
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 
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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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rın huzuruna kabul edilme işine neza
ret eden büyük memura denilirdi. 

Türk ve Moğol devlet teşkilatı gele
neklerini kuwetle devam ettiren Safe
vıler'de aka -ağa şeklinde telaffuz edi
lerek- en başta oymakların ileri gelen
lerini ve büyüklerini ifade ederdi. Ayrı
ca, İstanbul'a gönderilen bazı elçilerin, 
avcıbaşıların ve darugaların da bu un
vanı taşıdıkları görülür. Diğer taraftan, 
"hace-sera· denilen saraydaki hadımla
rın aynı unvanla anıldıkları da bilinmek
t edir. Bu hadım ağaları şahların hususi 
hizmetlerini ·gördükleri gibi, hazineye, 
silahhaneye, köşk ve kasırlara da neza
ret ederlerdi. Bunlardan başka Safevf
ler'de "eşik akası başı"ları ile Şah Ab
bas'tan itibaren de "kullar akası" görü
lür. Ancak SafevTier'de eşik akası başı
ları beg, hatta bazan han, kullar akası 
ise daima han unvanını taşırdı. Safevi
ler'den sonra. bilhassa Kaçarlar devrin
de aka unvanı mülki memurlar tarafın
dan da taşınmıştır. Bunun neticesinde 
aka (ağa) Türkçe'deki bey (~ bay) kar
şılığında bir mana kazanmıştır. Günü
müzde Farsça'da aka bu anlamda kul
lanılmaktadır. 

Ağa kelimesine, pek tabii olarak Mı
sır'da yazılmış Türk diline ait eserlerde 
ve ilk devir Memlük kaynaklarında rast
lanmaz. Bu söz; ağa şeklinde son devir 
kaynaklarında görülür. Hatta ini keli
mesine de yine bu kaynaklarda tesa
düf edilir. Bunların Arapça çoğul şekil
leri olan ağavat (büyük kardeşler), iniyat 
(küçük kardeşler) sözlerine daha sıkça 

rastlanır. Bu kaynaklardan elde edilen 
kayıtlara göre, ocaktaki yaşça ve kıdem
ce ileride olan memlüklere -ininin zıddı 
olarak- genç memlükleri yetiştiren mu
allimlere, sultanın hizmetindeki tecrü
beli memlüklere ve hatta bizzat asker 
olarak vazife görmekte olan memlükle
re ağa ve ağavat denilmekte idi. 

Anadolu'da ilk önce unvan olarak Mo
ğollar tarafından kullanılan ağa kelime
sini Türkmen beyleri de onlardan ala
rak kullandılar. Laçin Ağa ile Sungur 
Ağa'nın Karamanoğlu ll. Mehmed Bey'in 
emfrl_erinden olduğu bilinmektedir. Ali 
Ağa da Erzincan hakimi Mutahharten'
in büyük emirlerinden biri idi. Germi
yanoğlu Süleyman Şah'ın sofracıbaşısi 

olan Paşacuk Ağa, daha sonra Osmanlı 
hizmetine alınmıştı (bk Aşıkpaşazade, s. 
ı 3 ıL ı. Mu ra d devrinde Osmanlı emir
leri arasında Aksungur Ağa görülür ki 
(b k a.g.e., s. 130-13 ı), onun Yeniçeri Oca
ğı'nın başı olması muhtemeldir. Hasan 
Ağa'nın ise Yıldırım Bayezid devrinde 
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yeniçeri ağası olduğu kati olarak bilin
mektedir. ll. Murad devrindeki emirler 
arasında birçok Özbek Ağa görüldüğü 
gibi, XIV. ve XV. yüzyıllara ait mezar ki
ta belerinde ağa unvanlı şahıslara sık sık 
rastlanmakta ve bunlardan mühim bir 
kısmının bilhassa XIV. yüzyıla ait olan
larının Moğol ası llı emfrlere ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Devleti teşkilatının genişle

