
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 
( L\:-JI ._,;,lj-l ) 

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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tak) kazaları ile Hamur ve Patnos nahi
yelerinden meydana gelen sancak, Cum
huriyet'ten sonra bir ara merkezi Baye
zid olmak üzere vilayet yapılmış, daha 
sonra ilin merkezi Karaköse'ye taşınmış
tır. 1828, 1855 ve 1877'de Rus işgali

ne uğrayan Ağrı yöresinde. 1288 ( 1871 ) 
tarihli Erzurum vilayeti salnamesine gö
re, Bayezid kazasında 4025 müslüman. 
1475 hıristiyan; Diyadin kazasında 850 
müslüman, 11 O hıristiyan; Karakilise 
kazasında 3450 müslüman. 1470 hıris
tiyan; Eleşkirt kazasında 4710 müslü
man, 2200 hıristiyan; Antab kazası ile 

. Hamur nahiyesinde 4840 müslüman; 
Patnos nahiyesinde 850 müslüman, 250 
hıristiyan ve 2280 de konar-göçer aşi
retlerden olmak üzere toplam 21.605 
müslüman. SSOO hıristiyan erkek nüfus 
bulunuyordu. Aynı tarihte sancakta 360 
köy vardı. Bu nüfus 1299 ( 1882) salna
mesine göre toplam 40.326 müslüman, 
4744 hıristiyan erkek nüfusu şeklinde 
değişiklik göstermektedir. 

1893 nüfus sayımında ise Bayezid, 
Diyadin, Antab, Karaki~ise ve Eleşkirt 

kazalarından teşekkül eden sancakta 
47.399 müslüman, 8255 Ermeni ve 
1413 diğerleri olmak üzere toplam 
57.067 nüfus tesbit edilmiştir. XIX. 
yüzyılın sonlarında Vital Cuinet. Bayezid 
sancağının Bayezid, Diyadin, Karakilise, 
Eleşkirt ve Antab adlarıyla beş kazaya 
ayrıldığını. on sekiz nahiye ve 418 köyü 
bulunduğunu. sarıcakta müslümanlara 
ait bir medrese, bir rüşdiye ve on sekiz 
sıbyan mektebiyle hıristiyanlara ait bir 
rüşdiye ve dört sıbyan mektebi ve ayrı
ca yirmi dört cami, on iki kilise ile, bir 
manastırın yer aldığını bildirmektedir. 
Cuinet, sarıcağın nüfusunu ise toplam 
51.976 olarak vermektedir. ı. Dünya Sa-
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ishak Paşa 

Saravı-

Doğubayazıt 

vaşı öncesinde (ı 9 ı O) ise. Karaköse 
Kaymakamı Mimaroğlu'nun belirttiğine 

göre sarıcağın aşiretlerle birlikte nüfu
su, Karaköse 49.300, Bayezid 39.500, 
Eleşkirt 29.900 ve Diyadin 36.000'dir. 

ı. Dünya Savaşı ile birlikte Ağrı yöre
si yeniden Rus işgaline uğramışsa da 
1917 Bolşevik ihtilali sonrasında bölge 
boşaltılmıştır. Fakat Mondros Mütare
kesi'yle Osmanlı ordularının silah bırak
ması, Anadolu'nun bu bölgelerinde yeni 
olayların başlatılmasına fırsat vermiş ve 
bir Ermenistan kurma hayali içinde ha
reket eden Ermeni çeteleri mezalime 
başlamıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın 

başarılı askeri harekatı sonunda Erme
niler Gümrü civarında perişan edilmiş
ler, nihayet 27 Mayıs 1920'de başlayan 
görüşmeler 3 Aralık 1920'de imzalanan 
antlaşmayla sona ermiş ve Ermeniler 
bölgeyi terketmek zorunda kalmışlar

dır. 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 
1921 Kars antlaşmalarıyla da bugünkü 
Türk-Sovyet sınırı tesbit edilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde 1927'ye ka
dar merkezi Bayezid olan vilayetin il 
merkezi 1927 yılında Karaköse'ye nak
ledilmiş, 1938'de ise adı Ağrı olarak de-

