
AGAKAPILI iSMAiL 

Ağakapı lı ismail hattıy la Fatiha sOresi (Topkap ı Sa<ayı Mü

zesi, Ktp., Emanet Hazinesi, nr. 139, vr. 1 b ) 

viş Ali' dir. Kaynaklarda, Ağakapılı' nın an
cak seksen yaşına vardığında ellerine 
titreme geldiği kaydedildiğine göre, 
uzun bir ömür sürmüş olmalıdır. Onun 
celi-sülüsle yazdığı bir başka eser de, 
sonraki celi anlayışına göre pek iptidai 
kalan Fatih'te Şeyhülislam Feyzullah 
Efendi Medrese ve Kütüphanesi'nin 
(bugünkü Millet Kütüphanesi) kitabeleri
dir. Ağakapılı'nın vefatma Müstakim
zade Sadeddin Efendi'nin düşürdüğü 

tarih mısraı şöyledir: "Oldu ismail Efen
di hace-i me'va meded" (ı 118). 
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AGAKAPISI 

Osmanlılar 'da yeniçeri ağasının 
resmi makamına ve ikamet yerine 

verilen ad. 
_j 

Eskiden beri yüksek bir makamı ifa- ' 
de etmek için kapı (bab) kelimesi kulla
nılmıştm (Bab- ı Ali, Bab-ı Hümayun, kapı
sına yüz: sürmek gibi) . Devletin en yük-

462 

sek memurlarından biri olan yeniçeri 
ağasının görev yaptığı bu yer de kısaca 
Ağakapısı olarak adlandırılmıştır. Ağa
kapısı Süleymaniye Camii'nin kuzeyin
de, şimdiki istanbul Müftülüğü binası 
ile İstanbul Üniversitesi'nin bir birimi
nin olduğu yerde_ idi. Yeniçeriler'in bir 
kışiası (Eski odalar) Şehzadebaşı'nda, 

diğeri de Fatih ile Çapa arasında Yeni
bahçe'de (Yeni odalar) bulunurken ye
niçeri ağası şehre ve Haliç'e hakim bu 
yerde oturuyordu. Yeniçeri ağalarının 

ne zamandan · beri buradaki sarayda 
oturdukları bilinmemektedir. i. Hakkı 
Uzunçarşı lı, Kavanı"n-i Yeniçeriyan ad
lı bir kaynağa atıfta , bu sarayın XVII. 
yüzyıl başlarında yapıldığını veya ağala
ra tahsis edildiğini ziknl!tmektedir. Ah
cak, 1 SSS yıllarında İstanbul'da bulu
nan Alman ressam Melchior Lorichs'in, 
şehir panoramasında Süleym~niye' nin 

alt tarafında "yeniçeri ağası evi"ni yazı 
ile belirtmesine bakılırsa , bu bilginin 
gerçeği yansıtmadığı anlaşılır. 

Başta Sultan Il. Osman hadisesi (Ma
yı s 1622) olmak üzere birçok tarihi ola~ 
yın . geçtiği Ağa kapısı, etrafı yüksek du
varlarla çevrili bir saha içinde selamlık, 

harem ve hizmet dairelerinden oluşan 
büyük bir ahşap saray şeklinde inşa 

edilmiştir. Bina birçok defa yangınlar 
sonucu harap olmuş ve çeşitli tamirler 
görmüştür. Bu yangınlardan biri, IV. 
Mehmed zamanında meyd9na gelen 
Temmuz 1660 yangınıdır. Bu ·tarihte 
tamamen yanan Ağakapısı hemen ar
dından yeniden yapılmıştır. 1660 yangı

nından doksan yıl sonra Sultan ı. Mah
mud zamanında saray bir defa daha 
yanmıştır. S Şubat 17SO'de çıkan bu 
büyük yangın, Haliç kıyısında Ayazma 
Kapısı'ndan başlayarak Süleymaniye Ca
mii'ne doğru yayılmış, caminin geniş dış 
avlusu bu eseri mahvalmaktan kurtar-

Ağakapısı' nın 

eski bir 
· gravürü 

(H. Y. Şehsuvaro!)l u 'ndan) 

mış, fakat Ağakapısi on dokuz saat sü
ren yangın neticesinde 6670 ev ile bir
likte yanmıştır. Ağakapısı'nın ihyasına 

derhal girişiimiş ve pek az süre içinde 
saray yeniden inşa edilmiştir. Bu inşa 

dolayısıyla Sultan ı. Mahmud tarafından 
bir hatt-ı hümayun çıkarılmış (bir sureti 
Ayvansarayi'nin Mecmaa-i Tevarih'inde 
bulunmaktadır) , bu vesile ile burada pa
di$aha şerbet sunulmasının uygun gö
rüldüğü bildirilmiştir. Yılın belirli günle
rinde de yeniçeri ağasının Ağakapısı'n

da sadrazama bir ziyafet vermesi adet 
haline gelmiştir. 

