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Volkanların özelliği genellikle koni şeklinde ve tek olmalarıdır. Bunlar uzak
tan güzel görünürse de taş ve kayaların çokluğu sebebiyle yürümeye ya da m o
torlu araçlarla dolaşmaya elverişli olm ayıp m assif dağlar gibi bir toprak
örtüsüne ve floraya da sahip değildir. Ağrı Dağı işte bu sönmüş volkanlardan
biridir. Ağrı Dağı bütün dünyada kendisi kadar yüksek ve hatta kendinden
çok daha yüksek dağlardan daha fazla bilinm ektedir. Bunun başlıa üç sebebi
vardır:
B irincisi heybetli oluşudur. Ona bu görünümü veren kaidesinden itiba
ren 4300 m yükselm esi ve Suphan, Elegez gibi volkanların tersine başının siv
ri olmasıdır. Bunun için kimse Ağrının zirve noktasını bulmakta güçlük çekmez.
Civarında rakip olacak h içb ir doruğun bulunmaması ona muhteşem b ir görüş
alanı sağlar. Şöyleki Kafkasya çukuru A ğrının önünde diz çöker ve sabahın
erken sem tlerinde A ğ rı’dan Kafkas Dağlarının bazı karlı zirvelerini görmek
mümkün olur. Hatta bir defasında A ğrının zirvesinde kamp kurmuşken şafak
sökerken Kazakistandaki güneş tutulmasının resmini çekmek mümkün olmuştu.
ik in ci husus dağcılık yönünden tatmin edici olmasıdır. Şöyle ki çıkılması
kolay olan güzergâhları mevcut olduğu gibi nitelikli dağcıların aradıkları zor
tarafları da vardır. Tırmanış m esafesinin yüksek olması ve çıkışın başladığı
yere kadar m otorlu araçlarla gidilebilm esi de b ir avantajdır. B irçok ülkeler
de dağın kaidesine varılabilemsi için günlerce yürüm ek gerektiği halde Ağrı
Dağı Doğubeyazıt ve İğdır, A ralık gibi şehirlere gelen asfalt yollar sebebiyle
ulaşım bakım ından çok elverişlidir, öyleki Türkiyenin en uzak noktasından
otobüsle hareket eden bir kimse ertesi günü tırmanışa geçebilir.
Ü çüncü husus A ğrının monoteist dinlerde önem li bir yerinin olmasıdır.
Şöyle ki, Tufan olmuş ve suların çekilm esi sırasından Nuhun gemisi Ağrının
zirvesine oturmuştur.
Hava şartları, buzullar ve su durumu:

Ağrı Dağının hava durum u, bütün yüce dağlarda olduğu gibi ülkenin di
ğer alanlarının m eteorolojik durum undan farklıdır. Bunun için dağda iken
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ertesi günü havanın nasıl olacağı radyo-televizyonun yayınladığı m eteoroloji
raporundan anlaşılamaz (Dağlar için ayrı bir m eteorolojik incelem e yapılır).
Hava öğleden önce genellikle açıktır ve sonra dağda bulutların oluşm asıy
la saat 14 e doğru bozar. Bunun için dağcılar bu saatten önce veya bu vakte
kadar zirveye gidip dönm eyi bir kural haline getirmişlerdir. Öğleden sonra
4500 metrenin üzerinde olm ak üzere genellikle sis bastırır, kar yağar ve şid
detli rüzgâr çıkar. Yazın havanın en bozuk olduğu zaman Temmuz sonu-Ağustos
başlarıdır. Mahallindeki halk bunu “ Kuyruk fırtınası” olarak adlandırır (Kuy
ruk bir yıldızın adıdır ve Ağrının bozuk havası bunun çıkışıyla başlar).
4200 m etreden yukarı yerlerde yıldırım tehlikesi vardır. Zirvede yağış ya
zın dahi kar şeklinde olduğu için yıldırım olmayacağı düşünülebilirdi. Ancak
dolu bulutları tepeye kadar çıktığı için zirve noktasına şiddetli yıldırım lar düşebilmektedir. Bunun için tepede kamp kurulurken zirve noktasından aşağı
da ve sivri noktaların uzağında bir yer seçilm esi gerekir. Bulutlar yamaçlara
tırmanmak suretiyle yükseldikleri için yıldırım tepeden inm ez, hep yere pa
ralel olarak zirve noktasına çakar (1984 yılında zirvede kamp kurmuşken bu
olayı müşahade etmiştik).
Hava bozukken zirveye çıkılm asının bir tehlikesi de yukarıda izah edildi
ği gibi dolu yağması ve bunun doğurduğu yıldırım tehlikesidir. Nitekim 1988
yılı Ağrı çıkışım ızda tepe bulutlarla kapandığı halde ısrarla zirveye giden bir
grubun çok yakınına yıldırım düşmüş ve bunun şokundan iki dağcım ız yere
yuvarlanmıştı.
A ğrının buzulları 3500 m etreden itibaren başlar. Tepe tamamen buzlarla
kaplıdır. Takke buzulu kuzeyde 4200 metreye kadar iner. B uzulların kalınlığı
yer yer 50 metreyi bulur. Dağın kuzey doğusundaki Ahura vadisinde ve doğu
tarafındaki Buzhane m evkiinde takke buzulundan daimi olarak çığlar kop
makta ve dolayısıyla sık sık gürültüler duyulmaktadır.
Ağrı bir volkan olduğu için dağda akarsu veya pınar yoktur. Çünkü buzul
ların erim esinden çıkan sular iri gözenekli ve taşlı yamaçlar tarafından yutul
maktadır. Eğer volkan bu suları yutmasaydı dağdan ırm aklar akardı. Dağın
3000 m etrelik rakımına kadar çıkan yaylalar buzullardan akan ve yutulma
dan buraya kadar gelen suları kullanırlar. Bu sıilar buzullardaki donm a ve
erime olayına paralel olarak akşama doğru kesilir ve ancak kuşluk vakti (saat
9 civarında) ortaya çıkar. Hava bozuk veya soğuk olunca yaylalar susuz kalır.
Yaylalarda yer dinlendiği vakit uğultular ve akarsu sesleri duyulur. Sesler
buzullardaki erim e olayının durduğu saatlerde kesilir. Bu durum buzul sula
rının derinden aktığını ifade eder. Yine yaylalarda bazı kayaların dibinden
dağ soğuk hava üflem ektedir. Bu yerler yaylacılar tarafından soğuk hava de
posu olarak kullanılmaktadır. Olay yeraltı sularının doğurduğu bir hadisedir.
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Zirve:

