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6.BÖLÜM:  KÖŞE YAZILARI 

 

BOP Basını; “Türkiye’de Laik Elitler” 

Ayzani İpekli Peştemalı 

Çaçara Çiçeron, Sözeri Sezar  

Meğer Kurt Anası Anaların Hasıymış 

Fransa’da Doğu Karadeniz Türkçe’sinden İzler  

Tarsuslu Hlikya Kraliçesi Syenne kimdir? 

Tat, Şaman ve Mayana 

Azeri Televizyon Belgeseli; “Mahkeme”  

Akhunlar,  Karamanlar, BOP… Hop, Ahilik Haftası 

1. Mitridaticum Delibal Kongresi Rize’de Düzenlenmeli 

Oğuz Töresi ile Batı Kültürü Arasındaki Fark 

Macarların Yaratılış Efsanesiyle Benzerlikler 

Çamlıhemşin’de Tanatobu Köyü 

Çaykara’da Konuşulan Çok Eski Bir Türkçe’dir   

Çin Uygur Şivesinde “Leylum ley” 

Bertan Guantanamera’da 

Büyük Savaş Kumarı Oynayan İngilizler kimler?  

Mısırımız Lağos/Lazut Ne Oldu 

Bir Ayasofya Hikayesi 

Bir Bizans Hikayesi 

Ulus’ta Antik Apollonius Bilimevi  

Ulus’ta Tarihi Adlar Silindi, Mahalleler Uçtu! 

Neden Operasyonların Adı Ergenekon, Ay Işığı ve Sarı Kız  

Ergenekon İddianamesi; Tarihi Hesaplaşma  

Yakılan Antik Şehirlerimiz  

Akdeniz’in Dört Atlı Dor Süvarileri 

Yayla Buluşmaları ve Kurban Töresi 

Mahşerin Dört Atlısı Halikya Süvarileri  

Türkmen Kilim Motiflerini Okurken 

Troya’nın Rövanşı Çanakkale, Gordion’un Sakarya! 

Sedrus Libani Katliamı  

Esir Palmira Kraliçesi Zeynep   

Kırım’da Ölen Kıbrıs Gelini NYCE/Yenge 

Kuran’da Şems  

Pence-i Ali Aba ile Hacer-ül Esvet  

Zir Kale’nin Doktor Kraliçesi Kabartay Abala Tina (MÖ.64) 

Giresun Sarayında Ölümü Seçen Aziz Analarımız (MÖ.64) 

MÖ.64’de Rize Kalesi ve Dağlarımızın Prensesi Sarı Kız  

Basgoi Daruze Kalesi; Rize Dağı Köybaşı Kalesi 

Altın Elbiseli Adamın Adı: Issıg Gol/ Oğuz Oğlu 

Ksantos’un Can Ateşi, Özgürlük Ateşi 

Paramızın Üzerindeki Buğday Yok Oldu 

Karadeniz Ereğli’nin EROĞLU Halkı  



 2 

“Rize Şiveleri” Muzaffer Arıcı’nın Kitabı  

MİLAS’da Beşparmak Dağlarında KIZIL EL-MA 

Antik Kapadokya’da, Derbe ve Bozkır’da Dolaşıyorum 

Sümela Kızımı Ayaklarıyla Kirlettiler 

 

 

 

 

 

BOP Basını: "Türkiye'de Laik Elitler…" 
Bütün kavramların alt üst edildiği bir karmaşa, bir ortaçağ karanlığı sardı 

dünyayı. Tüm bilinen kavramlar değiştiriliyor; yalanlar, yanıltmalar, içini 

boşaltmalar, çarpıtmalar…  

            22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından BOP basınından son duyduğumuz 

şimdi bu; "Türkiye'de laik elitler seçimi kaybetti".  

Nedir buradaki çarpıtma, bakalım. Önce "elit" kavramını açalım. Elit, seçkin 

demektir ve çoğunluk olmayandır, azınlıktır.  

Laik nedir, bakalım. Prof. Sina Akşin'e göre, Roma İmparatorluğu 

döneminde egemen sınıf üç kesimdi; krallar, papazlar ve askerler. Bunlar efendiler, 

köle sahipleriydi. Efendilerin dışında kalanlara, yani tüm  çalışanları kapsayan 

kesime "laikler" denilirdi. Yani laikler halktı; köleler, topraksız köylüler, tamirciler, 

ustalar, yontucular, tüccarlar, zanaat sahipleri, yani tüm çalışanlar. (Sina Akşin, 

konferans notları)  

Laiklerin/halkın yönetimde olmasına "laik yönetim", laik yönetimi savunma 

düşüncesine de "laiklik" demek doğru düşer. Buna göre laikliğin karşılığı "halkçılık" 

olur. Bir toplumda halk çoğunluktur, asla elit/seçkin azınlık olabilemez. Temel 

çarpıtma buradadır.  

Şimdi bu sözcüğün kökenini irdeleyelim: 

Kimi batılı düşünürlere göre "laik" sözcüğü LAY'dan gelir, LAY 

ise"sokaktakiler" demektir. Belli ki "sarayın dışındakiler" anlamında kullanılmış. 

Ancak, burada kullanılan dil, Amerikan İngilizce'sinden çeviri görünmektedir. Çünkü 

onlar halkı sokaktaki adam olarak görürler.   Halkı itibarsızlaştırmayı içeren bir 

yaklaşımdır. Oysa bizim dilimizde "sokaktaki adam" işsiz güçsüz takımıdır, halk 

kavramının karşılığı değildir. Ancak, bu sırada "LAY'dan gelir" derken, LAYK 

sözcüğünün kökeniyle bir bağının olduğu belirgindir.    