Bu ikinci harap oluşun ardından Ağa
kapısı sarayı tekrar yapılırken avlu veya 
bahçesine ahşaptan yüksek bir yangın 
köşkü inşa olunmuştur. Yangınları gö
zetleyen köşk.lü denilen görevliler , bu 
kulenin tepesinden gündüz şüpheli du
manları, gece ise ateşi gozetleyip ge
rekli tedbirlerin alınmasını sağlıyorlardı. 

İstanbul için en · tehlikeli yangınlar ku
zey rüzgarıarının (poyraz) estiği sıra

larda Haliç kıyısında ki gemi kalafat yer
lerinden veya evierden çıkan lar oldu
ğu için, Ağakapısı kulesi köşkünden bu 
bölge kontrol altında tı.itulabiliyordu. 

Ağakapısı ' nın Sultan ı. Mahmud tara
fından ihya edilmesi mQnasebetiyle ye
niçeri teşkilatının ileri · gelenlerince pa
dişaha sunuian şükran mektubunda, 
Ağakapısı'nın yalnız yeniçeri ağasının 

değil, diğer yüksek rütbeli subayların 
da makamı olduğu ifade edildikten 
sonra, sarayın yanmasının " ... yaptıkları 
kötülük ve isyanlar karşılığında Allah'ın 
gazabına uğramış olduklarını .. ." göster
diği de belirtiliyordu. Mür'i 't-tevarih'e 
göre, Ağakapısı 1771 yazında bu defa 
içeriden çıkan bir yangınla bir kere da
ha tamamen yandı. Eserin yazarı 

Şem'danizade Süleyman Efendi, içinde 
yüzlerce insanın bulunduğu bir binanın 



üstelik yangını gözetlernek ve söndür
mekle görevli bekçileri de varken, yan
masının önlenemeyişini sert bir dille 
tenkit eder. R. Ekrem Koçu'nun Meh
med Ata'ya dayanarak verdiği bilgiye 
göre. Sultan ı. Abdülhamid zamanında 
22 Ağustos 1782'de Cibali'den başlayan 
yangın Ağakapısı sarayını tutuşturmuş, 

fakat yalnız harem kısmı yanmış ; bu sı
rada yangın köşkünü de sararak kule
nin tamamen yanmasına sebep olmuş
tur. 

1782 yangınından sonra tekrar ihya 
edilen Ağakapısı ' nın Topkapı Sarayı Mü
zesi Arşivi 'ndeki belgelerden (nr . E 4098-
4247) anlaşıldığına göre. yeniden yapıl
ması için gerekli harcamalar Enderun 
hazinesinden karşılanmıştır. Saray, Sul
tan ll. Mahmud zamanında 1816-1817 
yılında büyük ölçüde bir tamir görerek 
yenilenmiş ve yeniden döşenmiştir. Sa
rayın bu tamirine dair Keçecizaqe izzet 
Molla ' nın bir tarih manzumesi vardır. Bu 
son tamirle ilgili olarak Başbakanlık Ar
şivi'nde mevcut 1231 (1816) ve 1235 
(1819-20) tarihli arşiv belgelerinde (BA. 
KK. nr. 6642. 6643), yapılan harcamaların 
bir listesi vardır. Bu listeden sarayın iç 
taksimatı hakkında da bazı bilgiler elde 
edilmektedir. Buna göre sarayda şu da
ireler. bulunuyordu : 

1. Daire-i hümayun. Padişaha mahsus 
bölüm olup burada yaldızlı oda ile divan 
yerine bakan önü kafesli taht-ı hüma
yun odası, abdest odası . mabeyinci ağa
lar odası vardı. 2. Tekeli Köşk ile yanın 

daki sofa ve yatak odası. Tekeli Köşk'te 

yeniçeri ağaları kışın sadrazarnlara zi
yafet verirdi. 3. Kış çarşamba dairesi. 
Burada ocaklı odaları, camekan dairesi. 
hazine odası. kahve odası. haderne oda
ları ve geniş bir sofa ile yanında bir de 
hamam vardı. 4. Yaz çarşamba dairesi. 
Ağaların yazın oturmalarına mahsustu. 
s. Divan odası ile yanında ağa odası . ağa 

hasekisi odası. gusülhane ve abdestha
ne. 6. Tekeli Köşk ile hamam arasında 
silahtar ağa odası ve Ağakapısı camii. 7. 
Kum Meydanı' na bakan. kul kethüda
sıiıın ya~lık ve kışlık daireleri ve bitişi