Ağrı ' dan 

bir görünüş 

ğiştirilmiştir. 1800'lerde 1 S hanelik bir 
köy olan ve Şarbulak adıyla anılan Ağ
rı'nın nüfusu. İran-Trabzon transit yo
lu üzerinde bulunması dolayısıyla bü
yük bir gelişme göstermiştir. Bugün 
merkezden başka Diyadin, Doğubayazıt. 
Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tu
tak ilçelerinden teşekkül eden Ağrı vi
layetinin 1927 sayımında SOOO'e var
mayan nüfusu 1950 yılında 1 O.OOO'i aş
tı; 1960'ta 20.000'e, 1970'te 30.000'e 
yaklaştı ve 1985 nüfus sayımında ise 
S4.492'ye ulaştı. Ağrı'da ilk ve orta de
receli okullar yanında Atatürk Üniversi
tesi'ne bağlı Eğitim Yüksek Okulu bu
lunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlı
ğı'na ait 1989 yılı istatistiklerine göre 
Ağrı'da il ve ilçe merkezlerinde kırk do
kuz. kasaba ve köylerde 546 olmak 
üzere toplam 595 cami vardır. 

Doğuda İran sınırında bulunan, ku
zeyde Kars. batıda Erzurum ve Muş, gü
neyde de Van ve Bitlis illeriyle komşu 
olan Ağrı ilinin yüzölçümü 11.376 km 2 , 

1985 sayımına göre nüfusu 421.131, 
nüfus yoğunluğu ise otuz yedidir. Eski 
dönemlerden beri halkın asıl geçim kay
nağı hayvancılıktır, ayrıca dericilik de 
önemli bir yer tutar. 1882 Salnamesin
de arpa, buğday, soğan, şalgam ve la
hana gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği 
kaydedilen Ağrı'da şeker fabrikasının 

kurulmasından sonra pancar üretimi 
de gelişme göstermiştir. 

Tarihi eser yönünden hayli zengin 
olan Ağrı'da Urartular'dan kalma eser
lerle bilhassa Doğubayazıt yakınlarında
ki İshak Paşa Sarayı önemlidir. Ayrıca 
Doğubayazıt'ta Aydın Kalesi, Kan, Küp
kıran. Toprakkale, Havran ve Diyadin 
kaleleri kayda değer yapılardır. Diğer 

taraftan Türkiye'nin en yüksek noktası
nı teşkil eden Ağrı dağı da (5 ı 37 m 1 
gerek Nuh'un gemisini araştırma faali
yetleri, gerekse dağ turizmi bakımın

dan yörenin işlek merkezlerindendir. 
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Üzerine Nuh'un gemisinin 
indiği iddia edilen, 

Türkiye'nin en yüksek volka nik dağı. 
L ~ 

Türkiye, İran ve Sovyetler Birliği dev
let sınırlarının kesişme noktası yakının
da bulunmaktadır. Çevre uzunluğu 130 
km. olan 1200 km 2 'lik geniş bir taban 
üzerinde yükselen bu volkanik kütle, 
Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı adlı iki ko
ni şeklindedir. Büyük Ağrı 5137 m., Kü
çük Ağrı ise 3896 m. yüksekliktedir (bk 
Türkiye İstatistik Yıllığı, s. 1 1). Bu iki ko
ni, 2700 m. yükseklikteki Serdarbulak 
beli ile birbirine bağlanır. Ağrı'nın 4000 
metreden yukarılarda olan kesimi sü
rekli kar ile örtülüdür. Dağın zirvesin
de ayrıca 12 km 2 genişliğinde bir buz u! 
bulunur ki bu buzul Türkiye'de mevcut 
az sayıdaki buzullar arasında en büyük 
alanıdır. Andezit ve bazal~ lavlarından 

oluşan Ağrı dağı, günümüzde ormandan 
mahrumdur. Ancak bazı kesimlerinde 
ardıç çalılıkları ile bodur huş ağaçla rı 

görülür. 

