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Haftalık sanat, fikir ve edebiyat dergisi 
(Ankara 14 Mart 1936-

İstanbul 29 Ağustos 1936, 
17 sayı). 

_j 

Sahibi ve başyazarı Necip Fazı! Kı

sakürek'tir. Necip Fazırın şahsi gayret 
ve teşebbüsü , İş Bankası'nın desteğiyle 
yayımlanmaya başlayan dergi, maddeci 
düşüneeye bağlı sanat ve kültür faali
yetlerinin karşısında doğrudan doğruya 
ruhçu ve mistik dünya görüşünü temsil 
etmektedir. Türk aydınlarının giderek 
manevi boşluğa düştüğü bir dönemde 
yayın hayatına giren dergi, başta ruh 
dünyası olmak üzere, daha çok kültür 
ve sanat planında Türkiye'nin milli ve 
manevi meselelerine eğilmiş, edebi, fik
ri ve estetik konularıyla devrin şöhret

lerini bir araya getirmiştir. Her sayıda 
yer alan başmakaleleri ile memleket
te mevcut kültür ve sanat faaliyetle
rini değerlendiren Necip Fazı! dışında, 

onunla aynı sanat anlayışını paylaşan 

Mustafa Şekip Tunç, Burhan Toprak, 
Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Harndi Tan
pınar ve Ahmet Muhip Dranas imzaları
na rastlanırsa da dergi Necip Fazırın 

damgasını taşır. Onun, derginin ikin
ci sayısında yayımlanan "Allahsız dün
ya· adlı makalesi, Türkiye'de bütün bir 
Cumhuriyet devrinin olduğu kadar, te
melde bütün i nsanlığın ölüm karşısın

daki aczini dile getiren unutulmaz gü
zellikte bir yazıdır. 

Genellikle sanat ve kültür üzerine ma
kalelerle şiir, hikaye, tenkit ve tercü
me türündeki eseriere yer veren dergi, 
geniş bir okuyucu kitlesine ulaşamamış 
olmakla beraber, belli bir okur yazar 
grubunun yakın ilgisini görmüş ve çe
şitli tenkitlere hedef olmuştur. Dergi
nin yazar kadrosunda yukarıdaki isim
lerden başka Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya 
Osman Saba, Sarnet Ağaoğlu, Falih Rıf
kı Atay, Suut Kemal Yetkin, Fikret Adil, 
Sait Faik, Sabahattin Ali, Asaf Halet Çe
lebi, Abdülhak Şinasi Hisar, Zahir Gü
vemli , Cevdet Kudret, Sabahattin Eyü
boğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Salih Ze
ki Aktay ve Nurullah Berk bulunmakta, 
ayrıca F. Mauriac. A. Suares. M.· Proust 
ve Hoelderling'den tercümeler yer al
maktadır. 

İlk altı sayıs ı Ankara'da çıktıktan son
ra yedinci sayıdan itibaren İstanbura 
nakledilen derginin kapaklarında yerli 
ve yabancı ressamların gravürleriyle si-
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Ağaç dergisinin ilk sayı kapağı 

yah beyaz desenleri görülür. Ayrıca iç 
sayfalarda plastik sanatlar ve estetikle 
ilgili yazılarl a da dergiye aynı zamanda 
bir güzel sanatlar dergisi hüviyeti veril
mek istendiği anlaşılmaktadır. Yazar 
kadrosu, muhtevası ve getirdiği mesaj
la devrin sanat, kültür ve edebiyat dün
yasında önemli bir yeri olan Ağaç der
gisi, daha sonraki yıllarda aynı görüşü 

benimseyen yayın organlarının da nüve
si kabul edilmektedir. 
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Iii A BDULLAH U ÇM AN 

AGAÇERİLER 

XIII-XV. yüzyıllarda 
Maraş-Elbistan ve Malatya yörl!lerinde 
yaşayan büyük bir Türkmen topluluğu. 

