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MAHREMİYETİN MUHAFIZLARI

DARÜSSAADE AGALARI

-Ahmet Nezihi TURAN

1582 senesi mart ayının son günleriydi. Merhum Ahmed Paşa' n ı n
divanhanesinde m. M u rad 'ın ileri gelen saray erka n ı toplanm ışlardı. Top lan tı
hayırlı bir iş içindi. Rüstem Paşa'nın Kanuni'nin k ı zı ve II. Selim'in kı z
kardeşi , m. Murad'ın da halası olan Mihrimah Sultan'la ev lili ğind en olma kızı
Ayşe Sultan, Münşeatü 's-selatfn müellifi meşhur n i şan cı Feridun Beye nikah
edi lecekti. Kanuni'nin Hürrem Sultan'dan doğan zeki kızı Mjhrimah'ın sarayda
büyük nüfuzu va rdı ve kızı Ayşe Sultan' ın nikahı bu nüfuzla mütenasip
o l ma lı ydı. Şeyhüli slam Çivizade Efendi su ltanı Feridun Beye otuz beş bin
allma nikalıladı. Nikahta Ayşe Sultan'ın veki li Mehnıed Ağa idi: Sarayın büyük
amiri ve etkili kişisi, kızlar ağası Mehmed Ağa.
Ahmed Refik darüssaade ağalarını incelediği eserine 1 yukarıdaki anlatım l a
baş l a r. Büyükannesi olan V. Murad'ın kı zı Hati ce Su ltan'la annesi Se lına
Hanım S ultan'ın hayat hikayelerini romanlaştıran Kenizc Murad da çok okunup
sevilen eserinde2 kendi hayat hikayesi Hatice Sultan'a baş ağalık ile başlayan ve
bu iki s ultanın hayatmda mühim rolü bulunan Zeynel Ağa'yı anlatır. Yüzlerce
yı l arayla yaşamış Mehmed Ağa ve Zeyne l Ağa Os m an lı sarayında yeti şen
binlerce harem ağasından sadece ikisidir.

Ahmet Refik, Kızlar Ağası, Istanbul 1926, s.3-4. Bazı değişikliklerle aktardım.
Darüssaade ağaları üzerine son eser yarı popüler bir yayındır; Sema Ok, Harem Dünyası,
Haremağaları ,lstanbul 1997.
2
Kenize Murat, Saraydmı Sürgüne, (De la parı de la Princesse morıe), çev. Esin
Çelikkan, Istanbul 1994.
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Saraylarda hadım hizmetliler kullanmak çok eski ve köklü bir ge l eneğe
dayanır. Eski Doğu'nun bütün saray l arında, Sasanilerde, Çin'de, Roma'da ve
Bizans'ta hadım hizmetkarlar kullanılırdı3. Doğu'nun erken devlet tecrübesi ve
geleneği yüzünden Bizans'a, dalaylı olarak oradan intikal ettiği anlaşılıyor.
Önceki örneklerde oldu ğu gibi Bizans'ta da hadımlar yalnız sosyal bir
müessese değil, aynı zamanda siyası bir nüfuz konusuydular. !çlerinden Narses
gibi generaller, devlet adamları, patrikler çıkmışlı. Görevleri gereği imparatora
yakın olan oda uşakları, elbi secibaşılar ve diğerleri, her zaman hadımlardan
seçilirdi. Yapılarından dolayı, bütün hükümdarların çekindiği ırst bir görev ve
güç edinme eğiliminden uzak durmaları ve özellikle, öncekilerin basit bir
kopyası olmayan Bizans örneğinde olduğu gibi örgütlü bir topluluk meydana
getirememeleri, onları yönetim için olduğu kadar, daha genel anlamıyla devlet
için de cazip hale getirirdi4.
Bugünkü bilgiterimize göre muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed devrinde
hadımların devlet idaresinde kullanılmasıyla başlayan Osmanlı uygulamasında,
şu ya da bu ölçüde, bütün bu geleneklerin ve is larniyetten sonra islam dünyasındaki tatbikatın izlerinin bulunduğu aşikardırS. Kısaca Osmanl.ı tarihinde,
kendine has şekil ve şartl arıyla, Tanzimat döneminde köle ticaretine getirilen
yasaklarnalara kadar devam eden uzun ve köklü bir gelenektir. Hatta esas yapısı
bakımından imparatorluğun sonuna kadar sürmüş6 son dönemin· renkli hadım
ağalan dünyasını kurmak da onların bıraktığı hatıralarla mümkün olmuştur?.

3
Aydın Taneri, "Hadım", Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi (DlA), XV,
s.l-3; fs mail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı (ST), s.172; A.J .
Wensick, "Kh§dim", Encyclopeadia of Islam (Ei), IV, s.899; N.M. Penzer, The Harem, arı
account of the irıstitutjon as it existed in the Palace of tlıe Turkish Sultans witlı a history of
the Grand Seragliofrom iısfoundation to modem times, Spring Books, London 1965, s.l35138.
4
Ernest Barker, Bizans Toplumsal ve Siyasal Diişürıilşü, [Social and Political
Thouglıı in Byzantium], çev.Mete Tunçay, Ankara 1995, s.44; Mehmet Murat Baskıcı, JO.
13. Yüzyıllarda Bizans Anadolusu'nda Iktisadi ve Sosyal Ortam: Kurumlar ve Gelişmeler,
Ankara. 1995, s.63-64.
S
Bu müesseseye Bizans tesiri meselesi şurada tartışılmıştır: M. Fuad Köprülü,
Bizans Mliesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul 1981, s.75-80.

6
hanedanın

1

Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti J84fı-I890, Istanbul 1994, s.50. Yalnız
sahip olduğu Afrika menşeli hadım sayısı 1903'te 194'tü (aynı eser, s.56).
Bazılanndan yeri geldikçe bahsedilecektir.
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Burada ş i mdilik Os manlı saray ve devlet teşki l atı nda bir büyük memuriyet
olarak ortaya çıkan darüssaade ağa lı ğ ı , bu mevki i işgal edenler ve bu n l arı n
teşki latı üzerinde bir genel çerçeve çizilmeye çalı şı lacaktı r.
Darüssaade ağalarıyla üç temel kaynak grubu bul un m aktadı r. İl ki habeşle
rin faziletlerini, iyi ahlaklarını anlatmak, yeni ç ıktık l arı siyaset sahnesinde
onlara itibar kazandı rmak gayesiyle yazı lmış medhiye türü eserlerdir. Mekkeli
Ali Efendi tarafından yazılan Mir'atu'l-hubuşfi'l-usul bunl arı n başında gelir.
Bir müderris olan Ali Efendi'nin eserini darüssaade ağası Mustafa Ağa'nın
teşvikiyle yazdığı anlaşılıyor&. Saray Ağası e l-Hac Mustafa Ağa 1592-1596
yılları arasında darüssaade ağası olduğuna göre9 eser bu yıllarda yazılmış
olmalıdır. Aynı türün bir diğer örneği, yine bir darüssaade ağasının etkisiyle
A li b. Abdurrauf tarafından 1612-13'te yazılan Rtıfl'ü'l-gubCtş fl feztıili'L
hubuş'turıo. İk i nci gruba ilk türün aksine, habeşleri, hadımları zemmetmek,
kötülemek, küçük düşürmek maksad ıyla yazılan eserler girmektedir. Bunların
başında da k ı sa kü nyesi R isate-i Teberdariye olan Derviş · Abdullah adlı eski
saray baltacılar ocağı mensubu bir zat tarafından 1741 'de kaleme alı nm ı ş eser
gelmektedir''· Son gruba biyografik kaynaklar girmektedir. Ahmed Resmi
Efendi' nin H am'iletü 'l-kübra' sı darüssaade ağaları nı n toplu biyografi leri ni
ihtiva eden ilk ve tek prosopografik kaynaktır. 1574- 1775 yı ll arı aras ı nda
görev yapan ağaları n hal tercümeleri bu eserdedir12 ve öncesi ile sonrası n a ait
8
Cengiz Orhonlu, "Derviş Abdullah'ın Danıssaadc Ağaları Hakkında Bir Eseri:
Risale-i Teberdariye Fi Ahval-i Daru's-saade", Ord.Proj: !smail Hakkı. Uzurıçarştlı'ya
Armağcırı, Ankara 1976, s.226-227.
9
Ahmed Resmi Efendi, Hamfletü'l-kübrlifl va.ıf-i ağavtlt-ı dtlrü's-sa'iidetii'L-uzmli,
Milli Kütüphane, A 1594, v.7a-b. Bu Mustafa Ağa için keza bkz. Peçevi, Tari/ı, II, İstanbul
1283, s.360-362, 37 J.
·
ı O C.Orhonlu, ay11ı yer. Merhum Orhonlu bu yazarı etki leyen kişinin darüssaade ağası
Ahmed Ağa olduğunu söylüyorsa da bu tarihlerde görev yapan kişi diğer Mustafa Ağa'dır
(Hamfletü'l-kiibrii, v.8b-10a). Belki bu eserin de etkisiyle 16'ı2'de ikinci defa darüssaade
ağalığına getirilen kişi de yine bu Mustafa Ağa'dır (Hamlletü'l-kübrô, v.9a).

1 ı Eserin tanıtımı, değeri ve önemli bölümlerinden iktibaslar C.Orhonlu'nun adı-'fieçen
makalesindedir. Bilhassa bkz. 228 vd.
12 Adı geçen kaynağın nüshaları ve nüsha farkları için şimdilik şuraya bakılabilir:
Virginia Aksan, Savaşw ve BarıştaBir Osmanlı Devlet Adamı. Alımed Resmi Efendi ( 17001783), [An Ottoman Statesmali in War and Peace Alımed Resmi Efendi, 1700-1783, E.J.
Brill, Leiden 1995], çev. Özden Arıkan, İstanbul 1997, s.209. Bu çalışmanın tenkidi için bkz.
Kemal Beydilli, "Ahmed Resmi Efendi", Toplumsal Tarih, IX/52 (Nisan 1998), s.56-64.
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malı1mat ancak genel biyografık kaynaklru·la tarihle rde n tamamlanabilme ktedir.
Ahmed Resmi Efe ndi ' nin, söz konusu eserini 17501erin başında , mes lek hayatı
hadım ağalarla mücadeleyle geçen KocaRagıp Paşa ' nın teklifiyle veya onun
üzerinde yaratacağı etkiyi önceden tahmin edere k yazdığı anlaşılıyor. Sonradan
1775'e kadar getirmesi ise bu meselenin kapa ndığı ve aıtık ll.Beşir ağa diye
tanınan büyük nüfuz sahibi darüssaade ağası Hazinedar Beş ir Ağa'ya
yakıniaşmaya çaJı ştı ğını gösteriyor13.
Os m a nlı imparatorluğu

saraydan yönetilir. Yöneticileri burada yetişir.
mutlak otorite sahibi olacak müstakbel padişah şehzade li ğinde ilk
eğitimini saray alkulunda alır. Matbah - ı amire emini denilen saray mutfağ ının
başı, çıraklarını burada yetiştirir. Bu a nla mda saray bir çeşit üniversitedir.
İstanbul dı şındaki selatin saı·ayları, taşradaki di ğer şe h zad e, paşa, bey sarayları , merkez saray modeli nde kurulur ve çalı ş ır. Saray men s upların ı n kari yerinde saraylar arası yatay ve dikey geç işler, terfi ve tenzil s isteminin olağan
Tartışılmaz

u ygulamalarıdır.

olarak kalan ve saray- ı cedld- i amire
bir tek defada inşa edilmemiştir. Os man lı saraylarının, bilhassa Topkapı sarayının tarihi, Os manlı imparatorluğunun tarihidir 14.
İtalyan imlasında seraglio, fransız imlasında serail şeklini alan ve batı dille rine
bu şekilde geçen saray'dan Osmanlı sarayı anlaş ılır! S. Osmanlı tarihi incele melerinin öne mli bir bölümü bu saray ı merkeze al ır; sa ray ı anlatırken Osmanlı
tarihini, Os m anlı tarihini anlatırken sarayı anlatır. Aslında anl atılan Osmanlı
saray ının padi şah-ı alempenahı , onun hüküme tini ve imparatorluğu n kaderini
Uzun zaman

as ıl padi şah sarayı

adıyla anılan Topkapı sarayı

nas ıl etk.iled i ğidir1 6.