LAİK sözcüğünün kökü Türkçe "halayık" ile ve "halk" ile bağlantılıdır.  

Latince ile yakın bağı olan Doğu Karadeniz şivesinde HELAYK diye bir 

sözcük vardır. Dilimize HALAYIK olarak geçmiştir. Helaykler; tüm işlerde 

çalışanlar, üretenler, yani halktır.  

"Helaykler" sözcüğünün sosyal açılımını yapalım. Sarayda " efendiler" 

vardır, efendilerin sofrasına yemekleri taşıyan "uşaklar" vardır ve bir de tüm işleri 

yapan "halayıklar" vardır. Uşaklar halayıkların çocuklarıdır, ki uşak bu gün de hem 

çocuk hem de erkek sofra hizmetçisi demektir.  

Halayıklar en geniş anlamda çalışanlardır;  yemekleri hazırlayan, suyu 

taşıyan, ahıra ineklere bakan, buğdayı yetiştiren, öğüten, tamiratları yapan, 
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bahçelerde çalışan, efendileri eğlendiren müzisyen, sarayı yapan usta, heykelleri 

yapan yontucu, vb. tüm çalışanlar.  

"Uşak" sözcüğüne  bu gün de benzer bir anlam yüklenmiştir; "Amerikan 

Uşakları" dediğimizde halkın ürettiklerini kendi efendileri olan Amerika'ya peşkeş 

çekenleri ifade eder. Bu "uşaklar" da yine halayıkların çocuklarıdır.  

"Helayk" sözcüğünden dönüşerek oluşan "halk" sözcüğünde "helk olmak, 

kaynaşmak"(Rize) vardır; hellenmiş, el ele vermiş, kaynaşmış olan demektir. 

 "HALK", kökü sağlam bir sözcüktür ki, bu kökten yeşermiş dallar gibi pek çok 

sözcüğümüz daha vardır.  

Halk; Haly-ka; Ulu  aka, ulu akıl sahibi. 

Halay; Hal-ay; Ulu-ay inanışlıların, ay gibi halkada el ele duruşunun adı.  

El: Kaynaşmayı sağlayan uzuv. 

Hellemek: Karıştırarak öz haline getirmek. Paluzeyi hellemek; karıştırarak 

hellemek,  özlenmesini sağlamak, özünü birbirine geçirmek.  

Hellenmek: Maya tutmak. "Peynir hellendi." "Fasülye iyi hellendi."  

Halka: El ele verip halka olmak.  

Alay: Bir grup kaynaşmış insan, düğün alayı. 

Helke: Un ile suyu öz haline getiren halka şeklindeki kap. Hamur yoğrulan 

kap. HAMUR gibi olmak anlamında KAMU.  “Kamunlar”, Avrupa’da Alp 

Dağlarının vadilerinde ilk görülen toplu (komünal) yaşayan insan grupları. 

Helime: Halime, Hayme, Helim, Halim vb isimler.   

Helle: Çorba. Ulli. 

Hellim: Peynir adı. Peynir hellenir, mayalanır. Ulli-uma’nın yiyeceği.  

Hellen: Hellenmiş halk. Garaci halkı ile Akhalar kaynaştığında verilen ad. 

Halys: Kızılırmak suyunun eski adı. Uli-su. Uli-oz, Laod/Laz  tanrıçanın 

suyu. 

Halykarnas: Ulu-kor-anasi; Anası Ulu-kor, Güneş’in oğulları, kızları.  

Hlikya: Halika, Halk-yeri. Uli-ka/Ulu-goğ’dan ureyenler. Halikya, tarihte 

kendi kendini yönetmiş olan ilk topluluk, olarak geçer. 

Sözcük araştırmamızı burada keserek,  laikliğin anayasamızda yer 

almasından neden rahatsız olunduğuna dönelim.  

"Türkiye Cumhuriyeti laik, soysal bir hukuk devletidir " şeklindeki 

devlet tanımımız, bizim halk iktidarına dayalı bir devlet olduğumuzu ifade 

etmektedir.  

Batılı düşün adamları derler ki "Laikler papazlara karşıdır". Evet, çünkü 

papazlar kraldan maaş alırlar, büyük servetleri vardır (bugün de vardır) , halktan 

vergi toplarlar (bugün oy topluyorlar), halkı krallara itaat etmeye zorlar, "krallar 

Tanrı'nın yer yüzündeki temsilcileridir" derler, kral için dua ettirirlerdi. Bu görevleri 

için maaş alırlardı. O kadar çok kilise olmasının nedeni de budur. (Türklerin eski 

Oğuz inanışında Tanrı'nın evi yoktur.) Halk onca yoksulluk içinde köle olarak 

yaşarken papazlar saltanat içindeydi. Halk, kendisiyle Tanrının arasına din 

adamlarının girmesinden rahatsızdı.  

Günü gelip de halk kralları indirip kendisi  yönetime geldiğinde elbette 

papazların da egemenliğine son verecek, Tanrı ile aralarına girmesini istemeyecekti. 

Din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulması halk iktidarının doğal sonucuydu. "Laik 
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Düşünmek" fikri buradan doğdu. Batılıların "Laikler papazlara karşıdır" ifadesi 

buradan kaynaklanır ve doğrudur.  