me ve gelişmesi üzerine ağa , askeri 
teşkilatta en çok kullamlan unvan hali
ne geldi. Öyle ki, eyalet ve sancakların 
askeri valileri olan paşa ve beylerden 
sonra imparatorluğun askeri teşkilatın
daki bütün amirler, saray teşkilatındaki 
kuruluşların baŞında bulunanların ve 
hatta bazı mülki reisierin bu unvanı ta
şıdıkları görülür. Ağa unvanını taşıyan
ların çok defa vazifeleri ile tarif edilme
leri de bu unvanın yaygın bir şekilde 
kullanılmasından ileri gelmiştir. Kızlar 

ağası (Darüssaade ağası), devşirme ağa

s ı , özerigi ağası gibi. Bunlar arasında , 

vazifeleri ancak izah edilmek suretiyle 
anlaşılabilenleri de az değildir. Sakallı 

ağalar (vezlriazamların hizmetinde bulu
nan imam, berberbaşı, peşkirci ve diğerle
ri gibi ağalar; bunlara iç ağalar da denir
di). bıyıklı ağalar (yine vezlriazamların 

hizmetinde bulunan silahtar, selam ağası 
ve diğerleri gibi ağalar; bunlara dış ağalar 
adı da verilirdi), girdab ağası (Tuna'dan 
geçecek zahire ve mühimmat yüklü gemi
lerin emniyet içinde seyretmelerine neza
ret eden vazifeli), üstü açıklar ağası (üstü 
açık denilen gemilere bakan vazifeli) vb. 

Garp ocaklarından Cezayir Ocağı tari
hinin beylerbeyiler, paşalar, ağalar ve 
dayılar olmak üzere dört devreye ayrıl
dığını biliyoruz. Bu devirlerden ağalar 

devri on iki yıl (1659-1671) gibi pek kısa 
bir zamari sürmüştür. 

Uzun ve mağlübiyetle sona eren harp
ler Osmanlı idaresini Anadolu'da pek za
yıf bir duruma düşürmüştü . Bunun -neti
cesinde köylerin, yörelerin ve hatta ba
zı bölgelerin idaresi aralardaki kuwet
li aile ve şah ısların eline geçti. Bunlara 
karşı bir şey yapamayan devlet, "ayan" 
adını vererek onları kendi temsilcileri 
gibi tanımak zorunda kaldı . İktidarları
na ve dayandıkları kuwete göre, bir ve
ya birçok köyü, yöreleri ve bölgeleri ida
re eden bu ayanların pek çoğu ağa un
vanını taşırlardı. Ünlü · derebeyleri ~o
zanoğulları'nda hanedanın bütün men
supları beg unvanını taşırlar, bunlar
dan ancak derebeylik mevkiine geçen
ler ağa unvanı ile anılırlardı. ll. Meşru
tiyet'e kadar gelen ordu teşkilatında 

yüzbaşı ile binbaşı arasında kolağası 

rütbesi görülür. Yine bu teşkilatta mü
lazım, yüzbaŞı ve binbaşı gibi alaydan 
yetişme zabitler de ağa unvanı ile anı
lırlardı. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Af)barü 'd-devleti's-Selcükıyye (nşr. Muham

med ikbal). Lahor 1933, s. 158; Divan-ı Sul
tan Veled (nşr. F. Nafiz Uzluk), Ankara 1941, s. 
306; Reşfdüddin. Cami 'u 't-tevartf), Moskova 
1965, s. 139, 230; Aksaray!, Müsameretü '[, 
af)bar (nşr. Osman Turan: Moğol/ar Zamanm
da Türkiye Selçuklulan Tarihi), Ankara 1944, 
s. 85; Esterabadf, Bezm ü Rezm (nşr. Kilisli 
Muallim Ri fat), İstanbul 1928, s. 535; Dede 
Korkut Kitabı (nşr. Muharrem Ergin), Ankara 
1958, I, 113, 114, 228, 229, 231, 233 ; Hatız-ı 
Ebrü. Ze!}l-i Cami 'u't-tevartf) (nşr· . Hanbaba 
Beyanf), Tahran 1317, Dizin; İbn Tağrfberdf, 
en-f'lücümü'z-zahire (nşr. W. Popper), Berkeley 
1928, VI, 322, 477, 680; a.mlf .. Hauadişü'd