13 Aym eser, s.38.
14 Topkap ı saray ının mimari tarihini Osmanlı siyasi tarihi ile kü ltür ıarihi
çerçevesinde inceleyen şu çalışmaya bkz. Glllru Necipoğlu. Tlıe Formarion of an Ottoman
lmperuıl Tradirion: The Topkapı Palcıce in tlıe Fifteentlı wıd'Sixteentlı Centııries, doktora tezi,
Harvard University 1985; kitap halinde neşri: Arclıitecwre, Ceremonia/, and Power: The
Topkapı Pulace iııtlıe Fifleentlı and Sixteentlı Centııries. New York, Cambridge. Mass. 1991.
IS Sheila S. Blair. "Saray''. EJ2. s.47. Saraylar hakkınuu genel bilgi için bu maddeye
(s.44-47) baktlabilir.
Alben Howc Lybycr. Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı lmparator·
Yönetimi.. [Tiıe Goı,emmen t of tlıe OIIOIIWII f:.'mpire in tlıe S11Leimwı tlıe
Mawıificient, Londra 1913] çcv.Scçkin Cılızoğlu. istanbul 1987, s.133.
16

lrığıı'nıın
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Sarayda büyük Osmanlı ailesi yaşar: Hanedan üyeleri ve kullar. Ü lkeyi de
bu büyük aile yönetir. Gerçi Osmanlı tarihçileri toplumu, yöneten ile yönetilen,
askeri ve re'aya diye ayırmış; yönetici zümreyi, erkan-ı devlet'i, mensup o ldukları mesleki sın ıfa göre seyfiye, ilmiye ve kalemiye şek l inde tarif etmiş tir.
Lakin saray men supları, tek bir tabirle aç ıklanamaya n ayrı bir saray hizmeti sı 
nıfı nı o l uştururlar. Findley'in patrimonyal bürokrasi dediği, iktidarın ikincil sahipleri olan bu zümre, imparatorluk geleneği ile beraber hükümet işlerinin yürütüldüğü geniş bir teşkilat ve incelikli bir teşrifat usulü içinde asli unsurdur17.
Diğer

taraftan söz konusu büyük aile, sarayı ve i m paratorluğu, içinde
ve eğiti m gördükle ri sarayın üç ayrı böl ümünden idare ederler:
Birun (dış hizmetler), enderun (iç hizmetler) ve harem. İstanbul'un fethiyle bir
imparatorluk sarayı olarak tesisinden onaltıncı asrın son ların a kadar birun,
askeri-idari teşkilatın ve yönetimin merkezidir. Bu dönemden itibare~ belirginleşmeye başlayan yönetici sını f hizmetlerindeki farklılaşmalar, buna bağlı
o larak birun hizmetlerinin saray d ı şında bürokratik merkeziere kayış ı , imparatorluk haremi ile iç hizmetleri, saray hizmetlerinin merkezi haline getirir' &.
Yönetim geleneğinde meydana gelen değişme hızla benimsenir, yenilik, bir yeni
geleneği n yolunu açar.
yaşadıkları

Haremle iç hizmetler, hatta dış hizmetler bağlantısının mahiyetini çözümlerken iki nokta üzerinde durmak gerekir. Haremin teşekkülü ve iç ile dış'ın
Osmanlı terıninolojisinde taşıdığı anlam. Haremin teşekkülü saray ın büyük
amiri ve baş harem ağası Mehmed Ağa'nın Ayşe Sultan'a vekfıletinden çok
öneeye gider. Fatih Topkapı saray ı nı yaptıı·ıp bu rayı merkez ittihaz edi nce as ıl
harem halkı ve hizmetliferi Bayezid'deki Eski Saray'da kalmı ştı. Bu devirdeve
Kanuni'ye kadar Yeni Saray'ın küçük de olsa ayrıca bir haremi var mıydı, b'u
husus pek açık değiP9. Asıl Harem'in Yeni Saray'la birleşmesi Hürı·em'in
17 Carter V. Findlcy, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform. lJtibıtili ( 1789-1922 ),
[lJureaucratic Reform in tlıe Ottoman Empire. Tlıe S11blime Porte, 1789-1922], çev. Latif
Boyacı - lzzet Akyol, İstanbul 1994, s. l 3, 27; yönetici sınıfların mahiyeti üzerine
münııkaşıılar için ayn.ı eser, s.39-40'a bkz.

l8

Bu oluşumu modern bürokrasinin teşekkülü çerçevesinde geriye doğru götürerek
Centu ry

açıklayan Findley'e (aynı eser, s.43) bkz. Ayrıca: Norınan ltzkowiız, "Eighıecn
Ottoınan Relaties" Siudia lslamica, XV I (1962, s.73-94). s.84 vd.

19 Lcslie P. Peirce. Harem-i Hiimaywı. Osmanlı lmparawrlıığll'nda Hiikiimrmılık ve
lmperial Harem, Women cmd Sovereignty in tlıe Ottonum Empiı·e, Ox ford

Kadınlar, [Tiıe

19931. çev. Ayşe Berktay, istanbul 1996, s.l60-163. Krş. Mualla Anhegger-Eyüboğlu.
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buraya taşınması yla
si'nin tarihi başlar20.

gerçekleşir

ve bir müstakil kurum olarak Harem Daire-

Harem, ad ı üzerinde mahremiyet alanına işaret eder. Aile dı şı nd ak i
erkeklere kapalıdır ve gizlilik içerir. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar
da gösteriyor ki kapalılık ve gizlilik, politilk o lm ayanın, özel a lan ın, katı
kurallarla sı nırlandırılmış bölgesi değildir. Aksine özel olan/alan bu niteliği ile
birlikte de kamuya açık ve politiktir. Pierce Batı'da , Harem'i ve cinslerin
birbirinden ayrılması uygulamasını, kamu alam - özel alan bölünmesinin islami
bir tezahürü sayma eğiliminden söz eder. Ona göre bu, konuyu anlamakta,
Harem'in rastgele cinsell iğin mekanı olduğuyla ilgili , farkına çabuk varılan
efsaneden daha ciddi bir engeldir21. Os manlıların kendilerini tarif ederken
kullandıkları tabirler, iç/içeri veya enderun ile bunun karşılığı dı ş/dışarı (taşra)
ya da birun, batılı "politik". "kamusal" ve "özel" soyut l amalarınd an çok daha
açık l ayıcı görünmektedir. Padişah a ya da hanedana mahsus her şey anlamınd aki "hass" ve on ların mekanı anlamında "!harem"i ·bıi çerçeveye oturtmak
gerekecektir. "Harem, hass ve iç/içeri sultanı ve yaşadığı mekanı sosyal, ahlaki
ve politik düzenin tepe noktasına koymak üzere birleşirler"22.
B urada on alt ın cı yüzyılın sonları n dan itibaren pad işahın ve yaşadığı
sosyal değilse de mutlak manada ahlaki ve politik düzeni ile
güvenliğinden sorumlu darüssaade ağalanndan ve onların teşkilatından söz
edeceğiz. Darüssaade tabiri Harem Dairesi'n in eş a nlam iı sı ya da bir kısım
kaynak ve belgelerde d oğrud an sarayın kendisi için ku llanılmakla beraber23
mekanın,

Topknpı Sarayı'nda Padişalı

Evi (Harem), Istanbul 1986. s.23 ve aynı yazar, ''Fatih Devrinde
Yeni Sray'da da Harem dairesi (Padişah Evi) Var mıydı?". IÜEF Sanat Tarilıi Yıllığı, VIII ,
s.23-26.

20 L. P. Pierce, aym eser, s. 161. Babilssaade denilen bilyOk kapıdan girilen, padişah
ailesinden hiç kimsenin oturmadığı ve padişahın resmi hayatının geçtiği (Enderun'un bulunduğu) yer için kullanılan "Harem-i Hllmayün" ile padişah evi ve hane halkı demek olan
"Harem Dairesi" tabirlerini birbirinden ayırmak gerekir. Şimdilik bkz. M. AnheggerEyilboğlu, Padişalı Evi, s.l8.
21 Harem -i Hümayun, s. 4-5. Özel/kamu alanı kavramıaştırmaları ile igili tartışmalar
için belirtilen sayfalardaki notlara bkz. Bu tartışmayı Osman lı minyatürlerinin incelenmesi
konusuna taşıyan şu makaleyle krş: Tillay Artan, " Mahremiyet: Mahrumiyetin Resmi",
Defter, 20 (Bahar/Yaz 1993), s. 91-115, bilhassa s. 100- 102.
Tlıe

22 L.P.Pierce, {ıym eser, s.9. Harem teşkilalı için ayrıca şu esere bkz. F'anny Davis,
Palace ojTopkapı in/stanbul, New York 1970.
23 Ülkü Alundağ, "DarllssaMe", DlA, IX (s.l-3), s. ı.
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Osmanlı

saray teşk i latı tarihinde daha çok sarayın üç ana bölümünden biri olan
Harem Dairesi'ni n politik adı gibi kull anı lır.
Osman lı sarayını idare eden ağalar da üç gruba ayrı lı rlar: İ lk grup d ış
hizmetlerden sorumlu Birun Ağal arıdır (ağayan -ı bln1n). İki ncis i En dc ru n- ı
Hümayu n'un gi rişini teşkil eden yerde görevli, Kapı Ağası da denilen
Babüssaade Ağas ı ' nı n emrindeki ağalar24 ile Enderun dairesinin amirleri ve
personeli (iç ağal an ve iç oğ l anlan) olan Enderun ağalarıd ı r (ağayan-ı enderun). Merkez sarayda asıl teşkiHitlanması muhtemelen Kanuni devrinden itibaren baş l aya n Darüssaade Ağas ı 'na bağl ı harem ağal arı ( ağayan-ı ddrü'ssaade)25 bu sıral amada üçüncü grubu oluşturur l ar. Son iki gruba Hadım
Ağal arı denir. Bunlar had ı m olan ya da saraya hadı m edilerek a lı n m ış ki ş ilerd i r
ve babüssaade ağaları beyaz olduklarından ak (hadım) ağalar, darüssaade ağa
ları zenci, genellikle de habeş o ldu k l arınd an kara (had ım ) ağal ar olarak adlandırılırlar. Darüssaade ağal arına saray ın kadınlara mahsus bölümüne nezaret
ettiklerinden Kızlar Ağası da denir ki herhalde h a l k ın , özellikle de İstanbul
hal k ını n bu ağalara verdiği isın i n bir un van şek li nde saray dili ne yerleşmesiy le
yaygı n l ık kazanmıştır.