Osmanlı döneminde halifenin doğrudan siyaseti yönlendirme noktasına 

geldiğini biliyoruz. Bunun acı sonuçlarını ulusça yaşadık. Din işlerinin devlet 

işlerinden neden ayrılması gerektiğini yaşayarak öğrendik. Cumhuriyetimiz milli 

egemenliğe dayalı, halkın kendini yönettiği bir devletti ve bunun anayasada yer 

alması gerekiyordu ve böylece " Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal bir hukuk 

devletidir" şeklinde kendi devletimizi tanımladık. Açılımında şu vardır; eğer laiklik 

yoksa, halk iktidarı yok demektir ve din adamları siyasete karışır da devleti 

yönetmeye kalkarsa bu durum yasayla önlenecektir.  

Atatürk'ün zamanında, "Laiklik, din işlerinin devletten ve siyasetten ayrı 

tutulmasıdır" şeklinde olan tanım, Atatürk öldükten sonra, 1946'da "Laiklik, din 

işlerinin devletten ayrı tutulmasıdır" şeklinde değiştirildi ve sonra bildiğimiz gibi 

tarikatlar siyasi partilerde çalışmaya başladı. Giderek dinci partiler kuruldu ve bugün 

sonuç ortada, papazların egemenliğinde bir din devleti olmaya doğru hızla 

götürülüyoruz.    

Ve bugün, onların yeni efendileri olan Hıristiyan tekelleri (serbest piyasa 

kralları), köle gibi sömürdükleri Türk halkını, yani laikleri, bir elit azınlık olarak 

göstermektedirler. Ve Roma'daki gibi yine efendiler var, yine uşaklar var, yine 

halayıklar var… Döndük Hıristiyan batının ortaçağ karanlığına…  

Az gittik, uz gittik, bir arpa boyu yol gittik!  

Sıra geldi kendi egemenliklerinin tanımını olan "serbest piyasa ekonomisine 

dayalı devlet" ifadesini anayasamıza koymaya; bu tanım laikliği de kamucu  sosyal 

devleti de çöpe atmaktır! "Serbest piyasacı devlet" demek, Türk halkını devletsiz 

bırakmak demektir.  

O anayasaya "HAYIR" demek biz halayıkların son şansı olacaktır!  

18.8.2007 

 

 

 

Ayzani İpekli Peştemalı 

  

 Kütahya’nın Emet ilçesinde seçim çalışması için dolaşırken yaşlı bir kadının 

üzerinde gördüm; Rize’de “dolaylık” dediğimiz şekilde eteğine dolamıştı. 

Heyecanlandım, yanaştım, sordum. 

 “Biz burda yaşlılar kullanırız bunu. İpeklisi de vardır. Gençlerimiz 

kullanmaz.” dedi. 

Rize’de de yaşlılar kullanır bu peştemalı. Anlattım, sarıldım kucakladım. 

Kameraya aldım. 

Emet’e gelirken Çavdarhisar’daki  AYZANOI (AYZANİ) antik bölgesinden, 

Zeus tapınağının yanından geçmiştik. O peştamal ile Ayzani adı bir araya geldiğinde 

çarpıldım. Çünkü, o kadın bendim! Buralarda ben yaşamıştım! 

Annemin ipekli peştamalı çeyiz sandığımda durur. Bir gün modern bir giysi 

yapar giyerim diye saklarım. Rize dokumasıdır. Çocukluğumda annemin, ninemin ve 

yaşlı komşularımın günlük örtüsüydü. Karadeniz’de hâlâ kullanılmaktadır. Bir adı da 
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kara peştamaldır; siyaha çalar lacivert yollu desenlidir, sarımsı kırmızı ipekli 

kenarlıkları vardır. 

Çoktandır görmediğim bir akrabamı görmüş  kadar heyecanlandırmıştı beni 

bu yaşlı kadın. Nazlatma derlemeye başladığımdan beri böyle heyecanlar yaşıyorum. 

Yaşayan bu kültürde binlerce yıllık izler var. Bu izler Uygur Kaşgari Hotan bezi 

dokumasına kadar götürüyor bizi.  

Girdim bilgisunara, “ayzani” yazdım. Karşıma www.ahmetakyol.net” sitesi 

çıktı. Kazım Mirşan’ın bulgularından söz ediyor, Erzurum Cunni mağarasında, 

Trabzon’daki bir mağarada, Kütahya Çavdarhisar - Ayzani’de, Doğu Azerbaycan’da, 

Altaylarda ve Hakkari Taşlarında bulunan kabartmalar arasındaki benzerliği 

anlatıyordu. Aradığımı bulmuştum. 

Bazı araştırmacılar mağaralardaki kalıntılarla bazı sonuçlara varırken, bense 

yaşayan kültürde bulduğum izlerle aynı sonuca varıyorum. Beni asıl bu 

heyecanlandırıyor. 

“Ayzanoi” sözcüğü bana hiç yabancı değil. Bu, Aycanönü demektir. Rize 

şivesiyle AYZANOĞİ’dir. “Önü, ögü, ögi, oği” yer bildirir; Eminönü, İnönü gibi.  

Örneğin, Rize’de “evin önü” anlamında, “evun oği” denir. Erzurum’da  “evün ögü”, 

Kars’ta “evin ögi” şeklinde söylendiği gibi.  