Hiç karı-buzu eksik olmayan dağın başında biri A ralık ilçesi ve diğeri D o
ğubeyazıt tepesi olm ak üzere takriben 50 m yüksekliğinde iki tepe vardır. B i
rincisi İkincisinden sadece 10-15 m alçaktır. Bu tepelerin arasındaki çöküntü
Ahura vadisinin başlangıcına açılır. Doğubeyazıt zirvesinin kuzeyi alçalarak
uzun bir plato oluşturur. Bunun kuzey batıya bakan kenarında 15 m yüksek
liğinde buz duvarları ve derin yarıklar vardır (Burası takriben 4800 m .lik ra
kıma rastlar). Ayrıca A ralık zirvesinin diğer zirveye bakan tarafında ve
güneyinde de buzdan duvarlar vardır. A ralık ilçesine bakan doğu zivesinden
4200 metredeki Mıhtepeye doğru alçalan yamaçta ve bunun sol tarafında dağ
kükürt neşreder. Bunun için karlar sararmıştır ve tırm ananların nefesi dağın
batı yamacından çıkıştakine göre daha çabuk kesilir. Yine bu sebepten dolay
lı kibrit kolaylıkla yanmaz.
Dağın tepesinde kamp kurmak şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çok güç
ve tehlikelidir. Bunun için çok dayanıklı çadırlar götürmek ve çadırları buz
vidaları ile tesbit etmek gerekir.
Ahura çöküntüsü ve 1840 felâketi:

Dağın kuzey doğu yam acında büyük bir çöküntü vardır. 1700 m rakım ın
da kurulmuş olan bugünkü Yenidoğan (Ahura) köyünden başlayan bu derin
vadinin içinde 6-7 km uzunluğunda ve üzeri taş-toprakla kaplı bir buzul vardır.
Vadinin sağ tarafında yani kuzeyde 2500 m civarında bir yerde iki küçük
mağara vardır. Bunlardan birinin adı “ Lawrence” mağarasıdır. Rivayete gö
re İngiliz casusu Lawrence gelip bu mağarada kalmış ve Ağrı isyanını çıkar
mıştır.
Çöküntünün güney yamacında ve takriben 2800-3000 m rakımında bir pınar
vardır. Buna “ Yakup Peygamber Çeşm esi” denir. Gûya adı geçen Peygamber
buraya gelerek abdest almış ve namaz kılmıştır.
Vadiyi takiben zirveye çıkm ak mümkün değildir. Çünkü bunun bitim inde
yüzlerce metre yükseklikten buzul çığları düşmektedir.
Bu vadide sıklıkla yabani keçilere rastlanır. Dağın en sarp yerleri burada
bulunduğu için vadi hayvanlara iyi bir barınak ve kışın da otlak olmaktadır.
1840 yılında şiddetli bir yer oynaması (deprem ) olmuş ve eski Ahura köyü
bütün ahalisi ile birlikte vadiyi takiben yukarıdan gelen buz ve çam ur selinin
altına gömülmüştür. Zannedildiğinin tersine Ahura çöküntüsü o zaman teşek
kül etmemiştir.
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Yaylalar:

A ğrıda yaylalar çadır ve oba şeklindedir. M ahruti (koni) şeklindeki ça d ır
ların yanında kıl çadırları da kullanılır. B irincisi beyaz renkli olup rüzgâra
dayanıklıdır. Ancak bunların içi güneşli havalarda sıcak olur, ik in ci tür ça
dırlar ise keçi kılından örülm üş olup ıslanmaz ve dolayısıyla gergin olmasa
bile yağmuru geçirm ez. Dolayısıyla bunlar yatık olarak kurulurlar. Bu çadır
ların üstün olan diğer bir tarafı da güneşin sıcaklığını içeri iletmemesidir. Dağın
kuzeyindeki yaylalarda zemin yeşildir ve nisbeten bol su vardır. Diğer yamaç
lardaki yaylalarda yeşillik ve su azdır ve taş-kaya fazladır. Yaylalar 2100 m
den 3000 m ye kadar çıkar.
Tarihi yerler:

Kuzey doğudaki Ahura tarihi yerlerden biridir. Dağın kuzey yamacında
ve İğdır alanında Korgan harabeleri vardır. Korganın Türkçe olması büyük
bir önem taşımaktadır (Korugan veya Kurgan’dan gelen bu kelime “ Müstah
kem M evki” anlam ındadır).
Etimoloji:

“ A rarat” Erm enice bir kelime olm ayıp A surluların Urartu ülkesine ver
diği addır. Erm eniler ise bu dağa “ Masis Dağı” derler. “ A ğ rı” adının Şama
nizm devri Türkçesinden gelmek ihtimali fazladır. Çünkü Pekarsky'nin Yakut
Dilinin Sözlüğünde “ A ğ r” veya “ A ğ rı” Kocam an ya da Tanrı manasındadır.
Bazılarının zannettiği gibi “ A ğ rı” nın A rapçadaki “ A g arr” la bir ilişkisi ol
masa gerek. Çünkü bu kelime “ Beyaz-Parlak” veya “ G ururlu” anlamındadır.
Ağrıyı ziyaret edenler:

Ağrıya 3 grup insan gelmektedir. B irincisi dağcılardır. İkincisi Nuh Tufa
nı ve Nuhun Gemisi efsanesine inanarak dağı seyretmeye gelenler ve üçüncü
gruptakiler ise Nuhun Gemisini araştıranlardır.
Döviz kaynağı olarak Ağrı Dağı:

Ülkem izin döviz sağlayan b irço k yöreleri vardır. Bunların yalnız sahiller
ve tarihi yerler olduğu zannedilm esi yanlıştır. Çünkü dağlar da bir döviz kay
nağıdır. Ö zellikle A ğrının arzettiği hususiyetlerin üzerinde durm ak gerekir.
Çünkü bunun Nuh Tufanı efsanesi sebebiyle diğer dağlardan daha çok yaban
cı çekm ek gibi üstün bir tarafı vardır. Batılılar bu dağın önem ini “ Güney A f
rikanin elması ne ise Türkiyenin de Ağrısı od u r” şeklinde ifade etmektedirler.
Bu noktadan hareketle denilebilir ki Güney sahillerimizin Antalyası ne ise Doğu
Anadolunun da Ağrısı odur. Başka bir ifadeyle A ğrı Dağı gereği gibi kullanı
lırsa Doğu Anadoluya tahmin edilm eyecek derecede gelir sağlar. Şurasını unut
mamak gerekir ki Batılılar ülkem ize yalnız para değil m edeniyet de
getirmektedirler. Ağrı Dağının bu yönden de Doğu Anadolunun hizm etine so-
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kulması gerekir. Yabancıların Ağrıya çıkabilm eleri için içişleri Bakanlığın
dan izin almaları gerekir. Ancak bunun uzun süren karmaşık tarafları olduğu
gibi mahallinde alınan iznin kullanılm asında da birçok sıkıntılar ortaya çık 
maktadır. Bütün bunlara rağmen Ağrıya yılda yaklaşık 1200 yabancı gelmek
tedir. Bunun yöreye sağladığı fayda tahmin edilebilir. Ağrının gereği gibi hizmete
sokulması halinde yılda bir m ilyon dolar sağlanabileceği tahmin edilmektedir.
Ağrıda turizm tehlikeleri:

Turizm uğruna tesisler yapılm ak suretiyle sahillerim izin ve ülkem izin ta
bii güzelliklerinin tahrip edildiği ve çevrenin kirlendiği bir gerçektir. Buna
giden manevi değerlerim izin de eklenm esi gerekir.
Şimdi turizm dağlara da uzanmakta ve dağlarda tesisler yapılmak isten
mektedir. Bunun için dağların tabiiliğinin bozulm ası ve kirlenm esi aşırı b o 
yutlara ulaşacaktır. Dolayısıyla Ağrıya turistik tesis yapılmasından önce çok
iyi düşünm ek ve bunun yerine M oğolistanda olduğu gibi “ Çadırlarla” hizmet
verilm esinin üzerinde durm ak gerekir.