ğinde ağa yazıcısı . serdar katibi, kethü
da katibi ve diğer görevlilerin odaları. s. 
Kum Meydanı'nın ortasında şadırvan ile 
büyük bir havuz. 9. Ağakapısı'na girilen 
büyük kapının sokak tarafında, mutfak
lara kadar olan yerde topçu ve arabacı
başılar ile birinci kethüda, beşinci çavuş 
ve ocak bazirganı odaları. vekilharç da
iresi, falakacılar dairesi, hapishane vs. 
10. Orta kapı bitişiğinde, kethüdayeri 
ağa odaları ile kat ip efendi odaları ve 

kethüdayeri odası önünde Ak Şemsed
din Hazretler i'nin makamı. Bu daireler
den başka şu odalarla kışialar da yine 
Ağakapısı içinde idi: Kalem odası. ka
lem şakirdleri odası. ruüs divan odası. 
divan efendisi odası, kethüdayeri katibi 
odası. karakulak ağa odası. zindan kati
bi odası. miyane (orta) katipleri odaları. 
baştüfenkçi odası. başyamak ağa oda
sı. başağa odası , vekilharç odası, beytül
malci odası. ikinci ağa dairesi, kaftan 
ağası odası. enderun çamaşırcısı çavu
şu ağa odası, imam efendi odası. çaşni
gir odası. sarıkçıbaşı odası. silahtar ağa 
odası. mirahur ağa odası, saraçbaşı ağa 

odası. kapı çamaşırcısı odası. mehter
başı odası, mühürdar odası. duhancıba

şı odasi; emektar koğuşu, mehterlere 
mahsus koğuş, başçuhadar kahve odası. 

Ağakapısı duvarları içinde yeniçeri 
ağasının haremi için bir de özel daire 
bulunuyordu. Kum Meydanı 'ndan geçi
lerek gidilen bölümün "çifte dolap" de
nilen bir kapıcı dairesinden başka bir 
de hamarnı vardı. Yine Kum Meydanı 
tarafında ve ahırlar civarında "ağa kar
haneleri kışlaları" denilen sanayi atöl
yeleri ile altında mumculuk odası. kar
hane kışlaları. misafir ahırları ile kara
kulak ağaya mahsus harem dairesi. üst 
katta ekmekçi odaları ile altında kiler 
bulunuyordu. Ağakapısı'nda bir talim
hane ile bir de mescid vardı . Mescidin 
kadrosu bir imam ile dört beş müezzin
den ibaret idi. Ağa divanhanesinin ve 
mescidin kandil yağlarını. bu hizmeti 
karşılığında kendisine imtiyazlar tanı

nan bir Rum temin ederdi. i. H. Uzun
çarşılı . Ağakapısı'nda cereyan eden tö
renler i derlemiştir. Onun tesbitine gö
re burada bazı imalathaneler ve çizme
ci, çadırcı , saraç, gazzaz. ekmekçi, aş
çı , doğramacı. kuyumcu ve berberlerin 
atölye ve iş yerleri bulunuyordu. Suçlu 
yeniçeriler Ağakapısı'nda muhakemele
ri yapıldıkta n sonra, buradan Haliç kıyı

sındaki Çardak Yeniçeri Koliuğu yanın
daki Çardak iskelesi'ne indirilir. burac 
dan da deniz yoluyla idam edilecekle
r i veya hapsedilecekleri kaleye gönde
rilirlerdi. 

Bu uzun listelerden anlaşıldığına gö
re Ağakapısı. adeta hünkar sarayı gibi 
çeşitli köşkleri, daire ve idare odaları. 

bunun yanında hizmet daire ve atölye
leri ile büyük bir kompleks idi. Ağakapı

sı . yeniçeri teşkilatının 1826'da ka ldırı l

masına kadar yeniçeri ağasının makamı 
olmaya devam etmiş, bu tarihte Asakir-i 
Mansüre kurulunca. Ağakapısı sarayı 

da o zamana kadar makamı kendi ko-
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nakları olan şeyhülislama · tahsis edil
miştir. Az ileride Eski Saray' ın (Saray-ı 

Atik) yerinde kurulan seraskerlik avlu
sunda kagir yeni bir yangın kulesi inşa
sına başlanmış, geçici olarak da ahşap 
bir kule yapılmıştır. Ancak yeniçerilere 
taraftar olan bazı asi askerler bu ahşap 
kuleyi yakmışlardır. 