Rize’de “c” harfi yerel şiveyle “tz” şeklinde çıkar. Yazarken “z” olarak 

gösterilmesi ondandır; “Aycan” ile “Ayzan” aynı isimdir. Azeri Türkçesinin Kaşgari 

Türkçesi olduğunu anımsarsak, “Azerbaycan” ile  “Ayzan-i” arasındaki bağı da 

kolaylıkla kurabiliriz.    

Antik şehirlerin defalarca deprem gördüğü bilinir. Depremlerin  zarar 

veremediği yaylalardan buralara yeniden ve yeniden insan inmiştir. Bu şu demektir, 

eğer yaylalar ana yaşam alanları olmasaydı insanoğlu varlığını devam ettiremeyebilir, 

üst üste uygarlıklar kurulamayabilirdi.  

Şimdi soralım; yazın yaylada kışın sahilde yaşayan  Karadeniz insanının 

kültürü  nedir? Yayla-göçer kültürü nedir?  

Annemin Rize dokuması ipekli peştemalını Osman Gazi’nin memleketi 

Kütahya’da, annesi Hayme Ana’nın (Halime Ana), Devlet Ana’nın eteğinde ve Emet 

çarşısında karşıma çıkaran kültür hangi kültürdür? 

Kâzım Mirşan çok haklı. Çok geniş bir coğrafyada Ön-Türklerin izlerini 

görüyoruz. 

Kimse bize burada misafir gözüyle bakamaz; annemin ipekli peştemalını 

sandığımdan çıkartır önlerine koyarım. 

Mısır’da kullanılan Zumerre/ Magruna adlı çift kamış da bir Hitit Anadolu 

çalgısıdır.  

Yeniçağ gazetesinde Kütahya Tavşanlı’dan bir resimli haber yer aldı (Mayıs 

2008).  Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik halka açık konuşma yapıyordu ve 

resimdeki kadınların tamamı çizgili peştamal (adı bu olmayabilir)  ile baştan aşağı 

örtülüydü. Çizgilerin alın kısmında katlanarak durduğu noktada antik Mısır 

kraliçesinin başındaki örtü gibi görüntüsü vardı.  

 

http://www.ahmetakyol.net/
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25.7.2007 

 

 

 

Çaçara Çiçeron, Sözeri Sezar  

 

 Toplumların sıkıştıkları zamanlarda onların önüne geçen, toplumu feraha 

çıkartan,  yolunu açan,  ışık tutan liderler elbetteki halkının sevgisini hak etmişlerdir. 

Toplum da onlara değer bilirliğini gösterir, ona bir isim koyar, onu bu isimle yaşatır.  

Türkler, Oğuz töresinden gelen böyle bir özelliğe sahiptir; halkına büyük 

iyilik yapmış olan önderler kutsallaştırılır, insanlar dualarını onlara gönderir, 

onlardan cesaret ve ilham almayı sürdürür, öğütlerini ve yaptıklarını kendilerine yol 

gösterici kabul ederler. Atatürk de bu geleneğe uygun şekilde isimlendirilmiş bir 

önderimizdir; O’na, Ulu Önder Atatürk deriz.   

Tarihte, kimi liderler vardır, yaptığı işlerin içerisinde en önemli olanına göre 

ona ad takılmış, asıl adı ikinci planda kalmıştır; Fatih, Yavuz, Kanuni, vb.  

Öte yandan, Sezar, Ciceron gibi bize yabancı gibi duran Latince kökenli 

isimlerde de böyle bir durum vardır ve onların ilk adları neredeyse unutulmuştur. Bu 

adların altını biraz eşelediğimizde bize hiç de yabancı olmadıklarını görürüz. 

Örneğin, Çiçeron’u araştırdığımızda görüyoruz ki, hatip, felsefeci, çok konuşan, 

lafını esirgemez, çenesi düşük bir adamdır, yani çaçarondur.  

Çiçeron’un Roma saldırıları üzerine söylediği, “Bu akınlar sırasında 

geçtiğimiz topraklarda halkla kaynaşmış Romalılardan yeni bir elit sınıf doğdu” 

sözüne ansiklopedide rastladığımda altını çizmiş, bu sözü önce olumlayarak 

algılamıştım. Vetluga Irmağı adlı kitapta  Çiçeron’un aynı sözü için farklı bir 

durumla karşılaşıncaya kadar öyle düşünüyordum. Meğer bu ifade madalyonun bir 

yüzüymüş; savaştan kazananların kendilerini göstermek istedikleri şekilde yazmış 

olduğunu o zaman anladım. Sanki, bu söz, bize itibarlı bir Romalı elit kavramı 

vermek için öyle girmişti ansiklopedilere. 

Söz konusu kitap, Mehmet Arif Ölçen’in Rusya’da esir kaldığı 1916-1918 

yılları arasındaki anılarını yazdığı ve oğlu Ali Nejat Ölçen tarafından basılan kitaptır. 

