, İskender- i Lüdi tarafından 
yeniden inşa edilerek ( ı 495) hükümet 
merkezi oldu. Bugün kenar mahallele
rinden biri hala İskender adını taşımak
tadır. Onun idaresi zamanında Agra'nın 

önemi giderek arttı ; islam dünyasından 
birçok alim, şair, hukukçu, süfi ve sanat
kar gelerek buraya yerleşti. Böylece Ag
ra kısa zamanda kültürel faaliyetlerin 
merkezi haline geldi. Son Lüdi Hüküm
dan Sultan İbrahim ( 1517-1526), Moğol
lar'la yaptığı savaşta mağlüp olunca şe
hir Babür'ün eline geçti ( 1526) Babür 
zamanında da başşehir olan ve çok ge
lişen Agra, Ekber Şah'ın ( ı 556- 1605) sal
tanatı sırasında Yamuna nehrinin her iki 

Agra·da 
Moğo l 

mimarisinin 
en ünlü eseri 
Tae Mahal 

Agra 'da Nurcihan Hatun Türbesi 

tarafına doğru genişlemeye devam etti. 
Cihangir (1605-1 627) ve Şah Cihan (1628-
ı658) dönemlerinde de önemini sürdür
dü. Böylece. Moğollar devrinde idari ve 
askeri bir merkez oldu. XVIII. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren Cat ve Merat
Mlar idaresinde kalan şehir. 1803'te 
ingiltere'nin hakimiyetine girdi. ingiliz
ler'e karşı verilen istiklal mücadelele
rinde önemli rol oynayan Agra. Hindis
tan tarihinin çeşitli dönemlerinde siyasi 
önemini korudu. 

Agra şehri, eski bir yerleşim nokta
sından başlayarak asırlar boyunca geli
şigüzel ve tedrici olarak büyüdü. Bütün 
ana yollarının Yamuna nehrine ulaşma
sı dışında şehir tamamen plansızdı. Ev
ler, Yamuna nehrinin iki kıyısında yer 
aldığı halde asıl şehir nehrin batı kıyı

sında gelişti. Agra şehri, Ekber Şah za
manında en önde gelen ticaret. kültür. 
eğitim ve sanat merkezi idi. XVI. asrın 

sonlarında Agra'yı ziyaret eden Mon
serrate ( 1580) ve Ralph Fitch ( 1585) gi
bi seyyahlar. burayı kalabalık nüfuslu, 
muhteşem bir şehir olarak tasvir eder
ler. İlk Moğol hükümetleri sırasında mil
letlerarası öneme sahip olan şehir. bu
gün de bir kültür. ticaret ve sanayi mer
kezidir. Şehirde 1927'de kurulan Agra 
Üniversitesi ve ona bağlı altı fakülte bu
lunmaktadır. 

Agra'da Moğol dönemine ait dünyaca 
tanınmış sanat eserlerinin en muhte
şem örnekleri bulunmaktadır. Babür'ün 
türbesi. Ekber Şah'ın Yamuna nehrinin 
sağ kıyısında inşa ettirdiği kale, Cihana
ra Begüm Camii ve Mescidi, Ekber Şah. 
Mirza Gıyas Bey. Nurcihan Hatun türbe
leri ile Tae Mahal* bunlar arasında sa
yılabilir. Agra'nın en meşhur sanat ese
ri olan Tae Mahal'i Şah Cihan, daha çok 
Mümtaz Mahat olarak tanınan karısı Er
cümend Banü Begüm için 1646-1653 
yılları arasında yaptırmıştır. Tae Mahat 



Türbesi. Osmanlı mimarı Muhammed 
Tsa tarafından inşa edilmiştir. Ayrıca 
resmi toplantı salonları olarak bilinen 
Divan-ı Am ve Divan-ı Has, şehrin önem
li sanat eserleri arasında yer alır. 
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İtibarlı emirlere, 
birçok kuruluşun başındaki amirlere, 

yörelerin idaresini ellerine almış 
kimselere verilen unvan. 
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Ağa, Moğolca "büyük erkek kardeş" 
manasındaki aka kelimesinden gelir {bk 
G. Doerfer, I, 155-158) Türkler eski za
manlardan beri "büyük erkek kardeş" 

anlamında eçi sözünü kullanıyorlardı. 

Eçi, aynı zamanda "amca" manasma da 
geliyordu. Selçuklular devrinde "ağabey" 

şeklindeki asıl manasından başka büyük 
ve itibarlı emirlere hükümdarların bile 
eçi (içi) dedikleri biliniyor. Mesela İran 
Selçukluları'ndan Arslanşah, 558 ( 1163) 
yılındaki Gürcistan seferine katılan Ah
lat Şahı ll. Sökmen'e eçi diye hitap etti
ği gibi, Anadolu Selçukluları Sultanı IV. 
Rükneddin Kılıcarslan da devleti elinde 
tutan Pervane Muinüddin Süleyman'a 
içi diyordu. 

