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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-



sam et 
Ağaoğlu 

li 'nden sonra diğer parti yöneticileriyle 
birlikte yargılandı ve ömür boyu hapse 
mahküm edildi. Ekim 1964'te Yassıada 
hükümlüleri için çıkarılan özel afla ser
best bırakıldı. Son yıllarını hikaye ve ha
t ı ralarını yazıp yayımlamakla geçirdi. 6 _ 
Ağustos 1982'de öldü ve Feriköy Me
zarlığı ' na defnedildi. 

Siyasi yazılarını Kuvvet ve Kudret 
1 1946- 19501 gazetelerinde neşreden Sa
met Ağaoğlu'nun sanat hayatı öğrenci
lik yıllarında başlar. İlk edebi denemele
rini, Ahmet Muhip Dranas ve Behçet 
Kemal Çağlar'la birlikte kurdukları Genç 
Türk Edebiyatı Birliği'nin yayın · organı 

olarak çıkan Hep Gençlik'te 1 1930), ilk 
hikayelerini de Varlık 'ta 1 193 ll yayım

ladı. _ Daha sonra çoğu yine Varlık'ta ol
mak üzere Yücel, Şadırvan ve Çığır 

dergilerinde çıkan yazılar ve hikayeler 
yazdı. 

Sarnet Ağaoğlu hikayelerinde çok sev-
- diği Dostoyevski'yi örnek almıştır. Onun 

Rus toplum yapısından çıkardığı tipler 
gibi, Ağaoğlu da Türk toplumundan bir
takım küçük insanların ruh maceraları
nı işlemiştir. Bu· insanların çoğu marazi. 
kuruntulu. dengesiz, evhamlı, ihtiraslı 

ve dramatik tiplerdir. Babasına ve ken
disine ait yaşanmış olayları ve otantik 
tipleri sergileyen hatıra kitaplarında da 
hikayeciliğindeki gibi kurgu ve üslüp 
peşindedir. Denebilir ki hikayelerinde 
müşahede ve hatıraları. hatıralarında · 
da hikayeciliği iç içe geçmiştir. 1950'
den sonra birçok hikayecinin özendiği, 
dilde aşırı yenilik cereyanına kapılma

yan Sarnet Ağaoğlu, Türkçe'nin sade ve 
tabii gelişmesi içinde biraz muhafaza
kar ve klasik. fakat sağlam ve usta bir 
üslübun sahibi olmuştur. 

Eserleri. Hik<'lyeler: Strazburg Hatıra
lan 119451; Zürriyet 119531; Öğretmen 
Gafur 11?53); Büyük Aile 119571 ; Hüc
redeki Adam 1 1964); Katırın Ölümü 

( 19651 H<'ltıralar ve Seyahat Notları: Ba
bamdan Hatıralar ( 1939); Babamın 

Arkadaşlan ( 1958) , Aşina Yüzler 
1 1965); Arkadaşım Menderes ( 1967); 
Marmara'da Bir Ada (1972); Sovyet 
Rusya İmparatorluğu ( 19671 ; İlk Köşe 
( 1978) incelemeler: Türkiye'de Küçük 
Sanat Meseleleri ( 1939) ; Türkiye'de İş 
Hukuku Tarihi (Selahattin Hüdaioğlu 

ile birlikte, 1939); Türkiye'nin İktisadi 
Teşkilatında Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları, Ticaret Borsalan 1 1943); Ku
vd-yı Milliye Ruhu 119441; Türkiye'de 
Suçlu Çocuklar (Tezer Taşkıran'la birlik
te, 194 7) . İki Parti Arasında Siyasi 
Farklar ( 194 7). Demokrat Parti'nin Do
ğuş ve Yükseliş Sebepleri 1 1972) 
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AGILRESMİ 

Osmanlılar'da 

hayvan sürülerinin barındırıldıklan 
yer için alınan bir vergi türü. 