L _j 

Bazı araştırmacılar, Ağaçeriler'in as
lını V. yüzyılda Rusya'da yaşamış Akat
zir adlı bir kavme bağlariarsa da İbn 
Şeddad, Malatyalı Ebü'I-Ferec, Reşidüd
din, Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, Ayni 
ve Makrizi gibi tarihçiler Ağaçeriler' in 

Türkmen asıllı olduklarını açıkça belirtir
ler. Bu tarihçilerden Reşidüddin, "Ağa
çeri" adının eski zamanlarda mevcut 
olmadığını, Yakındoğu'ya gelen Oğuz 

elinden bir topluluğun ormanlık bir böl
gede yurt tuttuğu için bu adla anıldı

ğını söyler. 
Gerçekten Selçuklu Devleti, emniyet 

ve siyasi sebeplerle, Moğol istilası üze
rine Anadolu'ya gelen Türkmen toplu
luklarıhın daha çok uçlarda yerleşmele

rine müsaade ettiğinden, Türkmen
ler'den kalabalık topluluklar, Kilikya'da
ki Ermeni Krallığı ile EyyubTier'e kar
şı Selçuklu lar'ın sınır bölgelerini teşkil 

eden Maraş ve Malatya bölgelerinde 
yurt tuttular. Bunlara ağaçeri (yani or
man i nsanı) denildi. Buna göre ağaçeri , 

kavmi bir mana taşımadığı gibi daha 
sonraları da böyle bir mana kazanma
mıştır. Eski Anadolu Türkçesi'nde ve 
hatta Osmanlıca'nın ilk devrinde er ke
limesiyle yaygın bir şekilde birleşik ad
lar yapılıyor ve bu adlar topluluk ve şa
hıslara veriliyordu. Yaban Eri (Halep 
Türkmenleri'nin Sivas'ın güneyinde yayla
ya çıkan kolu), İl Eri (toplama asker) , 
XVI. yüzyılda yaşayan Dağ Eri, Türk Eri 
ve Düğün . Eri gibi oymak adları buna 
örnek olarak zikredilebilir. Bunlardan 
başka uç eri (sınırda yaşayan) , kum eri 
(çölde yaşayan) gibi adların da kullanıl

dığı görülmektedir. 

Ormanlık bir bölge için yaylak ve kış
lak hayatı geçiren Türkmenler için pek 
o kadar elverişli bir yer olmayacağın
dan, onların bu ormanlık bölgede kendi 
arzuları ile değil de mecbur kaldıkları 
için yaşadıklarını kabul etmek yerinde
dir. 1240 yılındaki Babai Türkmenle
ri'nin çıkardıkları büyük isyanın Malatya 
bölgesinde başlamış olması , Ağaçeri

ler'in Babai Türkmenleri'nin bu orman
lık bölgeye sığınmış kalıntıları olmaları 

pek muhtemeldir. Ayrıca , Ağaçeriler'in 

torunları sandığ ımız Tahtacılar'in Ale
vilik inancını taşımaları da bu görüşü 
kuwetlendirmektedir. 

Selçuklular devrinde milletlerarası iki 
önemli yol Ağaçeriler'in yurtlarından ge
çiyordu. Bunlardan biri Suriye ile tica
retin yapıldığı Kayseri-Eibistan-Maraş

Halep yolu idi. Kayseri'nin doğusunda 
Yabanlu yahut Yabanlu Pazar denilen 
yerde (şimdiki Pazar Ören) kurulan ve 
kırk gün süren milletlerarası panayır 

bu yolun önemini arttırıyordu. İkinci yol 
ise bu devirde milletlerarası önemli bir 
ticaret merkezi olan Sivas'a Suriye, ei
Cezire ve Irak'tan tüccarların geldik
leri Sivas - Malatya yolu idi. Selçuklu 
Devleti'nde saltanat mücadeleleri so
na erip İzzeddin Keykavus tek başına 
hükümdarlık tahtına geçince (1255), ilk 