Yakındoğu kültürlerinde Ağrı dağıyla 

ilgili pek çok efsane geliştirilmiştir. Er
meniler'in, buranın kendi ülkelerinin 
merkezi olduğu iddiası, yahudi kutsal 
metinlerinde ve Hıristiyanlık'ta Nuh'un 
gemisinin bu dağa indiği inancı, Ağrı 

dağının hem siyasi hem de dini yönden 
önemini artırmıştır. 

Ağrı dağı, çeşitli geleneklerde farklı 
şekillerde adlandırılmıştır. Yakut dilin
de "Ağr" , Selçuklu Türkleri'nde " Eğri 

dağ", bazan da "Ağır dağ", İ ranlılar'da 
"Kuh-ı Nuh", Araplar'da Büyük Ağrı'ya 
"Cebelü'l-haris", Küçük Ağrı'ya ise ·ce
belü'l-huveyris" isimleri verilmişti r. Er-

meniler bu dağa "Massis" veya "Masik" 
derken, sadece Batı coğrafyacıları Ara
rat demektedirler. Ağrı dağına Ararat 
denmesi, Ahd-i Atik'te (bk Tekvln. 8/ 4). 
Nuh'un gemisinin tufandan sonra otur
duğu dağın "Ararat dağ ları" diye adlan
dırılmasından ve Ararat'ın Ağrı dağı ile 
aynı sayılmasından kaynaklanmıştır. 

Ararat kelimesi, Ahd-i Atik'te bir ülke
nin (b k ll. Krallar. I 91 37; İşaya, 37-38). 
bir krallığın (bk. Yeremya, 5 ı 1 27) ve bu 
ülkede bulunan bir dağ silsilesinin (bk. 
Tekvin. 8 / 4) adı olarak geçmektedir. 
Buna göre Ahd-i Atik'te geçen Ararat 
tarihte hem Urartu olarak bilinen Asya 
menşeli kavmin, hem de bu kavmin mi
lattan önce 1 000 yıllarında Van şehri 

merkez olmak üzere kurduğu devletin 
adıdır. 

Asur dilinde aslı "Uruatri" olan ·urar
tu" kelimesi, İbranice Kitab-ı Mukad
des'te yanlış seslendirme neticesinde 
"Ararat" şeklini almıştır (b k. La B ibi e 1: 

L'Ancien Testament, s. 24) . Uruatri keli
mesi " dağlık bölge. yüksek memleket" 
demektir (bk. A. H. Sayce, ERE, ı. 793; 
Oktay Belli, I, 149). Bu isme ilk defa mi
lattan önce 127 4 yılına ait As ur Kralı ı. 

Salmanasar'ın kayıtlarında rastlanmak
ta ve bundan belli bir devlet ve etnik 
gruptan ziyade Van gölünün güneydo
ğusundaki dağlık bölge kastedilmekte
dir (bk Oktay Belli, Anadolu Uygarlıkları 

Ansiklopedisi, l, 149 ; Altan Çilingiroğlu , 

s. 5). Şu halde Ahd-i Atik'teki "Ararat 
dağları " ifadesini, bugünkü Ağrı dağı ye
r ine. Van gölünün güneyindeki dağlar 
olarak anlamak daha doğrudur. Nite
kim tUfanla ilgili eski Babilanya hika
yesinde geminin Nisir dağının tepesine 
oturduğu nakledilmektedir ki bu dağ, 

daha güneyde Asur topraklarının doğu
sunda (bk. C. F. K., JE, ll, 74) muhteme
len Aşağı Zap suyuyla Dicle'nin doğusu 
arasındaki bölgede yer almaktadı r (bk. 
J. Skinner, DB, s. 49) Kaldeli rahip Bero
sos'un tarihinde geminin Urmiye (Uru
miah) yönünde Musul'un kuzeydoğu