Sultan ll. Mahmud Ağakapısı ' nın şey

hülislamiara tahsisi için yazdığı ferman
da, yeniçeriliğin bütün hatıralarını silip 
unutturmak için Ağakapısı adını da ya
saklayarak buraya Fetvahane (Bab-ı Me
şThat ) denilmesini istemiştir. 2 Ağus

tos 1826' da şeyhülislam yeni makamı
na taşınacağı sırada, Sirkeci'de Hocapa
şa semtinde çıkan bir yangın birçok ev 
ve binalarla birlikte Bab-ı Aıryi de tama
men mahvettiğinden. Ağakapısı sara
yı geçici olarak Bab-ı Aırye tahsis olun
muştur. Bab-ı Aifnin yeniden inşasının 
tamamlanmasından sonra rrieşihat dai
resi Ağakapısı'na nakledilmiştir (22 Ekim 
1827) . Cumhuriyet döneminde şeyhülis
lamlık lağvedildiğinde Ağakapısı istan
bul Müftülüğü'ne verilmiş, binanın en 
gösterişli bölümüne ise istanbul Kız Li
sesi yerleştirilmiştir. Daha sonra bir 
yangında harap olan bu bölümün yeri
ne Avusturyalı mimar E. Egli tarafından 
İstanbul Üniversitesi'nin Botanik Ens
titüsü binası yapılmıştır. Şimdi müftü
lük olan bina, Şeyhülislam Dairesi'nin 
fetvahane bölümüdür. 

Ağakapısı sarayının mimarisi hakkın
da yeteri kadar bilgi yoktur. 1 553'te 
istanbul'a gelerek şehrin Galata sırtla
rından 11 .50 m. uzunluğunda manzara
sını çizen Flensburglu Melchior Lorichs 
(Lorck), Süleymaniye Camii'nin alt tara
fında sade görünüşlü bir binanın damı 
üstüne "yeniçeri ağası konağı " (Jenitzer 
Aga Hauss) kaydını koymuştur. Fakat 
aynı resmin devamında. Si.Üeyrrianiye'
den Bozdoğan Kemeri' ne doğru uzanan 
kısımda yukarı boşlu kta "yeniçeri ağası 
konağı" yazısı ikinci defa görülmekte
dir. Bunun altına isabet eden ve ağaç
lar arasından masif duvarları yükselen 
bina veya binaların Süleymaniye imareti. 
tabhanesi ve darüşşifası olması kuwet
le muhtemeldir. Şu halde caminin tam 
önünde alçaktaki mütevazi görünüşlü 
yapı Ağakapısı sarayı olmalıdır. 

Yangın köşkü yapıldıktan sonraki du
rum ise Miss Pardoe'nin kitabındaki H. 
Bartlett tarafından yapılan gravürde gö
rülür. XIX. yüzyıl başlarında Mühendis 
Seyyid Hasan tarafından çizildiği anlaşı
lan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 
İstanbul su yolu haritasında da Ağaka-
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pısı basit bir köşk biçiminde, yangın ku
lesi ise yüksek ve tepesinde köşkü olan 
bir kule olarak işaret edilmiştir. Halük 
Şehsuvaroğlu tarafından aslının nerede 
olduğu biidirilmeksizin yayımlanarı daha 
iyi bir gravürde ise yangın kulesinin di
binde, yüksek bir duvarın üstüne oturan 
Ağakapısı sarayı , L biçiminde çok büyük 
bir yapı olarak gösterilmiştir. Çift sıra 
pencereli çıkmaları. bu duvara yaslanmış 
eliböğründelere oturmaktadır. Bu çık

malardan biri daha büyük ve destekleri 
daha uzun olarak resmedilmiştir ki muh
temelen burası büyük merasimlerin ya
pıldığı arz odası veya hünkar dairesidir. 