Etrafı çevrili, genellikle üstü açık hay
van barınağı manasma gelen ağıldan 

alınan bu vergi. ağnam resmi* ne bağlı 
olup kanunnamelerde yatak resmi, ya
tak hakkı veya çit parası olarak da 
geçer. Kışiatmak veya kuzulatmak için 
koyun ve keçi sürüleri herhangi bir ti
mar sahibinin arazisine getirilir ve etra 
fı çevrilerek ağıl yapılırsa, o yerin vergi
lerin i toplayan sipahi, sürü hesabına 

göre miktarı kanunnamelerle belirtil
miş olan bir vergiyi sürü sahibinden is
teme hakkına sahip olurdu. Osmanlı 

sancak kanunnamelerinden anlaşıldığı 

na göre bir sürü 100 ila 300 hayvandan 
meydana gelir ve bu miktar ağıl resmi
nin tayininde esas kabul edilirdi. Ağıl 

resmi. koyun ve keçiden alınan ağnam 
resmi. yaylak-kışlak, otlak gibi vergiler
le birlikte genellikle mart ayında topla-

. nırdı. Bazı sancak kanunnamelerinde 
daha eski uygulamalardan söz edilme- . 
si, bu verginin Osmanlılar'dan önceki 
Türk-İslam devletlerinde de bulunduğu
nu düşündürmektedir. 

ACIL RESMi 

Osmanlılar'da ağıl resminin miktarı 

zamana ve bölgelerin özelliklerine göre 
- değişiklik göstermekteydi. Fatih Sultan 

Mehmed kanununa 'göre bir sürüden 
iki akçe alınırken bu rakam daha sonra 
üç akçeye yükselmişti. XVI. yüzyıl başla
rında Aydın, Hüdavendigar (Bursa), Kü
tahya gibi Batı Anadolu sancaklarında 
ağı! resmi üç akçe olarak tesbit edil
miş, diğer yerlerde ise bölgelerin özel
liklerine göre tayin olunmuştu. Mesela 
Limni adasında havanın uygun olması 
sebebiyle kuzulama bir mevsime bağlı 

olmadığı için ağnam vergi miktarları 

yüksekti. Burada ağıl resmi olarak her 
ağıldan yirmi dört akçe alınıyordu. Bu 
miktar İmroz'da on iki akçe, Enez ve 
Mora'da beşer akçe idi. Mora'da her
hangi bir tirnar sahibinin toprağına dı
şarıdan getirilip kışiatıian koyun sürüle
ri köy halkı tarafından uzaklaştırılırlar
sa. tirnar sahibinin zararına karşılık o 
köy halkından ağıl resmi istenebilirdi. 
Fakat bir köye dışarıdan hangi köyler
den koyun geldiğinin tesbiti güç oldu
ğundan, buradaki köylerin hepsine ağıl 
resmi yazılmıştı. Ancak tirnar sahibi. 
kendine yetecek kadar koyunu olan 
kendi köyü halkının aynı köydeki ağılı 

için vergi isteyemezdi. Macaristan'daki 
Osmanlı sancaklarında ise kışlamak ıçın 
getirilen koyun sürüsünden bir koç, ku
zulamak için getirilenden bir kuzu. ayrı
ca domuz sürülerinden de ağıl resmi 
olarak altı akçe alınırdı. Yalnız Sirem li
vasında bir yıl bekleyen sürüden ağıl 

resmi olarak her on koyundan bir akçe 
istenirdi. Silistre ve İbrail sancaklarında 
ise ağıl resmi beş akçe idi. 

Anadolu'nun doğu ve güney bölgele
rinde ağıt resmi nisbetleri. Osmanlı

lar'dan önceki uygulamalar da göz önü
ne alınarak tesbit edilmişti. Akkoyunlu 
Uzun Hasan ve Memlük Sultanı Kayıt

bay kanunları gereği Diyarbekir, Erzu
rum. Karahisar-ı Şarki. Sis (Kozan), 
Adana gibi sancaklarda kışlamak için 
getirilen koyun sürülerinden "resm-i 
yatak" olarak her sürü başına orta halli 
bir koyun. koyun . sayısı bir sürüden az · 
ise her on koyuna bir akçe vergi iste
nirdi. Ayrıca bu eski uygulamalardan 
halka ağır gelen vergi yükümlülükleri 
Osmanlı döneminde kaldırılmıştı. Mese
la Bozok (Yozgat) bölgesinde her ağıl
dan kaşık kuzusu adı altında Dulkadır 
beyleri tarafından ek vergi alınmasına 
son verilmişti. Şam ve Kudüs gibi san
caklarda ağ ı i resmi miktarları, her yüz 
koyuna bir koyun veya bir koyunun ca-
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