Darüssaade'nin teşkilat tarihi, bir bakıma müstaki l diğer saray içi kurumlar
gib i Osmanlı saray teşkiHitı tarihin in bir parçasıd ır. Kendisi de sarayda,
Endenın- ı Hümayun'da yetişe n devlet adamı, bürokrat ve tarihçi Ata Bey26,
kıymetl i eserinde "Darü's-saade ağaları tabir olunan zenci ağa l ar ocağının
tahkik olunabilen usOI ve nizilm ve kanu n ve hi zmetleri" baş lı ğ ı altı nd a27
teşkiHitla ilgili ayrıntılı malumat verir. Buna göre teşk i latın temel kurumu, bir
idari birim ve kurum karş ılı ğı olarak s ı kça ku ll an ıl a n "ocak" terimiyJe28 ifade
edilirdi. Ağaların kariyeri sıradan bir had ı m olarak "Zenci Ağalar Ocağı" nı n
24 Halil inalcık, Tlıe O uoma n Empire. Tlıe Classical Age 1300-1600, Translated by
N.ltzkowitz and C.l mber, London 1973, s.79-80; Ü.Ailındağ, aynı yer; Seınavi Eyicc,
"Babüssafide". DlA, IV (s.408-9), s.408.
25 Sarayın Fatih devrindeki teşkilatı için bkz. Hammer. Devlet-i Osmôniye Tarihi, lll,
mü ı. Mehıned Ata, İstanbul ı 336, s.227-23 ı {konunun ınütchassısı o lan mü tercim Ata'nın
Hammer'in anlatımını tamamlayan notları çok önemlidir).
26

Mehıneı l pşirli. "Ata Bey, Tayyarziide", DlA, YI. s.34-35.

27

Tayyarzade Ahmed Ata, Tarilı-i Atil, ı. Istanbul 1293. s.257-269.

28 Mehmet Zeki Pakalın, Osmmılı Tarih Deyimleri ı•e Terimleri Sözlüğü {OT DS), ll.
Istanbul ı 97 ı , s.7 1 1. Tamamlay ıcı bilgi için bkz. K.Kreiser. "Odjak". EJ2, VII I, s.l6 1.

130

ocak defterine yazılarak başlar; on altıncı asrın sonlarında babüssaade ağasının
da amiri, dolayısıyla bütün sarayın nazırı an l amını taşıyan, gerçekte ise çok
azına nasip olan büyük ağa un vanı yla sona ererdi}9

Gedik denilen kadroda bo ş alına meydana geldiğinde veya ilave kadro
verildiğinde, Harem hizmetleri sınıfına dahil olarak Dari:issaade ağas ının
maiyyetine giren kara hadım, ocağ ın en aşağı tabir olunan ilk s ınıfına ad ı mını
atm ış olur. Saraya girince önce darüssaade ağas ının huzuruna çıkarılan en
aşağı ağa sonra baş kapı gulamına gönderiterek ocak defterine yazdırılır ve
kıdemli ocak ağalanndan birine el öptürülür. Btı ınerasiınin , kanun ve ni zaın
kadar adab da demek olan Osmanlı sisteminde, sadece adı geçen ocağa değil,
büyük saray okuluna da: ilk ad ıının atı lm ası anlamında çok mühim olduğu
anlaşılıyor. Çünkü bu okula gi re nler hem bu adfib gel eneği ne tabi oluyorlar
hem de tabi olduk l arı geleneği yerleştirme ve yeniden üretme polikasına hizmet
ediyorlardı.30 Nitekim geleneğin bütün yönetici s ınıflard a 19. yüzyılda bile
kendini üretmeye devam etti ğ ine ve tasavvufun, adab geleneğinin üretiminde bir
vasıta o larak oynadığı ro le dair Findley'in gözlemleri , ocak terbi yesinin
merasimden ibaret olmadığını gösteriyor.Jl

29 "Büyük ağa"lıkıan/Darüssaade ağalığından vczirliğe gelen de vardır ama bu istisna
kabilindendir; bkz. lsmail H akkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı (ST),
Ankara 1988, s.l80. Darüssade ağalarının "büyük ağa" o lma larını daha sonraki tarihlere
götürenler olmakla birlikte (msi. vard ı r: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmmıf Yahut Tezkire-i
Me~·alıir-i Osmatıiyye, IV , istanbu l (t.) 1316, s.725) son araştırma l ar, bu tarihin 1586-87
olduğunu gösteriyor; bkz. Ü.Aitındağ, aynı yer.
·
30 Halil lnalcık, "Reis-ül-küuab", iA, IX (s.67 1-683), bilhassa, s. 677 vd. Osmanlı
sisteminde özellikle Fatih'le beraber ayrıntılı protokol kurallannın önemi ile B atı'da yazı lı
olmayan, hele kanun kapsamına hiçbir zaman sokulmayan görgü ve teş rifaun Osmanlıl arda
kanun konusu yapılmasının ilginçfi ğ i Uzerine gözlemler için bkz. A.H .Lybyer, Osmcmlı
Jinparatorlıığu'nwı Yönetimi, s. 127.
31

Carter V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye. Osmanlı Memurlarmuı Toplumsal
{Ottoman Civil OfficiaU/om: A Social Histoty, Princeton 1989], çev. Gül Çağalı
Güven, Istanbul 1996, s.l26-131. Bir 18. yüzyıl devlet adamı olan Ahmed Resmi Efendi'nin
biyografisini inceleyen Aksan. onun yetişmesi nde, kök ieı i isliimiyetin ilk zamanlarına uzanan
(bütün incelikleriyle süreklilik arzeden mesleki ve şahsi eğitim anlamında) "edeb" geleneğinin
mirasç ıs ı olarak Osmanlı sistemine i şaret ediyor. Fakat bir bakıma Findley'in aksine, 18.
yüzyılı, yüzlerce yıll ık "edeb" eğitiminden "sivil bürokrasiye geçiş" olarak nitelendiriyor. Bkz.
Virginia Aksan. Savaşta ve Barışuı Bir Osmanlı Devlet Adamı. Alımed Resmi Efendi ( 17001783), (An Ottoman Statesman in War and Peace Ahmed Resmi Efendi. 1700-1783. E.J.
Brill . Leiden 1995], çev. Özden Arıkan , Istanbul 1997, s. ll. 28.
Tarilıi,
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En aşağı ağan ın vazifesi harem kap ısm ı bek leyen nöbet kalfa la nnın
emirlerine itaat etmek ve ocağa kendinden önce giren ikinci sınıf mensupianna
hizmet etmekti. Şahsi ihtiyaç ve bir bakıma "edeb" eğitim inin parças ı telakki
edild i ği anlaşılan ibadet vakitleri d ı şınd a kapı nöbeti tutarlardı. Ocağa yeni bir
ağa alınd ığı nd a ve münhal kadro bulunduğun d a acemi ağal ık denilen ikinci
sınıfa geçerlerdi. İlk sınıfı atlamak, artı k en aşağı( l ık] hitabın dan kurtulma
imtiyazın ı elde ettiği, ocak usulüne göre "haysiyet" ve itibar sahibi olduğu ve
bundan böyle acemi ağalık sınıfıyla başlayan ocağın muteber zümresinden
sayılacağı an l amına gelirdi.32
Temayüz ederek acemi ağa ünvanıyla ilk kıdemini alan harem ağası, bu
sınıftaki hizmetini müteakip nöbet kalfalığr sı nıfın a atan ı rdı. Nöbet ağası
olarak yeti şen adayın kalfalık vaktinin geld i ği, sını f amiri nöbet başı ile ocağın
tertip, temizlik, terbiye, usul ve erkanına nezaret eden ve ocak yan s ınıfının
amiri olduğu an l aşdan musandıracı başr33 tarafından darüssaade ağasına ve
baş kapı gu lamına bi ldirilirdi. Doğrudan darüssaade ağasıyla muhatab olma
mevkiine yükselmesi ve yerine getireceği hizmetlerin, mahiyeti bakımından
aıtık büyük ağanın halifesi (kalfası) olmasını gerektirmesi, kalfalık unvanının
tevcihini mühiın ve müstakil bir merasim haline getirirdi.
Nöbet kalfaları beş kişilik mahdud bir kadroydu. D i ğer aşağı s ın ıfların
küçük ağa kadroları herhalde daha fazlayd ı. Bu beş ağan ın asıl görevi harem
kapı larını n anahtarların ı darüssaade ağas ınd an sayarak almak ve akşam gerekti ğinde kilitleyip yine sayarak darüssaade ağası n a teslim etmekti. Bu beş kişinin
amiri beşinci kalfaydı ve aynı zamanda "ha lvete m e ımır"du. Halvet zamanlannda, yani padişahın, kadınları, ikballeri, sultanlan ve oğul l arı ile dairesinde
veya has bahçede görüştüğü, din lendiğj, eğ l endi ği saatlerde34 birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü kalfaları koğuşlarında tutmak ve kap ı nöbetçisi olmayan
harem ağalannı, edebi gözetmek35 ve emniyeti sağ l amak la görevlendirmek
onun sorumluluğundaydı. "Halvet" hanedanın ve büyük ai lenin özel hayatları

32

Ata, Tari/ı, ı, s.257.

Küçük ağalara abdest aldırıp namaz kıldırmak. "edeb'' dışı hareketleri yasaklamak ve
da musandıracı başıların göreviydi. Atil (aynı eser, s.26 1)'d un başka
bh. M . Z. Pakalın, OTDS, II, s.S83-584.
33

suçluları cezalandırmak

34

Çağatay Uluçay, Harem, ll. Ankara 1985, s. l48 vd.

35

Belirtilenlere ilave olarak bkz. Gabrieli, "Ad1\b", Ef2. 1. s.l75- 176.
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dışında,

Peirce'in "Osmanlı üreme politikası" dediği, çok daha karmaşık ilkeler
ve denetimler ağıyla ilgili anlam lar taşırdı.36 Şehzade annelerinin kimler
olacağı , padişah eş, anne ve çocuklarının birbirleriyle ve cariyelerle ilişkileri ve
bunun politik sonuçları, sistemin hesaba katmak zorunda old uğu konulardı. Bu
yüzden de beşinci kalfanın sorumluluğu güvenlik e ndi şesin in ötesine uzardı.

Nöbet kalfalannın kıdemlileri aynı zamanda bir üst sınıf olan ortanca(lık)
idiler. Ortanca kadrosu dört kişiydi. Bu sınıfa yükselme ortanca çıkmak
deni len bir merasimle gcrçekleşirdi. Aday bu şerefe nail o l acağı gün, sabah
namazından iki saat önce kıdemli ağalardan biriyle oda kapılann ın önüne gelir.
Rehberlik eden ağa kapı önünden "Lala destur falan ağa ortanca çıkacak" diye
ses leni r. Odadakiler isterlerse kapıyı açık gelen lere görüşür istemezler ise
açmazlar. Bu takdirde aday ve rehber ağalar beklemeyip çekip giderler. Ortanca
çıkan ağa namazdan sonra darüssaade ağası dairesi nazın demek olan ulu oda
lalasının, onun vas ıtas ı yla da darüssaade ağasının huzurlarına ç ıkar ve etek
öper. Şükran merasimi baş kapı gulamı ile birlikte ocak camiine gidilmesi ve
hazır bulunanlara para saçılmasıyla sona erer.
adayı

Ocağın

son s ınıfı on iki kadrosu bulunan hasıllılardır. Bunların düzeni de
ortancalara benzer. Münhal ged i ğe en kıdemli ortanca ağa terfi eder ve kanun
gereği, araJanna katıldığı kendinden kıdemli bütün hasıllı ağaların, baş kap ı
gu l amı ile darüssaade ağasının eteklerini öptüğü benzer merasimle hasıllı çıkar.
Buna da adı üzerinde hasıllı çıkmak denir. Kıdemli hasıllı ağal ar dönüşümlü
olarak kapı nöbetçilerine nezaret ederler. İçlerinden en kıdemlisi yayla baş kapı
gulamlığına31 atanır ve bundan sonra geleceği en üst mevki yeni saray baş kapı
gulamlığıdır. Yayla baş kapı gulanıı ile yeni saray baş kapı gulamı unvanıarı
ancak karİyerlerini yukarıdaki hiyerarşiye uygun şekilde ocakta tamamlayan
has ıllı ağa l ara tevcih edili r. Bu unvaniarın iç ağalar ocağındaki (enderun)
karşılıklan rikabdar ve çuhadardır38.

