
AGAKAPISI 

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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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 
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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-



versitesi'nin Tarih ve Filoloji Bölümü'
ne devam etti. Bu arada ittihat ve Te
rakki Cemiyeti'nin ileri gelenleriyle ta
nıştı. Daha öğrenci iken La Nouvelle 
Revue ile Revue Bleue'de ve Tiflis'te 
çıkan Kafkas gazetesinde yazıları ya~ 
yımlandı. 1892'de Londra'da toplanan 
Şarkiyat Kongresi'ne katılarak Şii mez
hebinin doğuşu ve gelişmesine dair bir 
tebliğ sundu. Tahsilini tamamladıktan 
sonra Azerbaycan'a döndü { 18941. Tif
lis. Şuşa ve Bakü'de öğretmenlik yap
tı. Bir taraftan da "milli uyanış hareke
ti "ne katılarak Türk ve müslümanların 
haklarını Rus makamiarına karşı savun
mak için kurulan Kaspiy { 19031 ve Şar
kf Rus { ı 903 ı gazetelerinde yazılar yaz
maya başladı. 1 905 Rus meşrutiyetin

den önceki günlerde doğan hürriyet ha
vası içinde çıkmaya başlayan Hayat 
11 904 ı gazetesinin yazı kadrosunda yer 
aldı. 1905'te İrşad'ı çıkardı. Rusya'da 
Türkler'in haklarını korumak maksadıy
La Difai isminde siyasi bir dernek kurdu 
1 19061. Bu arada Tiflis'te Hüseyinzade 
Ali ile Füyuzat 1 19061 adlı haftalık bir 
dergi. iki yıl sonra da Bakü'de Terakki 
gazetesini çıkarmaya başladı. Faaliyetle
ri sebebiyle Rus makamlarının baskı ve 
takibine uğradığı için ll. Meşrutiyet'in 

ilanı üzerine Türkiye'ye geldi ı ı 9091 Bir 
süre Şehbenderzade' nin çıkardığı Hik
met ile Eşref Edip'in yayımladığı Sebf
lürreşad mecmualarında yazılar yazdı. 

Maarif müfettişliği ve Süleymaniye Kü
tüphanesi müdürlüğü yaptı. Fransızca 

Jeune Turc gazetesinde çalıştı. Tercü
man-ı Hakikat gazetesinin başyazarı 

oldu. Türk Ocağı'nın kuruluşuna katıldı 
119 ı ı ı ve yayın organ ı Türk Yurdu der
gisinin yayımında faal rol oynadı. Darül
fünun 'da Rusça muallimliği ve Türk-Mo
ğal tarihi müderrisliği yaptı. ittihat ve 
Terakki Cemiyeti genel merkez üyesi ol
du ve Afyonkarahisar mebusu seçildi 
1 ı 9 121. 1. Dünya Savaşı sonunda Rusya'
da ihtilal olup oradaki Türkler bağımsız 
devletler kurmaya başlayınca, Ağaoğlu 

da Azerbaycan'a yardım için gönderilen 
orduda kumandan müşaviri olarak bu
lundu { 1918 1. Azerbaycan parlemento
suna üye seçilerek bir süre orada kaldı. 
Türk ordusu Azerbaycan'dan çekilmek 
zorunda kalınca Ruslar'a karşı ingilte
re'nin desteğini sağlamaya çalıştı. iran' 
da yapılan ingiltere-Azerbaycan görüş
melerine başkan olarak katıldı. Aynı 

amaçla Paris Barış Konferansı'na gider
ken uğradığı istanbul'da ingilizler ta
rafından tevkif edildi ı ı 9 ı 91 Önce Li m-

Ahmet Ağaoğ lu' nun Türkiye Büyük Millet Meclisi kimlik ka rt ı 

ni'ye. arkasından Malta'ya sürüldü. iki 
yıl kadar devam eden mevkufiyetinden 
sonra Ankara'ya döndü 1 ı 92 ı ı. Matbuat 
umum müdürü ve Hakimiyet-i Milliye 
gazetesi başyazarı oldu. ikinci devre 
Kars mebusu olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'ne girdi. Bu arada 1931 yılı
na kadar Ankara Hukuk Mektebi'nde 
hukük-ı esasiyye hacatığı yaptı. Mustafa 
Kemal'in emriyle katıldığı Serbest Cum
huriyet Fırkası'nın kuruluş ve çalışmala
rında faal rol oynadı { 19301. Fırka kapa- · 
tılınca siyasi hayattan ayrılarak istanbul 
Darülfünunu'nda müderris oldu 1 ı 93 ı ı 
Bir taraftan da Akın dergisini çıkarma
ya başladı. Ancak muhalefet yaptığı ge
rekçesiyle dergisini kapatmak zorunda 
bırakıldığı gibi üniversitedeki görevin
den de ayrılmak mecburiyetinde kaldı 

11 933) Ölümüne kadar Kültür Haftası 
ve İnsan dergilerinde yazılar yazdı. 19 
Mayıs 1939'da istanbul'da öldü. 