Orada, “Romalıların piç evlatları” diye geçen, söz ile eylemin örtüştüğü bir durum 

vardı. Kitaptaki “piç” ifadesi ile ansiklopedideki “elit” ifadesi birbiriyle 

çelişmekteydi.   Elit ile halkla kaynaşmışlık tanımı da birdiriyle çelişkili 

tanımlamadır.   
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Anılarında baba Ölçen (sh.128.), esirleri gözetmekten sorumlu Rus çavuşla 

işbirliği yapan, 1,5 rubleye pazarlık ederek aldıkları sütü esir arkadaşlarına 3 rubleye 

satan işbirlikçilerden söz eder ve şöyle devam eder: 

“Asıl acı olan,  içimizdeki bazı tutsakların çavuşla ilişki kurmaları ve bu 

yolsuzluğu birlikte yürütmeleriydi. Osmanlı devletine bağlı çeşitli uluslardan orduya 

giren bu çıkarcı kişilerin kimler olduğunun  farkına vardık. Rus erleriyle işbirliği 

yaparak  tutsakları sömürmelerine engel olduk. Eski Romalılardan ünlü Çiçeron, bir 

söylevinde, ‘Ey Romalıların piç evlatları’ diye söze başlamış ve ‘aranızda artık 

gerçek Romalı yoktur. Çünkü ele geçirdikleri ülkelerde yabancı halkla birleşen 

Romalılardan piç bir kuşak ortaya çıktı’ demişti. Onlar da Türkiye’nin piç 

evlatlarıydı. Rus çavuşuyla işbirliği yapanlar yani…” 

Vetluga Irmağı kitabında, Çiçeron’dan alıntılanan bu söz  gerçek yaşamdaki 

yerini  buluyordu. Çiçeron’a, çaçaron, geveze, sözünü uluorta söyleyen, çenesi düşük 

demek olan bu adı taktıran kendisinin bu ünlü sözü olmalıydı.   

Belirtmeliyim ki, ister Romalıların “piç evlatları”, ister “elitleri” olsun, her 

iki tanımın da sahibi aynı savaş vurguncularıydı. Bunlar, Karadeniz sahillerini de 

talan eden, halkın elinden yok pahasına alıp Romalı askerlere pahalı satan Akdeniz’in 

alikıran baş kesen Cenevizli Venedikli Yahudi korsanlarıydı. Sonradan onların adı 

“tüccar” oldu ve burjuva tarihine adları “elitler” diye geçti.  

Halikarnas Balıkçısı da Çiçeron’un çaçara demek olduğunu söyler. Çaçara 

sözcüğü Rize şivesinde çaçaron olarak dillendirilir. Rize civarında konuşulan dildeki 

sesdeşlikten yola çıkarak birkaç isime daha açıklık getirmek bu yazımızın konusudur. 

Çünkü, Etrüsk dilinin Rize şivesiyle, Lazca/ Lat dili ve dolayısıyla Kaşgari Türkçesi 

ile bağlantılı olduğuna dair ipuçları her geçen gün artmaktadır.   

 Yine Halikarnas Balıkçısı, Zeus’un kökenini “söz” olarak açıklar. Eğer bu 

sözcüğü Rize şivesiyle okursak SOZ deriz. Zeus, sözü dinlenen insan, akıllı söz eden 

yüce kişidir ve mitolojide yarı insan yarı tanrıdır. Sesi çok güçlüdür, o konuşunca gök 

gürler! 

“Sezar” için benzer bir yorum yapmak mümkündür, açılımı “söz er”, yani 

“sözeri” olur. “Sezar” adı halen Anadolu’da ad ve soyadı olarak kullanılmaktadır.  

14.10.2007 

 

 

 

 

 

Meğer Kurt Anası Anaların Hasıymış!  

 

Bilinir ki kavimler göçü doğudan batıyadır. Henüz Karadeniz’de büyük 

çökme (MÖ 6500) yaşanmadan önce, sahillerde dalgalar ve  azgın dereler geçit 

vermezken, dağlardan ovalardan yaylalardan yürüyerek batıya doğru doğal göçlerle 

ilkin gidilmiştir. Batıda sanıldığı gibi henüz insan yoktur, devletler hiç yoktur, ilk 

gidenler oralarda yurtlar edinmişlerdir. Anadoluya da böyle gelinmiştir ve buralarda 

binlerce yıl kalınmıştır, çünkü buralrda insan canlısı için elverişli alanlar daha 

fazlaydı.  
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Henüz İstanbul ve Çanakkale boğazları kırılmamışken, tonlarca su bu 

boğazlardan Karadeniz çökeltisine akmazken (Nuh Tufanı), Alp dağlarından itibaren 

kuzeyde kalan topraklar buzlar altındayken (MÖ 8 binde erime başladı), o dağlara 

daha ALP /Al Apar /Güneşe Yükselen adı verilmemişken, yaşanan doğal göçlerden 

söz ediyoruz. Asya’da hayat var, fakat Avrupa henüz insansız iken! 

 Bu ön bilgiden sonra, Rize PAZAR ilçemizin eski adı olan ATİNA adının 

kaynağını irdeleyelim; Atina/ Athena /Zeyna bağlantılarını düşünelim. Pazar, Kaşgar 

dağlarının sahilindedir, bu önemli bir belirteçtir. Haydar /Ayder yalasından, Kaçkar 

dağlarından buraya inilir.  Önce dağda hayat vardı, bu unutulmamalı. Sahile sonra 

inilmiştir. Öyleyse insanlar dağdaki –yayladaki inanışlarını aşağıya sahile ve 

kurdukları yerlere adını vermişlerdir. Ki, daha sonra Roma /Latium devletinin 

kurucuları da olan bu insanların Roman diliyle de aynı ismi kullanmalarından daha 

doğal ne olabilir.  

 ASENA/ ATİNA /Athena, Roma müzesindeki Ana Kurt  heykelidir;  

insan yavrusu emziren Ana Kurt, Asena heykeli. Roma şehrini ve Roma 

imparatorluğunu kuran Etrüsklerin/Ön-Türklerin eseridir. Siena/ Saina şehriyle aynı 

isimdedir. 