36 L.P.Peirce, Harem-i Hümayun, eseri yönlemiiren ana görüş olmasının yanında,
bkz. s. 16 vd.

ayrıca

37
yapardı.

Bu ağa yazın padişahın gittiği sarayiara götürülen harem ağalarının katipliğini
Il. Mahmud devrindeki düzcnleınede kaldırılmıştır. Bkz. M. Z. Pakalın. OTDS, lll ,

s.612.

38

Atll, Tari/ı, ı, s.259.
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Yukanda anlatı lan ocak düzenine ait en erken bilgilerin ilk kaynaklanndan
Ve nedik e lçisi Ottaviano Bon'un raporu39, yeni sarayda (Top kapı) bu düzenin
tedricen, muhtemelen eski saray örneğine uygun olarak m. M urad devri ( 15741595) sonları nda teşekkül ettiğ i ni ve esasları bak ı mından , II. Mahmud devri
d üzenleme lerine kadar değiş ıneden kal d ı ğını gös te riyoı40. 1601-1607 yı lları
arasında İsta n bul'da Venedik balyozu (bailo) olarıık görev yapan ve bu sırada
bes tancı başı ile dostluk kurarak saray teşkitıitı hakkında ayrı n tı lı malumat
e dine n Ottaviano Bon, zenc i ağalar teşkiHitını ana h atları y l a gösteren ilk
kişidir41.

Yine başa döne lim: Bütün harem ağaları, tabii Mehmed Ağa ile Zeynel Ağa
da, saraya en aşağı ağa o larak girdiklerinde h adı m idiler42. Bunl arın , bu işi
meslek edinen madrabazl ar tarafından Afrika'dan topl anıp hadı m edildikten43
sonra satıl an sekiz on yaşl arı nda küçük siyah ,çocuklar o lduğunu biliyoruz.
Nereden nas ıl geli yorl ardı, sorusunun iyi kötü b il diğ imiz bazı ay rıntıl arı da
39 1610-1620 yılları arasında ingiliz elçiliğinde görev yapan Robert Withers ad ı na
yayı nl anan

bu raporun , as l ında Ottaviano Son'un orijinal raporu nun (sonraki y ı llara a it
ehemmiyetsiz bazı i!avclerlc) bir kopyası olduğunu Penzcr tespit etmiş, çal ışmasında da
(N.M. Penzer, Tlıe Harem, an account of the institution as it existed in the Pa/ace of tlıe
Turkish Sulıans with a history of tlıe Grand Seraglio from il! foundation to modern times,
Spring Books, London 1965, s.34-39 ve muhtelif yerler) g~nişçe istifade etmiştir.

40 Hatta bu düzenlemelerden sonra bile ocak yapısının korunduğu anlaşıl ıyor. Bkz.
Leyla Saz, Harem'in /çyiiı.ü, düzenleyen, Sadi Borak, istanbul 1994, s.70. li.Mahmud'un
ccrrahbaşısı Hekim İsmail Paşa'nın kızı olan Leyla Hanım ll. Mahmud ve Abdülmecid devrinde
sarayın iç yapıs ı hakkında birinci elden bilgiler vermiştir (aynı eser, s.I4- 15).
41 N.M. Penzer, The Harem, s.l32. İtalyanca aslı (ll del gran signore deseri/ro a
Constanrinopoli net 1608) 1865'te Venedik'te yayı ni anan raporun üstte belirtilen
İngilizcesi nden (The Gr{md Sig11our's Seraglio) yapı lan çevirisi için bkz. Robert Withers,
Büyük Efeııdi'nill Sarayı, çev. Ca hit Kayra, İ stanbu l 1996, s. l O, 42, 93; çeviren in raporl a

ilgili açıklamaları için ayrıca bkz. s. I-V. Ouaviano Son'dan önce ve sonra İstanbul 'da
bulunmuş Osmanlı sarayı ilc ilgili genel bilgiler veren diploınatlar ve raporları için yine
Penzer'e (ay11ı eser, s.27-52) bakılabilir.

42 Sarayın bütün ak ağalar ( kı rk kadar ve ılın i rieri babüssaade ağası , saray ağası,
kilerci başı, hazinedar başı) ve kara ağaların hadım oldukları malum ise de Pakalın (OTDS, ı ,
s.31) ak ağaların "'hilkatcn erkeklikten mahrum" hadımlar olduklarını, siyahlarınsa bilhassa
had ı m edildiklerini öne sürmektedir. Diğer kaynaklarda açıkizaha rastlanmaınıştır. Ö te yandan
kara ağalardan bazıları , en azından Osman lı geleneğinde ta tbik edilen şekliyle , bcylerin
paşaların konaklanna dahil olup benzer hizmetler açısından yatay ya da daha yüksek bir yere
-hükümdar sarayına mensubiyet bakımından- dikey geçiş yapıyorlar mıydı acaba?
43 H ad ı m etme usu lleri ve can sıkıcı ayrıntı ları için, N.M . Penzcr, ay111 eser, s.l42143; Ç. Uluçay, aynı eser, s./28.
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var44. Son devir harem ağa l arından Nadir Ağa'nı n otobiyografısi, bu çocuklardan birinin, diğerlerinden pek de farklı olmayan satılına öncesi hayatı ve macera l arı hakkında renkli bilgilerle doludur. Nadir Ağa Habeşis tan'ın Galla kı s
mında (hami-sami karışımı bir topluluk olup ahatisi müslüman) Limmu köyünde doğmuş . Yedi sekiz yaşlarında iken kaçırılıp Cibuti'den karşıya, Cidde
limanına getirilmiş; oradan önce Mekke'ye götürül mü ş ve Emir Abdullah'a
satılmış. Üç yıl kaldı ğı Mekke ve Taif'te Ona "Türk usulü elbise" giydirip
Arapça yanında namaz ktlmayı da öğretmjşler. Sonra valiye gelen "saray-ı hümayuna Türkçesiz birkaç ağa bulunup gönderilmesi" emriyle sahibinden alın 
mış ve Sirkeci limanından karaya çıkarılıp kızlar ağasına teslim edilmiş45.
Afrika'nın muhtel if yerlerinden46 gelen bu çocuklar ocak terbiyesine
girdiklerinde hiçbir şey bilmemekte, genellikle kendi mahalli dilleri dışında
başka dille konuşamadıklarından il eti şim kuramaınaktadırlar. Bunun diğer
sebepler bir yana, uymak zorunda oldukları disiplin açısından bir avantaj
sağladığı anlaş ılı yor. Çünkü ilk öğrendikleri ve yaptıkları şeyler yukanda izah
edildiği gibi basittir. Ata' nın verdiği ayrı ntı ya göre47 sabah nam azı vaktinden
iki saat önce kalkıp kapı nöbetçilerini ve nöbet ka l fas ı nı u yandıı·ı r. Sonra
sırayla baş nöbet kalfasını ve ortaneayı kaldırır. Abdest alıp, birlikte hamam
külhanına giderler, fenerleri ve şamdan ları yakarlar. Sonra darüssaade ağas ı mn
dairesine gider, ağanın oda nöbetçisini ve onun marifetiyle ağa yı uyandınrlar.
Ağa abdest al dıktan sonra kapıların anahtarlarını sayarak dağıtır. İçlerinden
biri Fetih suresini okumaya başlar, kıraat devam ederken mabeyn-i hümayun
kapısına gelip bu kapıyı açtıktan sonra diğer anahtarları çivilere asarlar. Yemek
vakitleriyle içeriye hekim girmesi gibi durumlarda usu lüne uygun olarak

44 Edward J. Toledano, "The lm perial Eunuchs of Istanbul: from Africa to the l leart of
Islam", Middle Eastem Studies, XX/3 (July 1984), s.381 vd.
45 "Musahib-i Sani-i Hazret-i Şehr-yari Nadir Ağa'nın Hatıratı- 1 ", Toplumsal Tari/ı,
IX/49 (Ocak 1998, s.7-15), s.7, 10, 12-13; -11 , aynı dergi, IX/50 (Şubat 1998, s.6-14), s. lO.
Nadir Ağa'nın kısa "Hat ırat"ı daha evvel Hayat Mecmıısı'nda (" H aremağaları", S.60, 29
Kasrm 1957) yayınlanmış, sonra bu bir başka dergide aynen iktibas edilmiştir (Tari/ı ve
Edebiyat, S.?, Temmuz 1981). Bazı çelişkiler bulunmakla beraber, öncekini tamamlayan
geniş hatırat ilk kez yayınlanmıştır.
4 6 Nadir Ağa ile gelen habeş grup saraya, Il. AbdUihamid'in bir Sudanlı ağanın kabahatİ yUzUnden bUtUn Sudanlılardan soğuması üzerine meydana gelen değişiklikte alınmışlar
("Nadir Ağa'nın Hatıratı- 1 ", s. 10). Demek ki saraya a lınan ağaların köken değişikliklerini
bunlar da etkiliyor.
·

47

Ata, Tclrilı, ı , s.259.
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kapılan açıp

kaparlar. Keza akşamları padişahın haremi şereflendirmesin in
Mülk suresini okuyarak kapıyı kapatır, toplan.ılan anahtarları darüssaade ağası dairesindeki nöbetçi ağayasayarak teslim ederler. O da bunlaıı büyük
ağaya takdim eder. Ağanın oda nöbetçileri ağa dairesi sınıfından olup nöbet
kalfalanndan ayndır.
ardından

Ocak

hi yerarşisinden ayrı

teşkilatı vardır.

olarak darüssaade ağası dairesini n kendi düzeni

hazinedar ağa, hazine vekili ve baş kapı gu lamıdır. Büyük ağanın bulunmadığı vakitler resmen
ona ve birbirlerine rütbc sırasıyla vekalet ederler. Zaten birbirlerinin yede_ği, bir
üst rütbenin de tabii' adayıdırlar. Hemen yukarıda bahsi geçen, ağanin oda
nöbetçileri üç kişidir. bunlardan başka dairede yine büyük ağa tarafından
seçilen bir oda lalası görev yapar. Darüssaade ağası mevkii bakımından nas ıl
has odanın silahdar ağasına, yeni saray b aş kapı gulamı iç ağaların anakdar
ağasına, hazinedar ağa da çuhadar ağaya tekabül ederse, oda lalağı da silahdar
ağa lalağı derecesinde ınuteber bir memuriyettir. Hem a~asının bulunmadığı
zamanlarda ona gayri resmi olarak, manen vekalet eder, hem de onun eşyasını
bir emin olarak korur. Kaftancı!kürkçü, kuşçu, kahvecibaşı, başçuhadar, heybeci, zülüflii baltacı, kozbekçi gibi unvanlar taşıyan ağa nın hususi memurlannın amiri ve dairenin müdürüdür.
ve