Sağlam hukuk formasyonu ve kusur
suz Fransızca'sı yanında polemikçi bir 
gazeteci olan Ağaoğlu. Türk fikir ve si
yaset hayatında bilhassa 1912'den son: 
ra etkili olmuş bir yazardır. Ağaoğlu'
nun faaliyet ve yazılarının ekseriyetini 
önceleri Türk milliyetçiliği ve Türk kül
türü teşkil ederken. sonraları fikir hür
riyeti ve bilhassa Avrupa medeniyetini 
tam anlamıyla benimseme konuları 

ağırlık kazanmıştır. Üniversite yıllarında 
hacası Ernest Renan'dan. islamiyet ile 
ilgili konularda Paris'te tanıştığı Ce
maleddin-i Efgani'den. siyasi konularda 
ise Ahmed Rıza'dan etkilenmiştir. Fran
sa'da bulunduğu yıllar onun özellikle 
Fransız ihtilali'nin getirdiği düşüncelere 
yaklaşmasına. Batılı liberal kavram ve 
değerleri inceleyip benimsemesine im
kan vermiştir. 

AGAOGLU, Ahmet 

Hayatında başlıca üç devir ve üç ha
kim fikir görülen Ağaoğlu, daha çok. 
etkisi altında kaldığı fikirleri taşıyıcı bir 
özelliğe sahiptir. Bu bakımdan Rusya 
devresinde Rusya müslümanlarının bir
leşmesini ve ilerlemesini savunmuş, ora
daki çalışmaları zorlaşıp istanbul'a gel
diğinde, devrin islamcı yayın organı Se
bflürreşad kadrosu içinde yer alarak bu 
istikamette yazılar yazmıştır. islamcı ya
nının ağır bastığı bu devreden sonra it
tihatçılar'la tanışması ve onların yayın 

organlarında yazılar yazmasıyla onun 
Türkçülük tarafı ortaya çıkar ve dini 
düşünceden uzaktaşma devri başlar. 

Son devresi ise Cumhuriyet yıllarıdır. Bu 
devreden sonra Ağaoğlu tam anlamıyla 
bir Batıcı olarak görünür. Kurtuluş için 
Avrupa medeniyetinin eksiksiz benim
senmesini. Batı:nın özellikle liberal dü
şünce ve ferdi hürriyet ile eş anlamlı 

olduğunu. savunur. Malta'da sürgündey
ken yazdığı ve ancak Cumhuriyet döne
minde yayımlanabilen Üç Medeniyet {is
tanbul 19271 adlı kitabında , dünyanın ta
nıdığı üç büyük medeniyetten Budha
Brahma ve islam medeniyetlerinin çök
mekte olduğunu. Batı uygarlığının ise 
bütün unsurlarıyla ayakta ve dünyaya 
hakim bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Ona göre "medeniyet bir hayat tarzı ol
duğundan içine bütün yaşayış, düşünüş 
ve puyuş tarzları girer." Batı medeniye
tL Budha-Brahma ve islam medeniyet
lerini bütün alanlarda yenerek üstünlü
ğünü göstermiştir. Bu sebeple onu par
ça parça almak yeterli değildir. Türkler 
iki defa din değiştirdiklerine göre. Batı 
medeniyetini tam anlamıyla ve bütün 
müesseseleriyle kabullenmeleri de im
kansız değildir. Bu ve benzeri fikirlerin
den, iktisadi ve içtimai meselelerdeki 
farklı düşüncelerinden dolayı başlan

gıçta beraber olduğu islamcı ve Türkçü 
aydıntarla fikri mücadele içine girmiş: 
başta Gaspıralı ismail Bey olmak üzere 
Babanzade Ahmed Naim .. Süleyman Na
zif. Yakup Kadri. Şevket Süreyya Ayde
mir ve Mehmed izzet tarafından şid
detle tenkit edilmiştir. 