sundaki Kurt dağı üzerine oturduğu ya
zılıdır (bk. C. F. K., JE, ll, 74). Tekvfn 8/ 
4'ün Ararnice ve Süryanice tercümele
ri geminin indiğ i dağı Ture Kardu ola
rak zikreder ki burası Van gölünün gü
neydoğusundaki dağlardır (bk Tikva S. 
Frymer, Ejd, lll , 290). Süryanl yarumcula
ra göre Ture Kardu, Kur'an'da da ge
minin indiği dağ olarak gösterilen (bk 
Hüd ll 1 44) Cudl dağıdır (Aziz Güne!, s. 
29) 
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Tevrat'ta gemının Ararat dağlarına 

oturduğuna dair olan ifade ibk TekvTn . 
8/ 4l. milartan önce V. asırda kaleme 
alınan ruhban metnine aittir. Ruhban 
metni yazarının tufanla ilgili Mezopo
tamya rivayetini bilmesi ve ondan tay
dalanmış olması muhtemeldir. Tufan 
sularının çekilmesi sırasında ilk defa 
ortaya çıkan kara parçası. o bölgenin 
en yüksek noktası olacağından. "Ararat 
dağları" ifadesi, daha sonraları yanlış 

olarak Ağrı dağı diye yorumlanmış ol
malıdır. Ancak Ahd-i Atik metnindeki 
ifadeyi belli bir dağ şeklinde anlamak 
ve diğer kaynakların işaret ettiği bölge
nin dışında ve uzağındaki Ağrı dağını 

geminin indiği dağ olarak göstermek 
yanlıştı r. 

Nuh'un gemisinin Ağrı dağında bulun
duğu inancı. pek çok kişiyi bu dağa tır
manmaya sevketmiştir. Diğer taraftan 
misyonerlik faaliyetleri ve Ağrı _dağının 
stratejik mevkii sebebiyle taşıdığı önem 
bu faaliyeti hızlandırmıştır. Bazı kaynak
larda Ağrı dağına tırmanmanın 1700 
yıllarına kadar götürülmesine rağmen . 

dağa ilk çıkanın Frederic Parrot olduğu 
ifade edilmektedir. F. Parrot. 1829'da 
Ağrı dağına tırmanmış ve Nuh'un gemi
sinin bulunması muhtemel 200 adım 
çapında bir düzlükten bahsetmiştir (bk. 
F. Parrot, ı. ı 38). Parrat'dan başka 1834 
ve 1843'te Antonomoff, 1845'te Wagner 
ve Abich, 1850'de Albay Chodsko. 1856'
da Stuart ve Monteith Ağrı dağına çık
mışlardır (bk. Streck, İA, ı . ı 53). 1876'da 
James Bryce dağa tırmanmış ve 4000 
metrede lav yığınları arasında dört ayak 
(12192 cm.) uzunluğunda, beş inç (12 .70 

cm.) kalınlığında yontulmuş tahta par
çası gördüğünü iddia etmiştir. 1893'te 
Ağrı dağına çıkan Kudüs başdiyakosu 

Dr. Nuri, geminin orta bölümünün bu
za gömülü vaziyette bulunduğunu. çok 
kalın ve koyu kırmızı renkteki kalasla
rının 30 cm. uzunluğunda çivilerle ça
kılı olduğunu öne sürmüştür. Böylece 
XIX. yüzyılbaşlarından itibaren Ağrı da
ğı ile ilgili faaliyetler artarak devam et
miştir. 1. Dünya Savaşı sırasında Erme
ni asıllı olduğu tahmin edilen Vladimir 
Roskovitsky adlı bir Rus pilotu, Ağrı da
ğının 25 mil kuzeydoğusundaki yamaç
ta bir gemi kalıntısı gördüğünü. gemi~ 

nin 1200 m. uzunlukta ve direklerinin 
de sağlam olduğunu bildirmekteydi. ll. 
Dünya Savaşı sırasında. Ağrı üzerinde 
uçan bir Sovyet pilotunun yarı yarıya 

batmış bir gemi gördüğünü açıklaması 
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