
oldukça ağır bir duruma geldi. Bunun 
üzerine ağnam resmi 22 Kanunusani 
1313 (3 Ocak 1898) ve 1 Kanunusani 
1320 (14 Ocak 1905) tarihli nizamna
melerle yeniden düzenlendi. 24 Nisan 
1920 tarihli ve 1 S sayılı kanunla da ağ
nam vergi nisbeti dört kat arttırıldı. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ağnam res
mi,"hayvan sayım vergisi " olarak varlı

ğını ismen sürdürdü. 1924 bütçesinde 
aşar, arazi vergisi ile birlikte ağnam 
vergisi devlet gelirlerinin % 3S'ini oluş

turuyordu. Ancak verginin payı giderek 
azalmaya başladı. Bütçe gelirlerindeki 
payı 1938'de % 19 iken. 1959'da % 
0.5'e düştü. Nihayet 1962'de tamamen 
kaldırıldı. 
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AGRAzÜ's-SİYASE 
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Burhaneddin es-Semerkandi'nin 
Celaleddin Kılıç Tamğaç Han'a 

ithaf ettiği 
devlet yönetimine dair 

Farsça eseri. 
_j 

Müellifinin Agrdiü's-siydse ii igrd
ii'r-riydse (devlet başkanı olmanın siyasi 
gayeleri) olarak adlandırdığı eseri, çağ
daşı ve meslektaşı Muhammed Avfi ile. 
onun Lübdbü'l-elbdb'ının naşiri Mu
hammed b. Abdülvehhab-ı Kazvini trd
iü'r-riydse ii agrdii's-siydse, Katip Çe
lebi ve ondan faydalananlar Agrdiü's
siydse ii cilmi'r-riydse, Zebihullah Safa 
ise Agrdiü's-siydse ii trdii'r-riydse 
gibi farklı adlarla zikrederler. Semer
kandi, sanatkarane bir üslüpla kaleme 
aldığı bu eserinde Hz. Yüsuf. Hz. Süley
man ve Hz. Muhammed gibi büyük pey
gamberlerin, Hulefa-yi Raşidin ve Amr 
b. As gibi sahabilerin yanı sıra, eski İran 

Agr!iiü's-siy!ise'nin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 2844) 

Hükümdan Cemşid'den başlayıp hizme
tinde bulunduğu ve sarayında sahib
divan-ı resail olarak görev yaptığı Cela
leddin Kılıç Tamğaç Han (ö 600 / 1204) 
zamanına kadar. çeşitli milletiere ve ha
nedanlara mensup adalet ve fazilet tim
sali yetmiş beş kadar meşhur hüküm
darın örnek davranışlarını anlatmış, on
ların muhtelif gayelerle söyledikleri hik
metli sözlerin açıklamasını yapmıştır. Bu 
arada tıbbi vb. pek çok meseleye de te
mas etmiştir. Eserinde Eflatun ve Aris
to gibi düşünürlerin siyaset felsefeleri
ne de yer veren Semerkandi, Agrdiü 's
siydse'nin hemen hemen bütün bölüm
lerini Arapça, Farsça şiir ve örneklerle 
süslemiş, gereken yerlerde ayet ve ha
disler zikretmiştir. 

Henüz neşredilmemiş olan Agrdiü 's
siydse'nin altı yazma nüshası bilinmek
tedir (b k. Storey, 1/ 2, ı 087). Bunların en 
iyisi, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
(Ayasofya, nr. 2844) . son tarafı eksik 
nüshadır. 
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Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve 
bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Trabzon-iran transit yolu üzerinde bu
lunan şehrin eski adı Karaköse'dir: De
niz seviyesinden 1640 m. yükseklikte 
kurulmuştur. 

Şehir adını il sınırları içerisinde bulu
nan Ağrı dağından almaktadır. Rasanen 
Ağrı adının Eski Türkçe'de "yüksek" ma
nasına gelen ağrı veya ağrü kelimesin
den geldiğini belirtmektedir. Ayrıca ke
limenin Arapça'da "muhteşem" demek 
olan ağra ile ilgili olduğu da kaydedil
mektedir. 

Ağrı yöresi tarihin en eski devirlerin
den başlayarak pek çok kavmi n .idaresi
ne girmiştir. Bunların en önemlilerinden 
biri Urartular'dır (m .ö. 900-600). Urartu 
hakimiyetinden sonra Ağrı yöresi Pers
ler'le Bizans arasında el değiştirmiştir. 
750 yıllarından itibaren ise Abbasiler'in 
nüfuz sahası içine girmiş, 1 054 yılında 
da ilk Türk akıniarına maruz kalarak 
Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in oğlu Yaküti 
Bey tarafından Türk idaresi altına alın
mıştır (ı 064 ı. Bundan sonra İlhan lı ve 
Timurlu istilatarına uğrayan Ağrı, Kara
koyunlu ve Akkoyunlu devletleriyle kısa 
bir süre Safeviler'in idaresinde kalmış, 

nihayet 1 548 İran seferi sonunda Os
manlı hakimiyetine geçerek Van eyale
tine bağlı Bayezid sancağını meydana 
getirmiştir. Daha sonraları bazan· Van, 
bazan da Erzurum eyaletine bağlanan 
Bayezid sancağı topraklarındaki Ağrı'

nın merkezi Doğubayazıt olmuştur. Milli 
Mücadele yıllarına kadar bu statü için
de idare edilen ve Bayezid, Diyadin. Ka
rakilise (Karaköse), Eleşkirt, Antab (Tu-
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