İtalya’nın ortasındaki Lazio bölgesinin Doğu Karadeniz’den göçlerle bağını 

daha önce  anlatmıştım. Şimdi, “Atina” adının Asya kökenli Ana Kurt Asena ile 

bağını görelim.   

Neydi bir ana kurdu Etrüsk medeniyetinin simgesi yapan?  Bilinen kurt 

efsanesinde, büyük kavimler göçü sırasında etrafı sarp dağlarla çevrili 

Ergenekon’dan  çıkarken insanlara bir kurdun yol gösterdiği mi? Başka nedenler 

olabilir mi?  

Orta Toroslarda yaşayan göçer Türkmenlerin öykülerinde bunun ipuçlarına  

rastladım. Meğer ki kurtların doğal yaşantısında, insanların ilk toplu halde yaşadıkları 

gibi, ilkel komünal toplum da diyebiliriz, organize olmuş kamu hayatına benzer 

özellikleri varmış. 

Adana’da evinde misafir olduğum Yörük kökenli edebiyat öğretmeni Bayram 

Uğur öğretmenimizden dinledim. Türkçe kitaplarımızda olması gereken şeyleri 

sohbetin içinde fıkra gibi anlatıyordu.  

Bayram öğretmen hanımını tarif ederken, “Ana kurttur benim hanım” dedi 

övgüyle.  Ben anlamadım, o da tarif etmek gereği duydu. “Bir ana kurt sadece 

kendi yavrularını emzirmez” dedi. Eşi, küçük oğlunu yedirirken komşu çocuklarını 

topluyormuş, hep birlikte  yediriyormuş. Bu, bizim tüm Anadolu’da yaygın 

özelliğimizdir, fakat kurt anasıyla benzetmesi çok ilginçti.  

Bu benzetme muhteşem bir sosyal kültürün ipucuydu. Merakımı görünce 

devam etti.  

“Kurtlar toplu yaşarlar. İnlerinde birlikte kalır birlikte ava giderler. Ava 

gittiklerinde inde bir tane anne kurt bırakırlar, o diğer yavru kurtları da emzirir. 

İndeki yavru kurtları beklemeye birkaç bekçi kurt bırakırlar. Bekçi kurtlar inin 

etrafında birkaç  kilometrelik geniş bir dairede dolaşır, tepelerden öteleri gözlerler; 

indeki yavrular kendilerinin korunduğunu hissetmezler, güven içinde büyürler.”  

Bekçi kurtların geniş alanda gözetleme yaptıklarını bilmeyen bir çoban 

fıkrası var.  
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“Köyün birinde çobanın biri bir kurt yavrusu büyütmüş, onu sürüsüne bekçi 

etmiş. Dağda bayırda sürüsünü otlatırken bu kurt hep uzaklara gidiyor, gözden 

kayboluyormuş, bir bakıyormuş vadinin karşı yamacında, bir bakıyormuş vadinin 

beri yamacında. Bu kurda güven olmaz deyip onu öldürmüş, yerine köpek almış. Bir 

süre sonra etraftaki yamaçlarda kaplanlar aslanlar dolaşmaya başlamış, birer ikişer 

koyunları elinden gitmiş. Bekçi kurdu öldürmekle yanlış ettiğini o zaman anlamış.” 

Anne kurtla ilgili başkalarından da benzer öyküler dinledim. 

Örnek 1. Sevgi Tanin: “Ana Kurt öyküleri ben de dinledim. Ormanda 

kaybolan küçük çocukların kurtlar tarafından büyütüldüğüne, eğitildiğine dair 

annneannemden öyküler (gerçek olduğunu söylüyordu) dinledim.” 

Örnek 2. Abbas Önen:“Askerdeyken bir arkadaşım anlattı.  Babası ava 

gitmiş, yolda bir kurt yavrusuna rastlamış, almış eve getirirken anası peşlerine 

takılmış, gelmiş. Yavruyu bakıp beslerken anası günlerce gelip gelip evin etrafında 

dolaşmış. Yavru kurt büyüyüp çok sadık bir hayvan olmuş, azarlayınca bile sahibine 

sokulurmuş, başını eğip otururmuş.” 

Çoğumuz ve çocuklarımız bilmez bunları. Bunların yerine ninesini kurt yiyen 

kırmızı başlıklı kızları biliyoruz.  

Oysa Türkmen kültüründeki ana kurt ZEYNA böyle değil!...  

Rize’de Zeyne ABA  denir, Zeyna APA’dan gelir, APA kadın ATA’dır. 

Böylece Zeynep haline dönüşmüş bir Zeynapa’mız vardır.  

Araştırmacıların Kurt ve Kurd sözcüğünün yukarıda sözünü ettiğim ana 

kurdun insancıl ve toplumcu çağrışımlarıyla ilgilenmelerini isterim. Tarihte var 

olduğu bilinen MED’lerin Mete Turan Soylu, yani Kaşgari Türk boylarından olduğu 

üzerine düşünülmelidir.  

Meğer ki kurt anası anaların hasıymış!  

Meğer ki kurt anası anaların hasıymış!  

 
 

 

 

Fransa’da Doğu Karadeniz Türkçe’sinden İzler  

 

14 Mart 2007’de Paris’te “Soykırım yapmadık vatan savunduk” panelinde  

İsviçreli Fransız milletvekili Albert Huriet ile sohbet ederken, soyadının anlamını 

bilmediğini söyledi. “Huriet” sesdeş olarak Rize şivesiyle “Hürriyet” demektir.  

