
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. 
_j 

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 



Jeleri ve avlunun yan eksenine alınmış 
taçkapısı ile kale görünümüne en çok 
sahip alanıdır. Tamamen kesme taştan 
yapılan binanın açık avlu bölümü dört 
eyvan şemasını yaşatır. Girişin yanında

ki bölümler açık revaklar şeklinde, kar
şıdaki kanatlar ise eyvan çevresinde ka
palı mekanlar halinde teşkilatlanmıştır. 
Avlunun ortasında , iki yandan basamak
tarla çıkılan sultan hanlarının fevkani ve 
kübik köşk mescidi bulunmaktadır. Ka
palı bölüme geçilen içteki taçkapı da 
dıştaki gibi geometrik motiflerle süs
lenmiştir. Bu yapıda bitki motiflerinin 
kullanılmayıp bütün taş süslemelerin 
geometrik oluşu dikkati çekmektedir. 
Taçkapıların süsleme ve tasarım düzen
leri ile Aksaray Sultan Hanı ve Karatay 
Ham'nın taçkapılarındaki düzenlemeler 
arasında benzerlikler bulmak mümkün
dür. Ağır payeleri birleştiren kemerler 
üzerinde orta eksene dik gelişmiş to
nozlu altı nef ve eksen üzerinde aydın
lık kubbesi bulunmaktadır. Bu kubbe 
de avludaki köşk mescidin kubbeleri gi
bi mukarnaslıdır. 
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AHAD 
( ..ı;..'S't) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna*) biri. 

_j 

"Bir, yegane, bir tek" anlamına gelen 
ahadın, vahd (-~>__,ll) veya vahde 
( ö-~>Jl ) kökünden türetiten vahad keli
mesindeki vav harfinin hemzeye çevril
mesiyle ortaya çıkmış bir isim olduğu 
kabul edilir. Aynı kökten türemiş olan 
vahid de aynı veya yakın anlamda ol
mak üzere Allah ' ın isimleri arasında yer 
alır. Aha d, İhlas süresinde ( 112/ ı ı doğ
rudan doğruya , bazı ayetlerde de (bk. 
el-Beled 90 / 5. 7) dalaylı olarak Allah'a 
nisbet edilmiş, bu manada hadislerde 
de geçmiştir (b k Buhari, "Tefsir", ı ı 2; 
Ebü Davüd, "Vitr", 23: İbn Mace. "Du'a'", 
ı O: N esai , "Cena 'iz", ı ı 7). V ah id ismi 
ise Kur'an-ı Kerim'de on beş yerde ila
hın, beş yerde Allah lafzının sıfatı , bir 
ayette Allah'a raci zamirin haberi ola
rak kullanılmış, hadislerde de Allah'a 
nisbet edilmiştir (bk. Tirmizi, "Da 'avat", 
82; İbn Ma ce, "Du 'a '", ı O; Müsned, IV, 
ı 03, 238) 

Ağz ı kara 

Han 

Vahid ve ahad kavramları Allah hak
kında kullanıldığında, "bölünmesi (te
cezzi, inkısam) ve sayısının artması (te
kessür) mümkün olmayan bir, tek, ye
gane varlık" manasını ifade eder. Bura
daki birlik, herhangi bir sayı dizisinin 
ilk basamağı anlamında değildir ; Al
Iah 'ın cüzlerden teşekkül eden birleşik 
(mürekkeb*) bir varlık olmadığı , ben
zeri ve dengi bulunmadığı manasını ta
şır. Aynı kökten gelmekle birlikte ahad 
ile vahid arasında kullanılış bakımından 
bazı farklar tesbit edilmiştir. Ahad, ge
nellikle nefy için kullanılır ve Allah'a 
nisbet edildiğinde onun birliğini tenzihi 
veya selbi (ne olmadığını belirten) sıfat
ları (ceıaı sıfatları) açısından anlatır. Ni
tekim İhlas süresindeki ahad, "ortağı ve 
benzeri yoktur. bu bakımdan O. bir ve 
tektir" anlamını taşır ve sürenin daha 
sonraki ayetleri de bu manadaki birliği 
vurgular. Aynı süreye bundan dolayı 