Darüssaade

ağas ının resıni yardımcı ları

İşte Ahmed Refik'in bah settiği Mehmed Ağa'ya kadar darüssaade ağaları
böyle bir teşkilatı yönetiyor, emirleri altındaki ağatarla hareme nezaret
ediyorlardı. Haremin ve saray ın gerçek amiri olan babüssaade ağaları yanı nd a
darüssaade ağalığı ilk zamanlar önemsiz bir memuriyetti48. ni.Murad devrinde
sarayın harem kısmının, geniş kadrosuyla tamamiyle müstakil ve tarihi'
şartların sevkiyle devlet idaresinde müessir hale gelmesi bu ağaların nüfuzunu
alabildiğine artırdı. Artık ya lnı z kendi ocak ve dairelerinin nazırı değildiler.
Zamanla teşekkül eden 250 kadar odası, hamamları, avluları ile geniş harem
mekanı mn, bu mekanda bulunan valide sultan dairesi, şehzadeler dairesi, gözdeler dahesi, cariyeler.dairesi ve hastanesi gibi bölümler49 ile idarecilerinin,
saray dışındaki sultan (padi şah kızları ve kız kardeşleri) haneleri harem ağalan

48 Ahmed Resmi Efendi, "Sultan Silleyman ve Sultan Selim-i Sfini cyyamında
. darüs'sa'fide ağası mevcOdiyetine her ne kadar bazı tevarihde işaret mesbOk ise de .. " derken
makamın evvelki ehemmiyetsizliğine dikkati çekiyor. Bkz. Ham'iletii'l-kübra, Sb.
49 Semavi Eyice, "Istanbul (Tarihi Eserler)", lA, Y/2, s. 1214.
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da dahil bütünüyle sarayın amiri durumuna yükseldiler. Son derece önemli mali
kaynakların, haremeyn ve selatin vakıflarının, bunlann idare edildi ği teşkilatın
tanzimi, tefti şi ve yönetimi ellerine geçti50. Babüssaade ağaları , silahdar ağalar
ve bütün saray ricali onların emrine girdiSI. Devlet protokolünde sadrazam ve
şeyhüli s lamdan sonra üçüncü s ıraya yerleştiler. Hatta i şgal ettikleri mevki ile
idare ettikleri teş kilatın üzerine ç ıktılar. Tarih sahnesinde aynadıklan siyasi rollerle, geçm i ş in çoğu isimsiz ağal arı gibi deği l , sarayda büyük ağa diye hitap
edile n52 ama as lında Rabeşi Mehmed Ağa, CeHili İbrahim Ağa, Hacı Beşir
Ağa. olarak, nüfuzlanyla mütenasip adlarıyla, kendilerinden bahseuirmeye baş
ladıl ar.

Kazandıkları nüfuzla güç ili şkil e rinde aynadıkları tayin edici siyasi
rolleri53, ne zenci/kara/siyah, ne de hatta hadım olmalarından kaynak lanıyor
du54. İmparatorluğun fetihçi karakterinde meydana gelen zayıflamayla bürokratik bir devlet yapısının şekillenmeye başlama sı , şchzade sancaklarının kaldı 
rılmas ıyl a tahta verasette ekberiyet sistemine geç iş , peşpeşe küçük yaşta padi-

50 Yine Ahmed Resmi (liamtletli'l-kiibrll. v.6a). tarihçi Sclaniki'ye atfen, bunun
Mchıned Ağa zamanında

(I 574-1591 ) vuku bulduğunu, Ü$man Ağa zaman ında, I 595-96'da da
müstakil h areıneyn muhasebesi kalemi kurulduğunu belirtiyor. Osman Ağa için ayrıca bkz.
Peçevi, Tari/ı, ll, s.255.

sı
lll. Selim bu makama BiHil Ağa'yı tayin ederken, hatt-ı hüınayununda ".. seni
elimle kullarınıdan mümtaz kılub darüssaadem ağası ve haremeyn-i muhteremeyn nazırı
nasbeyledim. Bilcümle ağayan-ı harem ve saray-ı atik-ı ma'mu rcnı ocakl arı sagtr ve kebir ve
eski ve acemi üzerlerine seni zabit nasb ve ta'yin eyledim" demektedir. Tam meıni için bkz.
İ smail Baykal, ''Silihdar-ı [sic) Şehriyari ve Darüssaad!e Ağası Tayinleri Hakkında H att- ı
HUmayunlar", Tari/ı Vesikııları. 11/11 (Şubat 1943, s.338-341). s.340-341.

52 Hüküm yazıldığı nda ise şöyle hitab edilirdi (Ktı.lar Ağast, s.7): "lftiharü'l-havas
ve'l-mukarribln, mutemcdü'l-müiOk ve's-sclllti'n bi'I-fi'il darü's-sa'adetiın ağası olan Mehmed
Ağa dame ulüvvühu".

s:ı Söz konusu güç ilişkileri, darüssaade ağalarının nüfuıu. büyük ağa-şeyhUlis lam ya
da büyük ağa-vali de s ultan -defterdar-şcyhülisliim ikili. üçlü. dörtlü ittifakları. Yenedi k
el9ilerinin raporlannda da sıkça işlenen konular arasındadır. Bkz. Mary Lucille Shay, Tlı e
Ottoman Empire From 1720 to 1734, As Revealedin Dispaıclıes of tlıe Veneıimı Baili,
Wesport, Connecticut 1978, s.30-34, 36, 38, 79, 82 vd.
5 4 Ahmed Refik'in Abdürrezzıık A ğa (biyografisi için bkz. liam'iletii'l-kübrli, v.8a-b)
zamanını an latırken III. Mehmed devrinde "devletin siyaseti Ycnedikli bir kadınl a [Safiyc
Sultan) bir Arnavud'un [Yeınişçi Hasan Paşa} ve bir zencinin elinde idi" değerlendirmesinin
(Kızlar Ağası, s.21) ne kadar mübalağalı olduğu (bu bakı ş aç ısı eserin tamamına hakimdir)
aşi kardı r. Uluçay da (Harem, II, s. l26) on ları "Osmanlı imparatorluğu'nun parçalanmasında ve
gerilemesinde (?)büyük rol oynaınakla suçluyor.
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şahlar döneminde

valide sultanların naibe-i saltanat o larak devleti idare etmeye
yeni a lışkanhklar, yeni kombinezonlar doğmasına yol açmış, bu
da devletin başta merkezi yönetim olmak üzere bütün kurumlannı etkilemişti .
baş l aınalan 55,

Nitekim bu e tkile rin erken müşahitlerinden, "düzende bozulma"nın
huysuz, acımasız, mi.işteki münekkidi Gelibolulu Mustafa Ali56 saray teşkilatı
ile devlet idaresinde harem ağalan nın işgal ettikleri mevkii ve keyfi tutumlan nı
tasvir eder57. Ona göre bunlar ahlaki zaafları , rüşvetle i ş görmeleri yetmiyormuş gibi, "Sultan Süleyman zamanınd a" ya lnı z babüssaade ağası için caiz görülen bir şeye, saray dışında evler edinmeye başlamışlardır. Hal buki bu hak
onlara o makamdauzun süre kalmalan, hareme mahrem olan hı s ım akrabaları
çoğaldığı için verilmiş.ti. Oysa ş imdi en önemsiz ağa bile dışarıda evle r edinmektedir. Hadım oldukları halde sanki ev lenmiş gibidirler. Sadece bu da değil,
ilgilerini kendi evlerine bağlamayı, dışarı ile düşüp kalkınayı i ş edinınişlerdir.

Tegafiil-i şeh-i alem ne müşkil afet imiş
Maraz devasız imiş hakim olmayınca hakim
Kemali ile muhassal zevale erdi huzur
Tasarruf etmekile mülke ntıkısat-1 hartm
Acep mi kapsa kıyamet huruc edip Yecuc
Haremdeki hocalardır bugün kinar-ı hadim
Alakcı taşra büyük cürm iken tavilştye
O kavma oldu bugün emr-i napesend azım
Saray-ı amirenin ecnebilerin seyr et
Harem miisafiridir taşra evlerinLle muk/m
Değil ki ev yapa/ardı zaman-ı silbıkda
Hısım.laruı bile iç-halkı addiderdi has[m5R

55

L.P.Peirce, aynı eser, s.l 21-151.

Cornell H. Flcischer, Tarifıçi Mıts/afa Ali, /)ir Osmanlı Aydın ve Biirokratı,
çev.Ayla Ortaç, istanbul 1996.
56

57 Mehmet ,Şeker, Gelibolulu Mustafa ·Aıı ve M ev1i' ıdü'n-Neffii s Fi-Kava'ıdi 'I
Mecal is, Ankara 1997, Transkripsiyonlu Metin, s.276-277. Bu eserin tahlili için bkz.
Gelibol ulu Mustafa Ali, Görgü ve Top/ımı Kuralları Ozerine Ziyafet Sofraları (Meı1iıid'iin
neftlis fi Kavôdi'l-mec'alis), haz. Orhan Şaik Gökyay. I. Istanbul 1978, "Önsöı" s.IS-22;
C.H.Pieisch~r. aynı eser, s.l3 1-1 33; M.Şeker. ayn ı eser, 84-241.
58

O. Ş. Gökyay, aynı eser. s.52; M .Şeker. aym eser. s.278.
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Her çeşit değişmeyi dünyanın sonu gibi anlatmaya meyyal olan Ali,
yukandaki mısralarında, malum üslubunu sürdürmekte ve problemi cihan
padişahının işlerin içyüzünden habersiz oluşuna bağlamakta~ır. İçyüzü dediği
de ülke idaresin in, "zaman- ı sabıkda" değil dışarıda ev yapmak, iç-hctlkı hı 
s ımlarını dahi hasım sayan kadınlar dairesindeki "eksikliler"in eline geçmesidir. Devlet düzeni için söyledikleri bir tarafa59, burada ağaların hem artan
sayıları hem de kurdukları iç ve dış bağlanttlarla pekiştirip artırdıkları nüfuzlarına dair erken gözlemleri üzerinde durmak gereki r. Çünkü Alt o sırada güç
ilişkilerinin asli aktörlerinden biri haline gelen babüssaade ağası ve aynı
zamanda haremin de amiri olan Gazanfer Ağayla yakın ilişki içindedir ve
"düzeltmek" için yakından tanımaya çalıştığı merkez teşkilatında mühim bir
mevkii işgal etmek arzusuyla yanıp tutuşmaktadır60.
Padişahın

darüssaade

ağasını teşkili'it hiyerarşisine

bakmayarak re'sen
Oysa bu şartların
oluşmasından önce hazinedru· ağalar, Ata'nın da be lirtti ği gibi büyük ağalığın
stajer adayı idiler. Hazine ağasının getirilmediği hallerde, bu mevkie hazine
vekilleri, bazan da baş kapı gulamlarından biri tayin edilirdi6l. Devlet
düzeninde bir kur umun olağan dışı öne çıkması, beklenmeyen politik ağırlığı,
yönetimi tedbir almaya sevk eder. Osmanlı düzeninde de çok sayıda örneği
görülen bu çeşit olağan üstü durumlara karş ı erken tarihlerden itibaren ciddi hal
çareleri geliştirildiği malumdur. Karakteristik olan, bu örnek uygulaınaların
çoğunda kurumun başını kurumdan ayırmak prensibinin işleınesidir. Nitekim
mesela yeniçeri ağalarının, silsile-i ıneratibe göre ocaktan seçilmektc iken, daha
Fatih devrinde sekban başılardan tayin edilmesine karar verilmiştir. Yavuz
devrinden itibaren de ( 1S1S'te) padişahın şahsi i timadını kazanan saray
mensuplarından biri olmak, bu atamanın temel şartı haline gelmiştir62.
Darüssaade ağaları da bu şekilde şahsi itimada dayalı padişah iradesiyle tayin
tayin etmeye

başlaması işte

bu

şartlarta bağlant ılıdır.