olarak, fırsat buldukça bu iki ticaret yo
lundan gelip geçen keıvanları vuran 
Ağaçeriler'in yola getirilmesine karar ve
rildi. Meselenin önemi dolayısıyla Kon
ya'dan Kayseri'ye gelen Vezir Kadı izzed
din, Beylerbeyi Şemseddin Yavtaş ve di
ğer Selçuklu beyleri buradan Ağaçeriler 
üzerine kuwet sevkettilerse de bu es
nada Moğol kumandanı Baycu'nun ka
labalık bir askerle Selçuklu sınırını geç
tiği haber alındığından, Ağaçeriler üze
rine gönderilen kuwet hiçbir iş göre
meden süratle Konya'ya döndü. Baycu 
gailesi atiatıldıktan sonra izzeddin Key
kavus'un 1257 yılında Malatya'ya gön
derdiği sadık ve cesur kumandanların
dan Ali Bahadır. şehri sürekli tehdit al
tında tutan Ağaçeriler'in üzerine yürü
dü ve onları bozguna uğrattığı gibi baş
buğlarını da esir alarak Malatya yakı
nındaki ünlü Minşar Kalesi'ne hapsetti. 

Moğollar, Türkmenler'in kuwetini kır
madan Anadolu'daki hakimiyetlerini is
tedikleri gibi sürdüremeyeceklerini an
ladıklarından. HülagO 660 ( 1261-62) yı
lında 20.000 kişilik bir orduyu Ağaçeri
ler'in üzerine sevketti. Bununla Ağaçe
riler'in kuwetini kırmayı başaran Mo
ğollar, onlardan birçoğunu öldürüp bir
çoğunu da esir aldılar. Ağaçeriler'in bir 
kısmı ise Suriye'ye göç etmek zorunda 
kaldı: Moğollar'dan ağır bir darbe ye
melerine rağmen de varlıklarını sürdür
düler. Nitekim XIV. yüzyılın ikinci yarı
sında Sis (Kozan) ve Sivas'ın güneyin
de karışıklıklar çıkardıkları kaynaklar
da belirtilmektedir. Ancak bu yüzyıldan 
sonra yerli kaynaklarda Ağaçeriler'den 
söz edilmemektedir. Bu husus. onların 
başka bir Türkmen topluluğu olan Dul
kadırlılar'ın baskısı ile dağıldıkları ihti
malini akla getirmektedir. 

Bununla ilgili olarak XIV. yüzyılın ikin
ci yarısında, Ağaçeriler'in bir kolunun 
doğuya göç ederek Karakoyunlular ile 
iş birliği yaptıkları. başlarında Hasan 
adlı bir beyin bulunduğu. bu beyin an
nesinin Karakoyunlu Kara Mehmed'in 
kız kardeşi Tatar Hatun olduğu, XV. yüz
yılda Karakoyunlular'la birlikte İran'a 
göç ettikleri bilinmektedir. Karakoyunlu 
İskender Mirza'nın emirleri arasında 
Ağaçeriler'den Hüseyin ile Savalan bey
ler bulunmakta idiler. Aynı hükümdarın 
emirleri arasında yer alan Ağaç Eri Ali 
Bey, 1450 yılında Akkoyunlular ile yapı
lan savaşlarda Karakoyunlu ordusu baş
kumandanı Rüstem Bey'in maiyetinde 
bulunmuş ve yapılan çarpışmalardan bi
rinde Akkoyunlular'a esir düşmüşse de 

barış yapıldıktan sonra serbest bırakti
mıştır. Ali Bey, Karakoyunlu Devleti'nin 
son bulması üzerine diğer birçok Ka
rakoyunlu beyi gibi Uzun Hasan Bey'in 
hizmetine girmiştir. Bunlardan başka 

Cihan Şah Mirza ile oğlu Hasan Ali'nin 
emirlerinden Hacı Hasan'ın ve Uzun Ha
san Bey'in oğlu Zeynel Mirza'nın emirle
rinden Dündar-ı Ahac Eri'nin Ağaçeriler'
den oldukları anlaşılmaktadır. 