Fransızlar sondaki “T” harfini çıkartmazlar, olur HURİYE. Bu “Huriye” bizde kadın 

ismidir ve Fransızlar tarafından yapılmış olan ünlü özgürlük heykeli de bir kadındır.  
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Nehir gezisinde, Sen nehri boyunca kalkış ve varış yerlerinin adına 

bakıyoruz; L’ALMA köprüsünden kalkıp Champs ELYSEE  (Azerice L’alizar 

gelincik demektir) gider. Lalezar adının Ardahan’da kız adı olduğu ve kısaltılmış 

olarak ELİZA denildiği bilinir. Kaşgari Türkçesiyle bir bağ daha karşımızdaydı; elma 

/alma ve lalezar. Ulu Işık, El-ise! 

Sacra Cor (Sakra Kor) Kilisesinin adındaki COR adına takıldım.   KOR ateş 

demektir ve güneş tanrısıyla aynı anlamdadır. Korsika adı da böyledir, KOR SAKA, 

İskitler, Skotlar, Asyalı Sibir Türkleridir ve göç güzergahında İran dağlarından, 

Kafkaslardan ve Kaçkarlardan geçiş vardır. (Doğu Karadeniz’de ve İran’da halen 

SAKA soyadlı çok insan vardır.  

Paris’in eski adı Keltçe Parisi’dir. Kaşgari Türkmenleri olan Perslerle 

sesdeşliğine dikkat; İran’da ve Ermenilerde halen kullanılan Parise, Peruze, Firuze ile 

ses bağlantılarına dikkat. Lazca konuşabilen bir kişi İngiltere’de konuşulan dilde, 

İngilizce yazılışlarını bilmiyorsa, sesdeşliğinden yola çıkarak “vari”,”pida” (ekmek 

çeşitleri) gibi bir çok ortak sözcüğe rastlamaktadır. 

Beri yandan Paris ve Heydor (Haydar, Hector) adlı Truvalı komutanlar Paris 

şehrinin kurucuları görünmektedir. Bilinmektedir ki, İda Dağı /Kaz Dağında (Koz 

Yaylasında) ilk güzellik yarışması kadınlar kendi aralarında yapmışlardır ve bu 

Karadenizli kadınlara sonradan Amazon adı verilmiştir.  

At binici kadınlar Helenlerin saldırısından o insanları korumaya çağrı üzerine 

oraya gitmişlerdir. Bu öykü, ana merkezli Asya toplumlarına ve Zeyna mitolojisine 

de uygundur.  

Ayrıca bilinmelidir ki Kaz Dağı adı da bir Tahtacı Alevi öyküsü olan SARI 

KIZ efsanesine  dayanır; Sarı Kız çok güzeldir, köyün delikanlılarıyla başı derttedir, 

herkes bundan şikayetçidir, babası da kızının yanına iki kaz verip onu dağın başına 

bırakır, uzaklaştırır. Sarı kız yumurtanın birini yer birini kuluçkaya yatırır, gün gelir 

dağ kazlarla dolar. (Kaz Oğuz kültüründe önemlidir) Sarı kızın erdiği haberi duyulur, 

babası kızından özür dilemeye dağa gider, kızı gerçekten ermiştir. Bundan sonra ana 

tanrıçalar onu anmaya  güzellik yarışması yaparlar; en güzel seçilen Sarı Kız katında 

ermiş olacaktır! (Halikarnas Balıkçısı’ndan) 

Merak ettiğim bir konu daha vardı, Jan D’ark at binerek savaşan Fransız 

kadın kahraman nereli diye. Rehberimizin eşiyle aynı yerden, Manş denizinin 

güneyinde Bröton bölgesinden. Halk danslarında tıpkı Doğu Karadeniz gibi omuz ve 

ayak titretme  hareketleri var, az da olsa tulum zurnaya benzer gayda kullandıkları 

bilinmektedir. Bu bölgeden İrlanda’ya ve İskoçya’ya geçişlerin olduğu düşünülürse 

tulum zurnanın tarihi seyahati ile Ön-Türklerin seyahati birlikte görünmektedir.  

Fransa’nın horoz simgesini gördükçe Arhavili Horoz soyadlı arkadaşımı 

andım. Yalnız bu horoz’un “1.Fransuva tarafından bir fermanla ortaya çıktığı 

biliniyor; veba ve kıtlık yıllarında Fransa’ya Kanuni tarafından gönderilen tavuk, 

horoz ve hindileri görünce, “Her Fransız ailesi bir kümes besleyecek” emrini 

vermiştir. Horoz, kümesin simgesidir, yani ailenin beslenmesi yaşaması demektir. 

Fransa’nın güneyindeki Basklarda ve Katalunlarda Rize yöremizin tipik 

ritimlerinden 5/8 ritimle helesa oyunlarının olduğunu, Haluk Tarcan’ın saptaması 

olarak bir daha yinelemek isterim. Katalunca’da çok sayıda Lazca sözcük olduğu 

bilinmektedir. 
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Görünen odur ki, Kavimler göçüyle İtalya’nın, Fransa’nın ve Fransız 

Brötonlarının adıyla örtüşen Britanya’nın bağlantısı da var görünmektedir.  

Bir diğer ilginç benzerlik; Fransızların pastacılıkları meşhurdur. Tıpkı Rizeli 

Pazarlı ve Hemşinliler gibi. “Four”, harlı ateştir, yani fırın demektir. Fournasie, eski 

Fransız sömürgelerindeki (Güney Asya’da) bir yanardağın adıdır ve Rize’de 

FURNESİ, fırınlanmış (fırın ısı) mısırdan yapılan ekmektir.  