59 Fleischer onun bu konudaki görüşlerini incelemesinin (aym eser) bütününe yayarak
kritik etmiştir. Aıı de dahil bütün ısiahat yazarlarında en mühim eksikliğin, dış gelişmelerden
ve bunların iç bünyeye etkilerinden hiç söz etmemek olduğu tespiti ve rafsilatı için bkz.
Mehmet Öz, Osmanlıda "Çözülme" ve Gelenekçi Yorumcuları, Istanbul 1997, bilhassa,

s. ı

ı ı.

60 C.H.Fieischer, aynı eser, s. 1 18-1 19.
61

Tari/ı, ı , s.264.

62 Mücteba llgürel, "Yeniçeriler",/A, XIII (s.38S-39S), s.388.
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edildiler. Gerçi Ahmed Resmi Efend i'nin biyografileri ni verdiği, 1574-1752
y ıll arı arası nda iki yüz y ıla yakın sürede görev yapan otuz yedi büyük ağanın
tayinlerine bir göz atıldı ğında üstün iradeyi kimlerin etki lediği de görülür.
Osman Ağa' nın 1596'da valide sultan ağalığı ndan , 1647-48'de Mehmed Ağa
ile M esud Ağa'nın musahiblikten, Lala Sü leyman Ağa' nın 165 1'de ve Abbas
Ağa'nın 1668'de valide sultan baş ağalığı nda n, İshak Ağa' nın 1694'te haseki
sultan baş ağalığından, Anber Mehmed Ağa'nın 17 13'te hanım sultan baş
ağalığından darüssaade ağalığına tayinleri böyledir63. Fakat netice itibariy le
hatt-ı hümayunla atanmışl ard ır ve bu l undukları makam §a h stle§ti ri l m i ştir.
İsmi zikredilenlerden Lala Sü leyman Ağa, Su ltan İbrahim'in ( 1640-48)

ölümü ve tahta henüz a ltı yaşındaki IV.Mehıned'in ç ı kması üzerine haremin
gerçek haJ<imi ve naibe-i saltanat olan Valide T arhan Sul tan' ın64 baş ağalığın
dan yeni saray baş kapı gu l amlığın a terfi eder. Çok karışık bir devirdir.
Yenedikle savaş ve yeni padişah ın cülOsu hazineyi büyük sı kıntı ya sokmu ş,
Anadolu'da yeni karışıklıklar çıkmış, bizzat devletin valisi Abaza Hasan Paşa
yeni bir eelali ayaklanması başlatmı§tır. Büyük Valide Kösem Sultan da, daha
önce yakın işbirli ği yaptığı saray ağaları vasıtasıyla nüfuzunu devam ettirmektedir. Üstelik bu sıradan bir güç elde etme mücadelesine de benzememektedir65.
Son unda ya mevcut problemlere yen ilerinin ekle n eceği daha sıkın t ılı bi r
devreye, veya acil çözüm bekleyen, zaten yeterince karı §ık meselelerio üzerine
gidileceği istikrarlı bir döne me girilecektir. Süleyman Ağa en mühim rolünü
burada oynar.
Kösem Sultan eski gücünü yeniden elde etmek ve sürdürmek eın el iy le,
istikbal göreınediği yeni padiş~hı devirip, önünde en büy ük engel gö rdüğ ü
Valide T arhan S ultan ' ı tasf iye için bi r plan yapmıştı r. Buna göre I V .
M eh med'in k~d e§ i şeh zade Sül eyman' ın annesi "safd il , meczub ıneşreb bir
hatun" olan Di laş u b Sultanla oğl u nu tahta oturmak üzere an laşılacak, devlet
63 Hamfletü'l-kübra, v.7b, 15b- 19a, 2lb, 23b. Uluçay'da (aym eser, s.l20-121) bu
bilgi ler eksik, tarihsiz ve

karışıktır.

64 Bu isim "tı" ile değil "te" ile yazıldığından, "Turhan" daha yaygın olmakla birlikte
"Tarhan" şeklinde kullanışına u yduk.
65

Bu devir olaylannın yeni bir tasviri için bkz. Robert Mantran, "XVII. Yüzyılda

Osmanlı Devleti: İstikrar mı Gerileme mi?", Osmanlı lmparaıorlıığıı Tarihi, 1: Osmanlı

Devletinin doğuşundan XVIII. yüzyılın sonuna, ed. R.Mantran, çev. S.Tanilli, Istanbul 199 1,
s.277-321.
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işleri, onun ve çok küçük yaştaki oğlunu n iktidarsızlıklarından istifade ile,
eskiden o lduğu gibi yine kendi "yed-i istikliilinde" kalacaktıı-66. Bunun için de
Kösem tarafdan ağal ar yeniçeri leri kışkırtacak, padişah tahttan indi ıilip valide
s ultanın ağaları y l a birlikte katledilecektir. Fakat Tarhan Sultan'ın sarayda en
büyük dayanaklanndan "aki l ve sahib-i vücOd" Sü leyman Ağa kendine bağl ı
ağa takımı ile karş ı planı devreye sokar. Yeniçeri ağa ları yüzünden bir süredir
mühim memuriyetlere gelerneyen has adalıları yan ı na çeker ve onlardan da " Bu
uğura can ü baş koymuşuz, hernan valide sultan hazretleri ve !ala efendimiz her
ne ferman ederlerse hazır ve i.lmadeyiz" desteğini a l dıktan sonra "Ağalar ne
yatars ı z, pfidişahımız elden gitti deyu çağnşarak" hep birlikte harekete geçerler.
Kösem Sultan 'ın dairesine ilk önce Süleyman Ağa girer; Zülüflü Baltacılar
sınıfından Küçük Mehmed orada asılı bulunan perdelerden birinin ipin i keser
ve büyük valideyi bununla b~ğarak öldürü ı-67.

Süleyman Ağa bu mühiın "hizmeti" karşılı ğında padişahın (as lı nda T arhan
diye anlamak icab eder) ikram ve iltifatına mazhar olur ve darüssaade
ağalığın"a getiriliı-68. Arnk önüne nice ikbal yolları açı lmıştır. Kendi hiyerarşi
sinde son noktaya yüksel miştir ama kudretini tahdit öyle pek kolay olmayacaktır. İstediğin i önemli mevkile.re getirecek, istemediklerini o makamlardan indirebileccktir. N itekim o s ı rada sadrazam olan S i yav u ş Paşa ile giri ştiği mücadelenin mahiyeti böyledir. Defterdar Emir Paşa'yı azi ile malını da müsadere etme
emri veren Siyav uş Paşa'ya karşı, iki ceza birden verilemiyeceğin i iddia ederek
defterdan himaye etmi ş, bu yetm i yormuş gibi sadrazamlık mührünü de e linden
aldırarak bu makama Gürcü Mehıned Paşa'nın tayinini sağlamı ştıı-69.
Sultan'ın

Naima bu ıneselede Süleyman Ağa'dan yana olup Siyavu ş Paşa'nın "gurur
ve tama ile muttasıf' ve ınu hteri s bir adam o l d u ğunu, darüssaade ağası ile
adamların ı ortadan kaldırınaya ni yetli bulunduğunu söyler, dolay ı s ıyla
66

Naima, Tari/ı, V, istanbul 1280, s.! 08.

6? Aynı eser, s. ı 10-!!2. Daha birçok kaynağın aksine Evliya. valideyi boğduklarını
söyler. Bkz. Evliya Çelebi Seyaluıtncimesi, l. Kitap: Istanbul, haz. Orhan Şaik Gökyay,
Istanbul !996, s. 115: " Kızlar ağası Dlv (dev, iri) Süleyman Ağa yediy le va lideyi saçıyla
ma'nOkcn şehid eylediler".
68 Ocak ağa lan vakasında ve u mOr-ı sairede ckscri hall ü akdda reyU tedblıiy le olmada
cümlesinin plşvası olduğuna binilen mazhar-ı iltifat ve ikram-ı"Şehriyari ... " bkz. Hamfletii'lkübrti, v.l5b.
69

Aynı eser, v.l6a; Naima, Tari/ı, V, s. l 66-167.
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Süleyman Ağa'nın haklılığını ima ederse de70, bunun bir iktidar çek i şınesi
olduğu açıktır. Bunun böyle o l du ğu da emsaline çokça rastlanan bir sonda,
Ağanın azli söz konusu olduğunda ortaya ç ıkacaktır. Mevkiini ona borçlu olup
her .hususta arzusunu yerine getiren Gürcü Mehmed Paşa'nın , yeni ve daha
etkili bir ittifakla sad razamlıktan alınıp yerine Tarhuncu Ahmed Paşa' nın
getirilmesiyle Süleyman Ağa ' nın da ikbal devri sona erer. Kendi dı şında oluşan
bu gel i şmeye içerler ve valide sultana: "B izim gibi sad ık hizmetkarın kadri
bilinmez, iş bitti, ş imdi sözümüz dinlenmez, şeklin de naz ü deliii göstermeye"
başlar. Aslınd a mesele bu kadar basit değildir. Ağa birçok konuda nüfuzunu
s uistima l etmi ştir ve daha mühimi "artık çok olmaya başlam ı ştır". "D evletin
tarihi" ni yazan Naima, siyasetname edebiyatında inci ler döktürmeye başlar:
"Padişahan-ı bülend makamın tabiatierinde baz ı evza-ı nahemvara imkan
vardır, illa naz ü i stiğnayı kabul etmezler. Zira anların nüfUsu aziz ve şerif
olmağla muris-i züll olan haml-i sakil-i niyaz ü müdaıiiya tehammül eylemezler.
Nizam-ı devletine bais ve mücedded itmegin saltanata sebeb-i hadis olan niifi zü'l-vücud kirnesnelerin bilenazını çekmezler. Akd-i sabıkdan ta bu vakte gelince vükela ve mukarri blnderı mülfike naz ü deliii muamelesin identerin devleti
karln-i zeval olageldiğini ağa-yı sahlfü 'r-rey idrak idemeyib gafil bulundu ... 71"
Pad i şahın saltanatını

tahkim ve takviye i şine hizmetle görevini tamamlayan
Süleyman Ağa, 1651 eylülünde tayin olduğu büyük ağalıktaıi, 1652 temmuzunda azi edildi. Aziedilen ağalar Mısır'a sürgün edi lir, orada mevkileriyle mütenasib bir vazife yürütür, vazife baş ındaki büyük ağa ad ın a, bulundu ğu mahaldeki
haremeyn ve selatin vakıfl~rının teftiş ve idaresine nezaret ederlerdi. "Mı sır izni
çıkan " ve sarayla iıtibatı kesilen Süleyman Ağa da gündüzleri Demi rkapı'daki
konağmda ihtiyaç l arını görüp geceleri de eski sarayda kaldığı birkaç günden
sonra artık bu işleri görmek üzere yola çıktı .
s. 167.