dühür {t meia'l-eyyam ve'ş-şühür, Berkeley 
1942, s. 762, 787; Ebü Bekr-i Tihranf. Kitab-ı 
Diyarbekriyye (nş r. Necati Lugal- Faruk Sü
mer), 1962:64, İndeks; Fazlullah b. Rüzbihan. 
Tartf)-i 'Alem-ara-yı Emtnt (tre. V. Minorsky). 
London 1957, s. 75-79, 89-90; Aşıkpaşazade, 
Tarih (nşr. Nihai Atsız), istanbul 1948, s. 130-
131, 146, 176; İbn iyas, Beda'i'u'z-zühür ft 
ve~a 'i' i'd-dühO.r (nş r. Muhammed Mustafa). 
Kahire 1383/1963, IV, 98; V, 82, 219, 245, 
367; İbn To lun, Mü{akehetü '1-f)illan tr l;ıauadi
şi 'z-zaman (nşr. Muhammed Mustafa). Kahire 
1962-64, 1, 303; ll, 2.4; İskender Bey Münşf, 
Tarf!]-i 'Alem-ara-yı 'Abbasf, Tahran 1334-35 
hş., s. 1222; Mirza Mehdi Han. Cihangüşa-yı 

Nadiri (nşr. S. A. Enver), Tahran 1341, s. 188; 
Te;;kiretü'l-mülük (nş·r. V. Minorsky), London 
1940, s. 54, 127, 213-214; Ahmed Vefik Paşa, 
Lehçe-i Osmanf, İstanbul 1306, s. 29 ; Abdülali 
Edfbü'I-Mülk. Da{i 'ı(l-gurar (nşr. Irec Afşarı: 
Tahran 1349 hş., İndeks; Cevdet Paşa, Tezakir 
(M. Cavid Baysun), Ankara 1963, lll, 21-39, ay
rıca bk. İndeks; ·Aziz Samih, Şimali Afrika '
da Türkler, İstanbul 1936, I, 215-220; İstanbul 
1937, ll, 1-6; Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocak/arı, 

1-11, bk. İndeks; a.mlf .. Saray Teşkilatı, bk. İn
deks; a.mlf.. Osmanlı Devletinin Merkez ve 
Bahriye Teşkilatı, Ankara 1948, bk. İndeks; 
a.mlf., Osmanlı Tarihi, 1-IV, bk, İndeks ; istan
bul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Tak
vimler (nşr. Osman Turan), Ankara 1954, s. 
12-13, 38-39; G. Doerfer. Türkische und Man
go/ische Elemente im Neupersischen, Wiesba· 
den 1963, I, 131-139, 155-158, 191-198; Abuş
ka Lügatı veya Çağatay Sözlüğü (haz. Besim 
Atalay), Ankara 1970, s. 19-20; G. Clauson. 
An Etymological Dieticmary ·of Pre-Thirteenth. 
Century Turkish, Oxford 1972, s. 20, 170; Der
leme Sözlüğü, Ankara 1972, V, 1159-1169; F. 
Sümer. Safevi Devleti'nin Kuruluşu ue Geliş

mesinde Anadolu Türkleri'nin Rolü,. Ankara 
1976, s . 52, 89, 97-98, 104, 165, 168, 184; 
Muhammed Mufn, Ferheng-i Farisf, "Aga" md.; 
Rıfkı Melül Meriç. "Akşehir Türbe ve Mezar
ları", TM, V (1935), s. 161; Söz Derleme Dergi
si, İstanbul 1939, l, 81; İstanbul 1940, ll, 509; 
Şakir Ülkütaşır, "Ağa", İTA, !, 114-116; Cl. Hu
art, "Ağa" , İA, !, 146-147 ; H. Bowen, "Afl!!a" , 
EJ2 (Fr.), ı, 253-254; D. O: Morgan, "Aqa", Elr., 
ll, 168. li] F ARUK SÜMER 