Ağakapısı'nın Bab-ı Meşlhat olduktan 
sonraki durumu. Sebah-Joaillier fotoğ

rafhanesinin çektiği eski istanbul re
simlerinde de görülmektedir. Ayrıca İl
miyye Salnamesi'nde de yakından alın
mış fotoğrafları bulunmaktadır. Bu re
simlerde binalar XIX. yüzyılda hakim 
olan Batı mimarisinden alınma empire• 
üslübundadır. 
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lfill SEMAVİ EYİCE 
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AGAIAR CAMii 

Topkapı Sarayı'nda 
Hırka-i Saadet Dairesi'nin yakınında 

bulunan cami. 
_j 

Ağalar Camii, önceleri Saray-ı Cedid 
olarak adlandırılan. çok yakın bir devir
de ise Topkapı Sarayı diye tanınan bü
yük Osmanlı saray manzumesinin üçün
cü avlusunda bulunmaktadır. Saray için
deki birçok cami ve mescidin en büyüğü 

464 

olup Has Oda'nın yanında yer almakta
dır. Reşat Ekrem Koçu buraya ewelce 
Hünkar Camii denildiğini bildirmektedir. 
Camide saray hizmetini gören iç oğlan
ları, Enderün- ı Hümayun zülüflü ağala 

rı namaz kıldığı için buraya daha sonra 
Ağalar Camii denilmiştir. Duvar tekniği, 
bu yapının Saray-ı Cedid'in ilk kurulu
şundan yani Fatih Sultan Mehmed dev
rinden kaldığını göstermektedir. Ağalar 
Camii, muhtemelen sarayın çekirdeğini 
teşkil eden Fatih Köşkü yanında. onun 
müştemilatı olarak yapılmış olup aslın
da daha küçük ve basık idi. Bir kapısı
nın üstündeki 1136 ( 1723-24) tarihli ki
tabeden ve duvar örgülerindeki fark
lardan, XVIII. yüzyılda Seyyid Mehmed 
Ağa'nın himmetiyle büyük ölçüde tamir 
gördüğü anlaşılmaktadır. Sultan ll. Mah
mud devrinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldı 

rılması kararının bu camide alındığı da 
söylenir. Camide 1881 yılına kadar na
maz kılınırken daha sonra depo ve ye
mekhane yapılmış, üstünün kurşunl~

rı da alınarak yıkılınaya terkedilmiştir. 
1925'ten itibaren başlayan büyük ve ge
niş çaplı bir tamir sonunda cami kurta
rılarak kütüphane ve okuma salonu ha
line getirilmiştir. Sarayın çeşitli daire ve 
odalarındaki dalapiarda dağınık vazi
yette duran yazma kitaplar. :veni Kü
tüphane" olarak adlandırılan bu binada 
toplanmıştır. Bu durumu anlatan 1928 
tarihli bir kitabe güneydeki bir kapı üs
tünde yer alır. 

Ağalar Camii dikdörtgen planlı enine 
uzanan bir yapıdır. Harimi bir tarafın
dan genişletilmiş, diğer tarafından da 
kapısında 1136 tarihli kitabe bulunan 
ve şimdi okuma salonu olan mescid ek
lenmiştir. Herhalde ilk yapıldığında üs
tü ahşap çatı ve kiremit örtülü, sakıflı 
bir cami idi. XVIII. yüzyıl ortalarından 

sonra, üstü şimdi görülen ve Türk mi-

Ağa l ar 

camii 
Topkapı 

Sa rayı l 

Istanbul 

mari geleneğine aykırı düşen büyük be
şik tonoz ile kapatılmıştır. Önceleri Ek
rem Hakkı Ayverdi, sonra da Abdullah 
Kuran tarafından teklif edilen kubbeli 
restitüsyon, inanılır bir sağlam dayana
ğa sahip değildir. Nitekim Ayverdi daha 
sonra bu görüşünden dönmüştür. Ca
minin dış duvar yüzlerinde taş ve tuğla 
dizileri kullanılmıştır. Alt sıradaki pen
cerelerin yuvarlak kemerleri. bunların 

XVIII. yüzyıl ortalarından sonra değışti
rildiğini belli eder. Ağalar Camii'nin ya
nında şimdi okuma salonu olarak kulla
nılan mescidin duvarları güzel çinilerle 
süslenmiştir. Esas cami ile bitişiğindeki 
bu mescidin arkasında bulunan ve be
lirli bir mimarisi olmayan mekana ise 
Altınyol'dan ulaşılıyordu . Burası da ha
reme mahsus bir namaz kılma yeri idi. 
Anlaşıl dığına göre Ağalar Camii eskiden 
Saray-ı Cedid'in esas merkez camii hü
viyetine sahipti. 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

AGAOGLU, Ahmet 
(1869-1939) 

Türk gazetecisi ve siyaset adamı. 
_j 

Aslen Karabağlıdır. İlk ve ortaokulu 
Şuşa'da, liseyi Tiflis'te bitirdi. Özel ho
calardan Arapça ve Farsça öğrendi. 

1889'da Paris'e giderek Sorbonne Üni-