70

Aym eser, V,

71

"Yüksek makam sahibi padişahlann tabiatlarında bazı münasip olmayan vaziyeilere

sabır olabilir fakat nazlanmayı ve ağırdan al m ay ı kabtil etmezler. Zira onların nefislcri aziz ve
şerefli o lduğundan alça lına taş ıya n iki yüzlü n azl ııra kallaııınazla r. Devlet ni za rnını kurup

yenileyerek saltanatı sağlayan (Kösem Sultan'ın öldürülmesi ve "ağalar saltaııatı"ıı ın sona
erdirilmesindeki hizmetini hatırlatıyor) etkili kişilerin bilenazını çekınezler. Eski zamanlardan
bugüne gelinceye kadar yöneticilerden ve padişah yakınlarından hükümdarlam naz edenlerin
geleceklerinin söndüğünü boş kafalı ağa anlamay ı p gafil bulundu". Azlin ay rıntısıyla birlikte
bkz. Aynı eser, V, s.229-230. Ahmed Resmi (Hamtl.etü'l-kiibra, v. l 6b) de önemsiz bazı
değişikliklerle Naima'nın bu sözlerini tekrarlamış. Naima da bunları asıl kaynağı Şarihü'l
meniirzade'den aldığı na göre, siyasi analiz geleneği üzerinde durmak gerekir.
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Ağa ' nın Mı s ır y ıll arı

uzun sürdü. Yirmi üç y ı l burada gö rev yaptı. Baş
defterdarlıkta n Mı sır valili ğin e tayin edilen Ahmed Paş a ile anlaş amad ı. Paşa
onu hapsettirdi ve yerine Mı s ır ümerasından Ramazan Bey' i kaymak'a m tayin
elli. Süleyman Ağa durumu padi şaha bir raporla arz edip bütün olup bitenlerde
Ahmed Paşa' nı n kabahatli old u ğunu savunduysa da "artık işi biten" ağa,
"gazab-ı şehri yariye mazhar" kılınarak 1675' te Limni adas ına sürüldü72. Sonra
ne o ldu meçhul.
IV. Mehmed ' in uzun sa ltan atın da Süleyman Ağa' d an son raki yirmi yıl
içinde sı rayla Behram Ağa, Dilaver Ağa, Solak Mehmed Ağa, Muslu/Musullu
Ağa, Abbas Ağa ve Yusuf Ağa büyük ağa oldular. Yusuf Ağa bu makama 1671
ağu stosu nd a hazinedar ağa lı ktan yükseldi ve on a ltı y ıl görevde kal dı. Bu süre
içinde devlet Viyana ku şatm ası y la baş l ayan ve g iderek ağır buhranlara dö nüşen
büyük s avaşa girmi şti . Ku şatma kısa zamanda bozguna dö n düğü gibi başta
E stergon olmak üzere önemli Osmanlı kaleleri ardarda düş meye, Lehler Ka ına~
niçe 'ye, Venedikliler Bosna 'dan Mora'ya doğru Adriyatik sahillerine sarktılar
ve Preveze ile Ayamavra 'y ı ele geçirdiler. 1684' te Avusturya orduları Bud in ' i
kuşatt ı ama alamad ıla r. Bununla beraber Os man lı o rdularının Avusturya'ya
karşı diren i ş i kalıc ı ol amad ı ve Estergo n' dan sonra Uyvar da d ü ştü. 1686'da
Budin yeniden k uşatıl d ı ve bu defa direnemedi, Macaris tan elden ç ıktı. Bütün
yenilgi ve kayıp l ardan ziyade, "Budin'in dü ş mes ini İsta nbul'un kay bı "· tel a kki
eden Os manlı idaresi, gözünü ş iddell e p adi şah - ı al e mpe n alıa, yenilgilere ve
bilhassa hazine d arlı ğ ına rağme n is raflı av iptilasi ndan vazgeçmeyen IV.
Mehıned ' e çevirdi73.
Devreye sokulan ulema ve meşayihte n hiçbiri ni n i kaz ı na ald ırı ş etmeyen,
aleyhinde o luşan kamuoyu tepkilerine karşı aksi leşip "camilerde vaaz olmasın"
ernrini veren Avcı Mehmed ' in artı k indiril mesi hususunda ittifak o l u ştu. Tahta
S ü l ey m an ' ın o tu rm as ı gerek ti ğin i aç ıkça beyan ede n Si ya v u ş Paşa ' y ı da
72 Naima, T/lrilı. V , s.23 1: Hcımlletü'l-kübrtı, v. l 6b- 17a. Süleyman Ağa' nın Mı sır
ve Ahmed Paşa ile ihti l afı için ayrı ca bkz. Jane Hathaway, " T he Role of the K ızl ar

yılları

Ağasi in 17th_l gth Century Ottoınan Egypt", Stvdia lslcwıic(l. LXXV ( 1992. s. l 4 1- 158),
s. 149 (yazarın bu konuda asıl kaynağı Melımed b. Yusuf ei- H allak'ı ı r- Tarilı-i Mısır-ı
Ka/tire, IÜ Küt. TY 628-).
7 3 Bu dönemin yeni ve genel bir anl atı mı için bkz. M etin Kunt. "Siyasal tarih ( 16001789)", Türkiye Tarihi, 3: Osmatılı Devleti 1600-1908, eJ . Sina Akşi n , İstanbul 1997 (s. 1973), 5.40-45.
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sadrazaml ığa

getirmeye m~cbur olan padişah kendi sonunu tayin etm i şti74.
tahttan indirilmesine kanşanlar öncelikle padişah ın yakın
çevresini temizlemek gayretiyle sadık adamlarını, bu arada Yusuf Ağa'yı
aziettirdiler ve yerlerine kendi adamlarını yerleştirdiler. Muhtemelen 1687
kasımı nın ilk günü Hazinedar Ali Ağa darüssaade ağalığına getirildi75. Birkaç
gün sonra Süleyman'ı, hayatının kırk yLia yakımnı geçirdiği kafesten devlet-i
aliyye-i Osmaniyye tahtına davet eden de Ali Ağa oldu76.
IV.Mehm~d'in

gitmesine ferman çıkm ı ş, payİtahttan
Musa Ağa görevlendirilmişti. Permanda ayrıca
İstanbul'daki menkul, gayrimenkul mallannın müsaderesi ile Mı sı r' daki bütün
mal varlığının satı lması emredi l mişti. Bu i şlemler sürerken 9 İznik'e varmış ,
işte bu s ı rada saltanat değişikliği olmuştu . Hemen İstanbul'a döndü ve ancak
Sultan Süleyman'ın, ağanın Fazh Paşa konağında kalan eşyalarını da tefti ş
ettirmesinden sonra Mısır'a gitmesine izin verildi.
. Yusuf

Ağa'n ı n

mazulen

Mıs ı r' a

uzaklaştınlmasıyla kapıcı başı

M ı sı r'daki malları nın satışı

için görevlendiri len M usa Ağa Kahire'ye
geldiğinde Hasan Paşa Mısır valisiydi. Hasan Paşa'yı o adam etmişti. B üyük
ağalığı zamanında onun yazıcılığım yapmış, onun tarafından himaye edilm iş
ve nihayet yine onun sayesinde Mısır paşası olmu ş tu. Yusuf Ağa ondan
velinimetine vefa gösterip menfaalini korumasın ı bekliyordu. Fakat Hasan Paşa
eski hukuklarını bir tarafa bı rakıp fermana riayetle kölelerini ve cariye lerini
sattırm aya başladı. Neyse ki Paşa ağanın Mısır'daki tek adamı değildi. Hemen
bütün büyük ağa ların azil veya emeklilik son rası ömürlerini geçirdikleri
Mısır'da , daha İstanbul'daki vazifeleri s ıras ında yaptığını, yapmaya gayret
ettiklerini o da yapmış, çok sayıda adamını yerleştirmişti. Bunlar ağanın satılan
mallarını alıp yine ağaya hibe ettiler. Kapıcı baş ı Musa Ağa İs tanbul'a bu

74 M .Cavid Baysun, " Mehmed IV", iA, YJJ, s.554-555.
75 Yusuf Ağa için bkz. Rl:lşid, Tiirilı, ı , 1stanbul 1281, s.254, 529, 531; aynı eser, l l.
s.16, 34, 146.

76 Ali Ağa için bkz. Raş id , Tarih, I , s.529. Kardeş katlinden Tarhan Sultan ' ın
müdahalesiyle kurtulan ama her an bu korkuyu yaşayan şehzade Sült<ynıan'ın tahta davete
direnişinin hazin hikayesi için bkz. Si lahdar M ehmcd Ağa, Tllrilı, I l , istanbul 1928, s.296298. Silahdar, eğer Enderun halkı padişahın indirileceğinden haberdar ol saydı Süleynıan ' ı
muhakkak öldürürlerdi, diyor (aynı eser, s.296).
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satışlardan e lde edilen dokuz yüz kese akçayla döndüğüne göre77 Yusuf
Ağa'nın hibelerlc ve muhakkak başka yollarla muhafaza ettiği serveti herhalde
çok büyüktü.

Büyük servetine rağmen Yusuf Ağa Mısır'da pek bir şey yapamadı. Ne
halefierinden bazıları gibi memluklerden müteşekkil bir maiyet oluşturabildi, ne
de Mısır'ın nüfuzlu aileleri Fakarllerin ya da Kas ımllerin desteğini alabi ldi.
Bunun en önemli sebebi ise kendi yetiştirmesi, çırağı Mustafa Ağa idi .
Mustafa Ağa Hasan Paşa'dan evvel Mısır'a kaymakam tayin edilmiş,
sonra Yusuf Ağa' ya yardımcı olmakla, aslına bakılırsa onu ınurakabe etmekle
görevlendirilmişti. Kaynaklann sı kı takibi bu Mustafa Ağa'nın hazinedar Ali
Ağa'nı.n üç ay süren büyük ağalığını müteakip 1688 ocağında bu makama tayin
edilen Mustafa Ağa ile aynı kişi olduğunu gösteriyor78. Çıraklıktan kasıt da
Yusuf Ağa zamanmda deruhte ettiği baş kapı gulaml ığı veya oda lalalığı
olmalıdır. Demek ki işini iyi yaptı ve taltif edildi. Bir yıl sonra aziedilip yi ne
Mısır'a gönderildiğinde de işine kaldığı yerden devam etti. Padi şah ın emriyle
evi de müsadere edilen Yusuf Ağa çaresiz kaldı ve 1691 yıh sonunda, yani
Mustafa Ağa'nın Mısır'a dönüşünden bir müddet sonra talep ettiği Medine-i
Mi.inevvere Şeyhü'l-/ıaremü'l-nebevlliği vazifesi kabul olunarak Medine'ye
gitti. Bundan böyle, IV.Mehmed'in karısı Gülnuş Emetullah Sultan'ın,
1680'de Mekke'de tesis edilen imarethane ile ş ifahaneye vakfettiği Mısır
köylerinden toplanan gelirinin yerine ulaş mas ına ve şeyhülharem sıfatıyla, her
sene düzenli olarak mukaddes beldelere yollanan surrenin, isimleri ilgili
defterlerde tanzim edilmiş Medineli ihti yaç sahiplerine dağıtı lınasına nezaret
edecekti19.

77 Hamtterü'l-kübra, v. 19a-b. Ahmed Resmi ağanın mallarını satın alıp yine hibe
edenlere "hakşinas kimesncler" diyor (aynı eser, v. 19b).