Moğollar büyük erkek kardeşlerine 

aka, küçük erkek kardeşlerine de ini 
diye hitap ediyorlardı. ini, Orhun Kıta
beleri'nde geçer ve Bilge Kağan Kül Ti-

gin'den daima "İnim Köl Tigin " diye söz 
eder. Buna göre Moğollar'ın ini sözünü 
Türkler'den aldıkları söylenebilir. Fakat 
ini sözünü alırken eçiyi almamaları dik
kat çekmektedir. Cengiz Han hanedam 
arasında , Moğo l devrinde aka ve ini sık 
sık kullanılırdı. Bununla hanedan men
supları arasında küçüklerin büyüklere 
itaati dile getirilir ve birlik şuurunun ya
satılmasına çalışılırdı. Çağatay, Özbek ve 
diğer kavimlerin dilinde aka ve daha zi
yade onun sadalı şekli ile ağa, kolayca 
eçi veya içinin yerini aldı. Anadolu'da ise 
aka, daha XIII. yüzyıldan itibaren ağa 
şeklinde yazılmış ve başlangıçta şeref 

unvanı olarak kullanılmıştır. Nitekim 
Sultan Veled Anadolu'daki Moğol valile
rinden Samagar Noyan için yazdığı man
zumede ondan "Samagar Ağa" diye söz 
eder {bk Dfvan-ı Sultan Veled, s. 306) . 

XIV. yüzyılın birinci yarısında da ağanın 
Moğol beyleri arasında unvan olarak 
kullanıldığı görülür. Anadolu'da bu un
vanı taşıyanların en ünlüleri de yine Mo
ğol asıllı idiler. XIV. ve XV. yü?:yıllarda 

kardeşler arasındaki yaş durumu ulu 
karındaş ve kiçi karındaş kelimeleriyle 
ifade edi l miştir. 

Ağa daha sonra "ağabey" manasında 
kullanılmaya başlanmış ve zamanla her 
yerde eçinin yerini almıştır. Dede Kor
kut destanlarında hem büyük kardeş 
hem de dolayısıyla "büyük ve muhte-

Yeniçeri ağas ı ve yamağı (M. Şevket Paşa, Osmanlı Teşkiltil ue 

Kıyli{et- i Askeriyyesi. İÜ Ktp. , TY, nr. 9391) 

rem bey" manasında kullanılan ağa , gü
nümüzde de Anadolu 'da köy ve kasaba
larda " kardeş" manasında kullanılmak

tadır . Edebi Türkçe'de ağanın bey keli
mesi de ilave edilerek ağabey şeklinde 
kullan ı ldığ ı malumdur; fakat bu, çok de
fa başka şekilde telaffuz edilir. Eçiye 
gelince, eçi ve içi şekillerinde "büyük 
kardeş , amca", hatta diğer bazı mana
larda olmak üzere, Anadolu 'nun bazı yö
relerinde hala kullanılmaktadır. 

Selçuklular devrinde. "baba" mana
sındaki ata ile beg kelimelerinden mey
dana gelen atabegin büyük bir memu
riyet ve hatta bazı hallerde hükümdar
lık unvanı olduğu bilinmektedir. Fakat 
eçi nin unvan olarak kullanıldığına dair 
hiçbir delile sahip değiliz . Moğollar'ın 

aka kelimesi ise daha "kaanlar" devrin
den itibaren bir unvan şeklinde kulla
nıldı. Çeşitli kaynaklardan da anlaşıla

cağı üzere aka, daha ziyade asil soydan 
olmayan. fakat hizmetleri .sayesinde 
mühim mevkilere yükselen itibarlı , say
gı duyulan devlet adamlarına verilen bir 
unvandı. Bu unvan. İlhanlılar'dan sonra 
da genellikle noyanlar ve beyler zümre
sine mensup olmayan devlet adamları 
tarafından kullanıldığı gibi, Moğol asil
zade zümresine mensup noyanlar aka 
unvanı ile de anılmışlardır. Bu husus 
şüphesiz. akanın " itibarı yüksek, saygı
değer" şeklinde bir mana kazanmış ol
ması ile ilgilidir. 

Timurlular'da ise akanın muteber. 
saygıdeğer ve kudretli şahıslara unvan 
olarak verildiğine dair misallere rast
lanmaz. Buna karşılık Timurlu kaynak
larında bu kelime daha çok ağa şeklin
de yazılmakta ve asil kadınlara unvan 
şeklinde verilmektedir. Ancak kadınlar 
tarafından kullanılan ağa unvanı begim 
(begüm) ve hanım (hanum) gibi devam 
etmeyip Timurlular'dan sonra -hiç de
ğilse İ ran'da - kullanılmamıştır. Diğer ta 
raftan akanın Timurlular'dan çok önce, 
nadir de olsa kadınların unvanı olarak 
taşındığını biliyoruz. 

Akkbyunlular'da da beg zümresine 
mensup olmayan görevlilerin aka unva
nını taş ı dıkları görülüyor. Akkoyunlular'
ın bu unvanı, şimdi İran'da olduğu gibi, 
ağa şeklinde telaffuz etmiş olmaları pek 
muhtemeldir. Akkoyunlular'da bu unva
nı taşıyanlar daruga * lık, nöker* lik ve 
tavacı* lık gibi işlerde kullanılmışlardır. 
Aka ilk defa bu devirde bir memuriyet 
unvanı şeklinde kullanılmıştır ki bu me
muriyet de eşik ağalığı idi. Akkoyun
Iular'da eşik ağası. bilhassa hükümda-
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