Ahmet Ağaoğlu'nun gazete ve dergi
lerde kalan yüzlerce yazısından başka, 
pek çoğu ders notlarından meydana ge
len eserlerinin bazıları şunlardır: 

İslam ve Ahund {Bakü 1900) ; İslama 
Göre ve İslôm Aleminde Kadın {Bakü 
ı 901 . Hasan Ali E diz tara fı ndan islam/ık· 
ta Kadın [istanbu l 1959] ve islamiyelle 
Kadın [Ankara 1985] ad larıyl a tekrar ya
yımlanmı şt ır) ; Üç Medeniyet {istanbul 
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AGAOGLU, Ahmet 

1927, eserin Latin harfleriyle ilk baskısı 

1 972'de istanbul'da yap ılmıştır) ; İngilte
re ve Hindistan (İstanbul 1929); Ser
best İnsanlar Ülkesinde (İstanbul 1930) ; 
Hukuk Tarihi (İstanbul 1931-1 932); Dev
let ve Fert (İstanbul 1933) ; Etrüsk Me
deniyeti ve Bunların Roma Medeniye
U Üzerine Tesiri (İstanbul 1933) ; Etika 
(Kropaktin'den tercüme, istanbul 1 935); 
Ben Neyim (İstanbul 1 939); Gönülsüz 
Olmaz (Ankara 1941); İran İnkıliibı (İs
tanbul , ts.); ihtilal mi İnkılab mı? (An
kara 1 942) ; Serbest Fırka Hatmiları (İs
tanbul ı 949). 
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Fahir iz, "Aghaoghlu", E/ 2 Suppl. (ing_). s. 47 ; 
D. Mehmet Doğan, "Ağaoğlu Ahmed", TDEA, . 
I, 44-45; R. Rahmeti Arat. "Matbuat", İA, VII, 
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liJ NuRi YücE 

AGAOGLU, Mehmet 
(1896- 1949) 

Türk sanat tarihi 
uzmanı ve profesörü. 

_j 

24 Ağustos 1896'da Revan'da doğdu. 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin politika ve ilim 
hayatında isim yapmış olan Ağaoğlu ai
lesindendir. 1904'ten 1912'ye kadar ilk 
ve orta öğrenimini Rus "gymnasium"un
da yaptığından Rusça'yı mükemmel öğ
rendi. 1912'den itibaren Moskova Üni
versitesi Doğu Araştırmaları Bölümü'n
de İsl!im devletleri tarihi, felsefesi ve 
dilleri tahsiline başlayarak 1916' da ede
biyat dalından mezun oldu. Mehmet 
Ağaoğlu, İslam medeniyetinin en parlak 
veriminin İslam sanatı olduğuna inanı
yordu. Bu yüzden Rusya içinde ve dışın
da seyahatler yaparak Türkistan, İran. 
Irak, Suriye ve Anadolu'daki eserleri in
celedi. Bu arada Türkiye'ye yerleşmiş 
olduğundan, istanbul Darülfünunu'nda 
Türk ve İslam tarihi derslerine devam 
etti. Aynı yıllarda istanbul Asar-ı Atika 
(Arkeoloji) Müzesi Müdürü Halil Edhem 
(Eldem) Bey'in dikkatini çekti. Müzeleri 
teşk.ilatlandırmayı düşünen ve bu mü
esseseleri idare edecek genç elemanla
rın yetişmesine büyük önem veren Halil 
Bey, onun bir Batı üniversitesinde daha 
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iyi yetişerek ileride Türk ve İslam Eser
leri Müzesi'nin başına geçmesini tasar
lamıştı. Mehmet Ağaoğlu bunun üze
rine Berlin'e gitti; orada sanat tarihçi
si, mimar ve arkeolog E. Herzfeld ile is
lam tarihçisi C. H. Becker'in dersleri
ne devam etti. 1923-1924 yıllarında Je
na Üniversitesi'nde H. Dörpfeld. R. Von 
Zahn ile Koch'tan klasik arkeoloji, er
ken hıristiyan ve Batı Avrupa sanatları 
okudu. Oradan da Viyana Üniversitesi'
ne geçerek Avusturyalı Doğu sanatları 
uzmanı ünlü J. Strzygowski'nin yanın
da üç yıl çalışarak 1927'de felsefe dok
toru oldu. 