78 Raşid, Tarih, ıı , s. ı 16- t 19.
79 J. Hathaway, "The Role of the Kızlar Ağasi", s. 148-149: Hcmılletü'l-kiibra, v. ı 9b20a. Hathaway incelediği konu için arap kaynaklarını çok iyi kullanmakta beraber ağaların
bilhassa Istanbul' daki kariyerlerinin tespitinde zanıri olan Türkçe kaynaklara cği lm emi ş
görünüyor. Os manlı yönetimi Mekke'ye Cidde valilerini. Medine'ye aziedilen darüssaade
ağalarını, bu beldelerin ahvalini takip etmek Uzerc "şcyhülharem" tayin ederdi. Medine
şeyhülhareminin emrinde Medine muhafazası için silahlı askerler olur, bunların maaşları
merkezi idarece mahallinden temin edilirdi. Bkz. isnıail Hakkı Uzunçarşılı, Mekke-i
Mükerreme Emirleri, Ankara 1984, s.27 n. 1, 35-38 vd.
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Yusuf Ağa'nın Medine'de gündelik hayatı nasıl geçti acaba? Muhtemelen
uzun ikbal devrini unutaınadı. Protokolde sadrazam ve şey hüli s laında n sonra
üçüncü s ı rayı işgal etmiş, yönetiınde ziyadesiyle etkil i o lmu ştu. Padişaha söz
geçirmiş , etrafındak iler makamlarını muhafaza için onunla iyi geçintneye
çalı ş mı ş, aksine davrananların akıbeti, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa' nın
idamında olduğu gibi, pek hayırlı olmamıştı 80. Gerçi imparatorluk, ihti şarnını,
seferlerin fetihlerle sonuç landığı zaferiere sergileıniyordu artık, ama hem bunu
te lafi hem de verilen ağır kayıpları unurturmak için muhleşem düğün ler, sünnet
şenlikl eri düzenlenıneye başlamıştı. Ağaya da doğrusu mühiın i ş ler düşmüştü.
Şehzade Ahmed (lli.Ahmed 1703-1 730) onun ku cağı nda sün net o lmu ştu.
Kesilen parça murassa bir leğene konup padişaha götürü lmü ş , zat-ı şahane
cerraha ihsanda bulunmuş, Ağa aynı leğeni bu defa harem dairesindeki
sultaniara göstermişti. Valide Sultan, büyük ve küçük haseki su ltan lar bu
yetişkinl i k alameti karşı sında h anedunı n istikbal iyle mesrur, ağ l aşmı ş l ardı.
Gerçi velinimeti ValideTarhan Sultan padişah oğlu ile torununun bu sevinçli
gününde di ğer oğlu Süleyman'ın katli ihtimaliyle endi şe li yd i a ma bu varta
çabuk atlatılmı ştı. Günlerce süren şenlikl eri yine kendisi idare etm i ş, yorulmuş
fakat sonunda da ih san-ı şahaneden, hem de epey nasibini a lmı ştı. Sonra ulu
padişahın kız kardeşi Hatice Sultan ' ın ikinci vezir Mustafa Paşa ile düğünü.
Muhteşem olmuştu. Ümera, erkan ve ekabir heyetler halinde geçi t resmi
yapmışlar, hediyelerini sunmak üzere saray kapısına ge lmi ş l erdi . A l ay ı Hatice
Sultan namına o karşılamış, hediyeleri kabul etmi ş ti. Gelin alayı uzun bir kortej
halinde saraydan çı ktı ğında, sultanın arabas ı önü nden at ı üzerinde alay başı
olarak giden de yine kendisiydi8 1• Bir zaman lar vazifesi icabr doğuml arını
müjdeledi ği şehzadelerin si.innetlerini, s ultanların düğünlerini gö rmü ş, gereken
teşrifatı ve töreni bizzat idare etmişti82. Belki bunlar geçm i şti aklından. Belki de
daha çok, görev süresi boyunca on altı defa idare ett i ği surre alaylarını
h atırl amı ş tı.

80 Silahdar Mchmed Ağa, Tari/ı, Il, s.ll9-124.
81 Hammer, Osmanli Devleti Tarilıi, terc. H aşiyc ve notlar Mehmet Alil, Xl. Istanbul
1947. s.284-288.

82 Bu lür şen lik ler ve darüssaade ağasının rolü için bkz. Çağat~ıy Uluçay, "istanbul'da
XV III. ve X IX. Asırl arda Su ltanların Doğumlarında Yapılan Törenler ve Şenliklere Dair",
Istanbul Enstitüsü Mecmuası, IV, İstanbul 1958, s.I99-213.
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Her sene receb ayında İstanbul'dan Mekkc ve Medine'ye yollanan· surreyi83, bir ge le neği yaşatan, asıl önemlisi imparato rluğun meşruluk ve hakimiyet i ddiasını sürdüren bu büyük merasimleri de o düzenlemişti. Ahmed Resmi,
Yusuf Ağa hakkında "ah l ak- ı sütfide ve etvar-ı pesendi'de sahibi, hatem-şiyefT) ,
bir mekki kerem, bir vü cud- ı muhterem" idi (ah l aklı, seçkin, cömert...) diyor.
T abii o eserini, darüssaade ağalarını tazim etmek maksadıyla kaleme almış ve
kaynaklarını bu üslupta olanlardan seçmi ş. Halbuki rakip sınıfa (enderu n)
mensup Silahdar Mehmcd Ağa aynı Yusuf Ağa'y ı "ol ü Uim, mühln- i devlet,
kara yüzlü kanlı arap ... " şek linde tasvir ediyor8 4 . Üslup farklılığını söz konusu edilen bütün ağaların biyografisinde gözlernek mümkün. Bu ise ayrı bir
i ncelerneyi gerektiriyor.
DARÜSSAADE AGALARI
1574- 1775*
Nu

Darüssade Ağası

Görev

Yılları

Görev Süresi

ıs908

ı

MehmedA~

h.982?-999rtıs74?-

2

Server Ağa

999'·-ı ooo'nsgon-ıs92t

1 yıl 8 ay

3

SarayAğası

ı ooo'-ı 004cans92 1 -ıs96şt

3 yıl 7 ay

4

Osman Ağa

ı 004ca-ı Oı ı bf1596ŞL".J602 8

6 yıl ll ay

5

Abdün-ezzak Ağa

ıoı ıb-ıoı2btJ602a-ı6o3a

ı yıl

6

Reyhan Ağa

ıoı2b-ıoı4ca-ı603a-ı6osek

ı yı l

7

el-Hac Mustafa Ağa

1O14ca.ı 029ra/1605ek. J 620ınt

I S'yıl ı

8

Süleyman Ağa

ı 029ra_ı 03 ı b/1620 111 t. J 622ıns

2 yı l 2 ay

el-hac Mustafa Ağa

ı6 yı l

10 ay
ay

Boşluk

9

el-Hac Mustafa Ağa (ikinci defa)

1032?-1033111622?-16241

ı yıl

lO

İdris Ağa

ı 033 '- ı 049 ,/1624t- ı 6400

15yıl 6ay

ı ı

İ brahim Ağa

ı 049'-ı osoınt ı 64oo.ı64ons

4 ay

ıı

Hoca SUnbUl

ı 050m-1 0545/ J640nS_ J644nS

4

13

Taşyatur Ali Ağa

ı os4s. ı ossst ı 644ns_ ı 64sınt

ı yı l

Ağa

7 :ıy (?)

yıl

1 ay

83 Genel ınalilmat için şu ınonogratiye bakılabilir: Münir Atalar, Osmanlı Deliletinde
Surre-i Hümaytuı 11e Surre Alay/arı, Ankara ı991.
84

Hamiletii'l-kübrll, v. 19b; Silahdar Mehıned Ağa, Tari/ı, Il, s.l21.

• Hanılletii'l-kübra'ya göre.
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14

CeHm Ihrahim Ağa

ı osss.ı os7?11645mı_ ı 647?

2 yıl(?)

ıs

İshak Ağa

1057?/1647?

3 ay

16

Musahib Mehmed Ağa

ı 057?11647?

Birkaç gtin

17

İ shak Ağa (ikinci defa)

ı 057?/1647?

4 gün

18

Muhahib Mcsud

ıos?'l. ıos&'11647?-ı648ek

ı y ıl (?)

Ağa

Boşluk

19

CeHill lbrahim Ağa (ikinci defa)

ı 058ra.ı 0591/1648ns_ 1649ek

1 yıl 6 ay

20

Eski Saray Ağıısı Mehmed

ıos9'-ı06ı'l1649ek.ı6sıey

ı yıl

21

Lala Süleyman

106 ı ı-1062ş/165 ı ey_ 16S2t

ı ı

22

Behrıım Ağa

ı Q62Ş. J Q66CfJ652t.) 656Şt

3 yıl 7 ay

23

Dilııvcr Ağa

ı 066C. J068f/1656ŞI_ 1657"

ı y ıl

24

Solak

1068~'-1 073za/ 1657a-1 663hz

5 y ıl 6 ay

25

Muslu

1073Zll.J Q781/J663hz_1668rnl

4

26

Abbas Ağa

ı 0781. ı 082rall668mt. 1671 as

3 yıl 5 ay

27

Yusuf Ağa

1082ra. J098Z/167ı as.J687ek

16 yıl 2 ay

28

Hazinedar Ali

ı 0991TI.f!l687k-ı6880

3 ay

29

MusLafa Ağa

1099r-ııOJI/1688o- ı689a

2

30

Lala Ahmed Ağa

1ıoır. ııo2?1l689°- 1 691?

4 ay(?)

31

isınail Ağa

ı ıoı?.ı ı 03bt ı 69J?. ı 692mt

ı y ıl

Kaba Nezir Ağa

IIOJb.ııosŞJ J 692 111 L- ı694m L

2

ishak Ağa

ı ı osş. ı ı o6z/ 1694mt_ ı 695'

ı yıl

ll Q6Z.J ı J2Z.fJ695t. 1701 ms

5 yıl lO ay

JJJ2Z.JJJ5Z/1701 mS.J7Q4nS

2

yıl

ı ı ısz.ııı6mll704ns_ms

ı

ay

-

32
33

Ağa

Mehıncd Ağa
Ağa

Ağa

- --

34

Yapraksız

35

Ikinci Nezir Ağa

36

Abdurrahman

Ali

Ağa

Ağa

Ağa

ay

yıl

l O ay

9 ay

-

yıl

yıl

3 ay

ll ay

37

Uzun Süleyman Ağa

ıı

38

Anbcr Mchıned

ı ııs?. ı ı29z1ı7 ı 3?. ı 717k

4 yıl 6 ııy (?)

39

cl-Hac Beşir Ağa

11 29Z. JJ59C/J7J7k. I7461TIS

28

40

Hazinedar Beşir Ağa

l i59C-J J 65/1746ıns_ı 752

5

Ağa

ı 6m-ıı2s?ti7(W11 s- ı7ı3?

ll ay

9 yıl (?)

y ıl

7 ay

yıl

m: muharrem. s: s:ıfer, r: rcbıülevvel, ra: rcbıülahır, c: ccnı:ızıyelcvvcl. ca: cem:ıziyeluhir. b: rcccb.
ş: şaban, n: r:ıınaz:ın. 1: şevval, z:ı: zilkade, z: zilhicce ll o: ocak. şt: şubat. nıı: mart, ns: ııisnıı. nıs:
mayıs. hz: haziran. t: ıcnınıuz. as: :ığusıos. ey: eylül, ek: ekim. k: kasım. a: aralık .
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ASILSARAY
Daıüssaade Ağasıl Büyük Ağa

DIGER SARAYLAR

(Ağa Dairesi Hivnetlileri:

Oda

Lalası,

Kürkçü,

Kuşçu,

Kahveci, Baş Çukadar, Hcybcci,
Zülüflü Baltacı,
Kozbekçi vd.)

Viiiide Sultan Baş Ağası

i Hazinedar Ağa

Eski Saray Baş

i Musahib Ağalar
i Haseki Sultan Baş Ağası

i Hazine Vekili

Hanım

i

Zenci Ağalar Ocağı

Yeni Saray Baş

i
i
i
i
i
i
i

Kapı Gulamı

Yayla Baş Kapı Gulamı
1-Iası llı Ağalar

Ortanca Ağalar
Musandıracı Ağalar

Nöbet Kalfa l arı
Acemi Ağal ar
En Aşağı Ağalar

Kapı Gulamı

Sultanlar Baş Ağalan