Tevhid adı da verilmiştir. 
Ahad, bazı istisnalar dışında, müsbet 

kullanılışla Allah'tan başkasına nisbet 
edilemez; bu sebeple de kelimenin ço
ğul u yoktur. Vahid ise müsbet ifade ile 
kullanılır ve Allah'a nisbet edilince onun 
birliğini sübüti (ne olduğunu belirten) sı
fatlar (cemal sıfatları) açısından anlatır; 
O'nun zatında ve sıfatlarında benzeri 
bulunmayan bir ve yegane olduğunu ifa
de eder. Nitekim zat-ı ulühiyyetle ilgili 
olarak Kur'an-ı Kerim'deki kullanılışın

da ilah ve Allah lafızlarına sıfat olması 

da bunu gösterir. Çünkü Allah isminin 
tarifi içinde "bütün sıfatiarını ihtiva et
mek" mefhumu vardır . Buna göre İhlas 
süresinin ilk ayetinde Allah lafzıyla sü
büti sıfatlara. ahad ismiyle de selbi sı
fatlara işaret edilmiş olur. " Birleşik (mü
rekkeb) olmamak. benzeri ve dengi bu
lunmamak" anlamında bir ve tek olan 
varlığın ezeli ve ebedi olması gerekir. 
Binaenaleyh ahad ile vahidin her biri 

AHAD 

ezeliyet ve ebediyet manasını da ihtiva 
etmekle birlikte. bazı alimler ahadı eze
liyet. vahidi de ebediyet manasma tah
sis etmişlerdir ( Jl:r..~ -~>~ • Jj;.~ -~>1 ). 
Ahad. Allah'ın zatı bakımından . vahid ise 
sıfatları bakımından bir olduğunu göste
rir ( ..;\.<..,_} -~>~ ..;\~_} ..ı;..l ). Çünkü ahad. 
zat için düşünülebilecek adedi ve terki
bi çokluğu ve bunun dağuracağı cismi
yet özelliklerini nefyetmek suretiyle Al
lah'ın birliğini ifade eder. Vahid ise onun 
zatına ait sıfatıarın gerçekte çokluğu 
gerektirmediğini. O'nun. sıfatlarıyla bir
likte de bir ve yegane olduğunu ifade 
eder (b k. Şirvani , Te{sfru süreti 't-itıtaş). 
Başka bir ifade ile ahad her türlü nis
bi kesreti. vahid ise adedi kesreti nef
yeder. 

Kur'an'da ve hadislerde (bk. M. F. Ab
dülbakı, Mu ' cem, "ahad" md.; Wensinck. 
fvlu'cem, "ahad" md .) Allah'a nisbet edi
len vahdehü ( •-~>.J ). ahad ile vahidin 
kökünü teşkil eden vahd kelimesinin 
zamire muzaf olmasıyla meydana gelen 
bir tabirdir. "Yalnız, bir olan" manasma 
gelen bu tabir, gramercilere göre iba
rede hal, mefül-i mutlak veya zarf du
rumundadır. Müddessir süresinde ge
çen (74 / II ) vahiden ( 1-'::>.J ) kelimesi. 
kayda değer bir yoruma göre (bk. Ze
mahşeri , IV, 180; Fahreddin er-Razi. fvle{a· 
tfhu 'l·gayb, XXX, 198: a.mlf. Leuami'u 'l· 
beyyinat, s. 312-313) Allah 'a nisbet edil
mektedir. Bu durumda anlamı "ezelden 
beri tek ve yegane olan, kainatı tek ba
şına yaratıp idare eden, celal ve kemal 
sıfatlarıyla vasıflanmış bulunan" demek 
olur. 

Allah'ın birliği . bütün müslümanların 
ittifakla benimsediği bir prensip olmak
la birlikte. bu birliğin nasıl aniaşılıp yo
rumlanacağı konusunda kelam alimleri. 
mutasawıflar ve İslam filozofları ara
sında farklı görüşler ortaya çıkmıştır (bk. 

ALlAH, SIFAT, TEVHİD, VAHDANİYET). 
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