
AGRI DAGI 

üzerine olay yerine gönderilen araştır
ma ekibi, kömüre benzer bir ağaçtan 
yapılmış, iyice çürümüş 1200 m. uzun
luğunda bir gemi bulduklarını ileri sür
müşlerdir (bk. YA, ı . 388). 

1937'de Binbaşı Cevdet Sunay. on 
beş subay ve elli erle birlikte Ağrı dağı
nın zirvesine ulaşıı:ııştır. Bu heyet, iddi
aların aksine. Nuh'un gemisinin enkazı

na rastlamamıştır. 23 Temmuz 1968'de 
Albay Turhan Selçuk başkanlığında on 
sekiz subay, on altı astsubay ve yüz on 
iki erden oluşan heyet zirveye çıkmıştır. 

Yakın geçmişte ise Amerikalı astronot 
lrwin birkaç defa dağa tırmanarak ge
miden kalma parçalar bulduğunu iddia 
etmiştir. Ancak bütün bu iddialara kar
şı Nuh'un gemisinin kalıntılarının Ağrı 
dağında bulunduğuna dair şimdiye ka
dar hiçbir müsbet delil ortaya konama
mış olması dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan Ermeniler Ağrı dağını 
dünyanın anası olarak kutsallaştırmak
t a ve muhayyel Ermenistan'ın merkezi 
olarak göstermektedirler. Türkiye dı

şındaki Ermeniler. özellikle de Sovyet 
Ermenistanı ruhani lideri ı. Vasken, Ağ
rı dağının kendi vatanlarının merkezi 
olduğunu açıkça ileri sürmektedir. Ya
bancıların Nuh'un gemisinin Ağrı dağın
da olduğuna dair ısrarlı iddiaları, turis
tik ve sportif görünümlü de olsa onlar
ca gerçekleştirilen bazı tırmanışların Ağ
rı dağına yönelik birtakım siyasi. stra
tejik ve dini emellerle bağlantılı olduğu
nu düşündürmektedir. 
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AGRİBOZ 

(bk. EGRİBOZ). 
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Ağ rı dağ ı 

AGYAR 
( .JY-1 ) 

Genellikle 
masiva • karşılığı olarak kullanılan 

bir tasaw uf terimi. 
_j 

" Başka, el, yabancı " manasma gelen 
gayr kelimesinin çoğuludur. Allah'a gö
nül veren aşıklar için Allah yar. masiva 
ağyardır. Sevenin, sevgilisine ulaşabil

mesi için ağyarı ve masivayı aradan çı

karması lazımdır. Aşıkla maşuk arasına. 
yabancının girmesi, üns• ve huzur• ha
lini yok edeceğinden safller sürekli ola
rak masivadan kaçar. ağyardan yakınır, 

hatta nefret ederler : çünkü ağyarı ya
re rakip kabul ederler. Bu arada kendi 
benliklerini de ağyardan sayarlar. Allah, 
kendine dost olarak seçtiği velileri ağya
rın gözünden saklamıştır. Nitekim kud
si bir hadiste, "VeiTierim kubbelerimin 
altındadır. onları benden gayrısı bile
mez" buyurulmuştur. 

SQfiler. bilhassa tarikat mensupları 
hususi bir zümre olduklarını ileri süre
rek kendilerinden olanlara ihvan, aşina, 

diğerlerine de ağyar gözüyle bakmışlar
dır. Bu anlamda ağyar yerine digeran 
ve bigane sözleri de ku,llanılmıştır. Zıd 

(ezdad) ve garib kelimeleri de aynı 

manayı ifade eder. Tasawuf ve tarikat 
sırritik esasına dayandığı için, safllerin 
ve tarikat ehlinin arasına yabancıların 

girmesi genellikle pek hoş karşılanmaz. 
Çünkü yabancıların (ağyar) bulunduğu 

meclislerde safa ve manevi zevk hali 
tam gerçekleşmez. bast• ve keşf* hali 
ortaya çıkmaz. Cüneyd-i Bağdactrye gö
re safller bir ailenin fertleri gibidir. ara
larına ağyar giremez. O. tasawuf ilmini 
öğrettiği yerlere yabancıları almazdı. Ab
dullah-ı Ensarrye göre biganelerle soh
bet etmek doğru değildir : sıkıntı mey
dana getirir ve tutukluğa sebep olur. 

Nitekim Bayezid-i Bistami bir mecliste 
huzursuzluk duymuş, sebebi araştırılın
ca da orada bir yabancının bulunduğu 
anlaşılmıştı. Ubeydullah Ahrar·ın . soh
bet meclisinde bir müridine. "Senden 
yabancılık kokusu geliyor" dediği . onun 
da üstündeki elbisenin bir ağyara ait 
olduğunu itiraf ettiği nakledilir. Safller 
yalnız ağyardan değil, onlara ait eşya
lardan bile rahatsız olurlar. 
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AGZIKARA HAN 

Aksaray -Kayseri yolu üzerinde 
Hoca Mes'ud b. Abdullah tarafından 

yaptırılan han. 
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Kitabelerine göre. kapalı bölümü (hol) 
628'de ( 1231) Anadolu Selçuklu Sultanı 
ı. Alaeddin Keykubad zamanında, açık 
avlusu ise ll. Gıyaseddin Keyhusrev'in 
ilk saltanat yıllarında 634'de ( 1237) ta
mamlanmıştır. Anadolu Selçuklu kervan
sarayları içinde ağır payandası. köŞe ku-

Ağzı kara 

Han ' ın 

taekapıs ı 