1927'de istanbul'a döndü. Önce, o yıl
larda Çinili Köşk'te bulunan İslam eser
leri koleksiyonunun başına geçti ; aynı 
zamanda istanbul Darülfünunu'nda İs
lam sanatı tarihi müderris muavini (do
çent) oldu. Bir yıl sonra da müzeler ida
resine devredilen Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi müdürlüğüne getirildi. 1929'da 
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Detroit 
Sanat Tarihi Enstitüsü'nün daveti üze
rine, bu enstitünün Yakındoğu bölümü
nü kurmakla görevlendirildi. Kısa bir sü
re içinde mükemmel bir İslam sanatla
rı koleksiyonu meydana getirdi. 1933'
te Michigan Üniversitesi'nde yeni kuru
lan İslam Sanatı Tarihi Kürsüsü'nün ba
şına davet edildi. Bu kürsüde önce öğ
retim görevlisi. sonra da profesör ola
rak 1938'e kadar ders verdi. ,1935 ve 
1938'de Princeton Üniversitesi'nde mi
safir profesör olarak çalıştı. 1934'te Fir
devsfnin ölümünün 1 000. yılı münase
betiyle Tahran'da yapılan anma töre
ninde Michigan Üniversitesi ve Detroit 
Sanat Tarihi Enstitüsü'iıü temsil etti. 
1937'de San Fransisco'da İslam sanatı 
sergisi düzenledi. 1940'tan 1947'ye ka
dar, eskiden beri tasarladığı on iki cilt
lik İslam maden eserlerı hakkındaki bir 
Corpus'un hazırlanması ile uğraştı ve 
birinci cildini tamamladı. Bir taraftan 
da sergiler düzenliyor, müze katalogları 
hazırlıyordu. Bu arada Türkiye'ye dön
mek ve müzelerde görev almak isteğini 
gösteriyor, ejderli Kafkas halıları, Çin ve 
İspanya halılarına dair kataloglar yazı
yordu. Ancak butün bu hazırlıklarının 
sonucunu veremeden 4 Temmuz 1949'
da öldü. 

Mehmet Ağaoğlu 1934'te, Michigan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü ya
yın organı olarak Ars İslamica adlı 
büyük bir sanat dergisi çıkarınağa baş
lamış (bk. ARS İSIAMİCA) ve 1938'e ka-

dar dört cildini yayımladıktan sonra 
derginin idaresini R. Ettinghausen'e bı
rakmıştır. Mehmet Ağaoğlu'nun yayım
lanmış sadece iki kitabı bilinmektedir: 
Persian Bookbindings of the Fifteenth 
Century (Ann Arbor - Michigan 1935) ; 
Şawafid Rugs and Textiles, The Cal
leetion of the Shrine of Imam cAli at 
al-Najaf (New York 1941) Ayrıca İslam 
Sanat Tarihi (İ stanbul 1928) isimli bir 
kitabı daha bulunduğuna dair bir kay
da rastlanmışsa da, böyle bir .kitap 
hiçbir kütüphanede bulunamadığı gibi, 
hiçbir bibliyografyada da görülmemiş
tir. Ağaoğlu'nun Amerika'da düzenlen
miş sergilere dair üç katalogundan 
başka kırk dört Türkçe, Almanca ve 
İngilizce makalesiyle birçok kitap tahlil 
ve tanıtma yazısı da basılmıştır. Bunlar
da, onun daha çok Türk ve İslam küçük 
sanatları üzerine eğildiği, halı, maden. 
ahşap, kap kacak ve minyatür sanatları
na dair çalışmalar yaptığı dikkati çeker. 
Bunlar arasında Mimar Sinan'ın men
şe ve ölüm tarihi hakkındaki makalesi 
("Herkunft und Tod Sinans", Orientalis

tische Literaturzeitung, XXIX ( 1926), s. 
858-865) ile ilk Fatih Camii'ne dair iki 
araştırması yayımlanmıştır ("Die Gestalt 
der alten Mohammedije in Konstanti
nopel und ihr Baumeister", Belvedere, 

XLVI ( 1926). s. 83-94; "The Fatih Mosque 
at Constantinople", Art Bul/etin, XII 
(1930),5 179-195). 
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Iii SEMA vi EvicE 

AGAOGLU, Sarnet 
(1909- 1982) 

Cumhuriyet dönemi yazarı, 
politikacı. 

_j 

Bakü'de doğdu. Fikir ve siyaset adam
larından Ahmet Ağaoğlu'nun oğludur. 

Fevziye Mektebi'nden sonra girdiği An
kara Lisesi'ni ve Ankara Hukuk Fakül
tesi'ni bitirdi ( 1931 ). Doktora yapmak 
üzere gittiği Strazburg'da on altı ay 
kaldıktan sonra çalışmalarını tamamla
yamadan döndü. İktisat ve Ticaret ba
kanlıklarında çalıştı. 1946'da memuri
yetten ayrilarak avukatlığa başladı ve 
yeni kurulan Demokrat Parti yöneticileri 
arasına katıldı. 1950-1960 yılları ara
sında üç devre milletvekili seçildi, çeşitli 
bakanlıklarda bulundu. 27 Mayıs İhtila-