Safevi vekayi'namelerinde Ağaçeriler·
le ilgili herhangi bir kayıt bulunmamak
ta. yalnız XVIII. yüzyılın birinci yarısı

na ait Osmanlı Tebriz tahrir defterin
de Ağaçeri adlı bir köye rastlanmakta
dır (BA, TD, nr. 904, vr. 168• ). XIX. yüz
yılın ortalarında iran'ın Fars eyaletin
deki Türk oymakları arasında görülen 
Ağaçeriler'in bin çadır kadar oldukları. 
Çağatay ve Keştil adlı abaları bulundu
ğu ve aynı zamanda varlıklı oymaklar
dan biri sayıldıkları bildirilmektedir. XX. 
yüzyılın başlarında ise Ağaçeriler'in iki 
bin çadır olduğu ve KOhigTIOye'de ya
şadıkları. Avşar (Afşar). Beydili ve Til
ki adlı obalara ayrıldıkları haber veril
mektedir. 

Karakoyunlu topluluğuna dahil olma
yıp iran'a gitmeyen ve Anadolu'da ka
lan Ağaçeriler, iktisadi sebeplerle kü
çük obalara ayrılarak geniş bir bölge
ye yayılıp Tahtacı adı altında varlıkları
nı sürdürdüler. Günümüzde Türkiye'nin 
bilhassa Çukurova, İçel, Antalya, Ispar
ta, Burdur, Konya, Muğla, Denizli ve Ay
dın gibi vilayetlerinde Tahtacı adı veri
len Türk zümreleri yaşamakta olup 
bunlara bu ad, inşaat için ağaçtan ke
reste sağlamak işiyle meşgul olmaların
dan dolayı verilmiştir. Oğuz (Türkmen) 
elinin en güzel temsilcileri olan Tahtacı
lar. ağaç işleme sanatının atadan de
deye sürüp geldiğini söylerler ki bunla
rın ata ve dedelerinin Ağaçeriler olması 
kuwetle muhtemeldir. 
Ağaçeriler'in dini inançları hakkında 

bilgi olmamakla birlikte Karakoyunlu 
Devleti hizmetindeki Ağaçeri beylerinin 
Ali, Hasan ve Hüseyin gibi adlar taşıma
ları, Şiilik inancı taşıdıklarını gösterir. 
Esasen Karakoyunlu hanedam ve oy
makları arasında Şiilik inancı taşıyan 

Türkmenler'in bulunduğu da bilinmek
tedir. Bunlardan başka, aralarında sıkı 

bağlar bulunan . Babai Türkmenleri'nin 
Sünni olmayan akideler taşıdıkları ve 
Tahtacılar'ın Kızılbaş sayıldıkları göz 
önüne alınırsa, Ağaçeriler'in de bunlar 
gibi bir inanca sahip oldukları kuwetle 
muhtemel görülebilir. 
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Iii FARUK SüMER 

AGAKAPIU İSMAiL 
(ö. 1118/1706) 

Türk hattatı. 
_j 

istanbul'da doğdu. Doğum tarihi bi
linmemektedir. Ağakapısı mektebinde 
hocalık yaptığı için Ağakapılı lakabıyla 

tanındı. Babasının adı Ali olduğundan 
yazılarına genellikle İsmail b. Ali şekün
de imza atmıştır. Aklam-ı sitteyi Büyük 
Derviş Ali'den öğrendi ve ondan icazet 
aldı. Şeyh Hamdullah vadisinde mükem
mel eserler veren Ağakapılı kırktan faz
la Mushaf-ı şerif ile çok sayıda En'am-ı 
şerif ve kıta yazmıştır. Hafız Osman'ın 

Sünbülefendi Dergahı hazıresindeki me
zar kitabesini de yazan Ağakapılı. "Hüs
nühattı biz bildik, Osman Efendi'miz 
yazdı" sözüyle. çağdaşları arasında en 
çok Hafız Osman'ı beğendiğini ifade et
miştir. Ölümünde bu kitabe, isim ve ta
rih değiştirilerek, Kasımpaşa'da bugün 
yok olan Tersane (Zindan) arkasında 

Danderesi Mezarlığı'ndaki kabir taşına 
hakkedilmiştir. 

Yetiştirdiği talebeleri arasında en 
meşhuru. " İkinci " lakabıyla Büyük Der
viş Ali'den ayırt edilen Anberizade Der-
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