 

 

Tarsuslu Hlikya Kraliçesi Syenne kimdir? 

 

Syenne; ZEYNA’dır! Oğuz inanışına ait, insan yavrularını emziren Ana 

Kurt efsanesindeki ASENA’dır. Roma müzesindeki, Ön-Türk /Etrüsklerin yaptığı 

heykel, Latince yazarken ATENA olur, “Syenne” şeklinde yazarken belli ki İngilizce 

yeni bir  yazılışı önümüze konmaktadır.  

Milattan önceki yıllarda, Hlikya uygarlığının merkezi olan Tarsus,  Toros 

Dağlarının eteğinde bir yerleşim yeridir. Toros Dağlarının adını etmeden, Tarsus da 

anlatılamaz Hlikya da, dolayısıyla Syenna da. 

Daha yerel ağızla söylersek “Hlikya” olur. İnternette araştırırken Hlkya, 

Klikya, Cilicia gibi değişik alfabelerle yazılmış şekilleri ile karşılaştım.  Bana, Rize 

şivesine (Kaşgari Türkçesine) en yakın gelen hali, doğaldır ki “h” harfini gırtlağa 

bastırarak “kh”  şeklinde çıkartmayı gerektiren, Farsça söylenişiyle de örtüşen 

HLİKYA yazımı olmuştur.  

Eğer Hlikya şeklinde bir giriş yaparsam, Halkın Kendini Yönettiği Yer 

açılımıyla da örtüşür ki, ansiklopedilerde bu bölge için söylenen de budur! 

Ansiklopedilerde rastladığımız bilgilere göre, Perslerle birleştikleri zamanda 

bile özerk yönetimlerini korumuşlar. Aynı dönemde Karya’yı Artemisia adında bir 

denizci kraliçenin yönettiği düşünülürse, Hlikya’yı da Zeyna’nın yönetmesinden daha 

doğal ne olabilir ki!  

Daha önceki araştırma yazılarımdan “Ana Atalarımız Doğu Karadeniz’de 

Yaşıyor” başlıkçı çalışmamda çok sayıda yerleşim adının ana tanrıçalara ait olduğunu 

anlatmıştım. Araştırmam devam ederken bilgiler önüme akmaya başladı ve 

görüyorum ki Tarsus bir Ön-Türk merkezi konumundadır.  

Yazımın başlığını “Syenne Kimdir” koymamın nedeni, Tarsus Müze 

Müdürlüğünden AA muhabirine verdiği açıklamadaki yanıltıcı bilgilerdir. Haftalık 

Mersin Tercüman Gazetesi’nin  Eylül 2.haftasına ait baskısında yer alan bu haberin 

içinde anlatılan kıral Syennesis (Zeyna’nın kocasıdır, ama yönetim kadındaydı, 

M.M.) ve bereket getiren İsrailoğlu Danyal’dan söz edilmektedir. Haber, camideki 

onarımı değil Danyal’ı öne çıkartıyor, onun türbesine turist akını olmasını bekliyordu 

müze müdürü! 

Neresini doğrultayım? Hlikya, kendisi bereketli toprakların üzerinde, 

ÇUKUROVA’dadır.  Zeyna zaten doyuran ve doğuran ANA’dır. İnsan yavrusunu 

besleyen Ana Kurt öyküleri bugün bile Toros köylerinde anlatılagelmektedir, yani 

Zeyna yaşatılmaktadır. Hatta Adana Mersin köylerinde, kendi çocuğunu yedirirken 

komşu çocukları da yediren anneye, övgüyle “anakurt” derler. 
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Torosların boydan boya Tur Oğuz dağları olduğunu bir daha söyleyelim. 

Oz/Oguz Öküz (Boğa) demektir ve Toros Dağlarının diğer adı Binboğa Dağlarıdır. 

İngilizce’ye de OKS olarak geçmiştir.  Ekleyelim; Oğuz İnanışı bilinen en eski 

inanıştır, tüm doğayı kucaklar ve sonraki tüm inanışlara zemin olmuştur.  

“Tarsus sözcüğü de belli ki Tur-su–oz gibi suyun kenarında yaşayan Turan 

soylular anlamındadır.  

Araştırmacı yazar Polat Kaya’ya göre;  “Eskiden Türkler hem güneşe ve 

hem de ecdada (atalara) taparlardı. Bu sebeple de takındıkları adlar hep bu 

kavramlarla çok yakından ilgili tanımlamalardır. Bu Türkçeyi GÜNES DİLİ 

yapan temel bir kavramdır.”  

Polat Kaya’nın sözünü ettiği kutsallaştırılmış atalarımızın ana atalarımız 

olduğu açıktır. Zeyna adı Anadolu’da en çok rastladığımız kutsallaştırılmış ana 

atamızın adı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dönelim gazete haberine: “Hz.Danyal Peygamberin türbesine restorasyon 

sürüyor” diyor üst başlığında. “Tarsus Makam Camisinin abdest alma bölümünün 

inşaatı sırasında ulaşılan…. “ Haberi veren, farkında değil ki, biz onların ibadet 

yerlerinin üzerini işgal etmişiz manasına getiriyor. AB, bu restorasyonlara bunun için 

para veriyor, arada gazeteye haber edilmesi de ödemenin kurallarından…  

Böyle böyle, yabancılar buraların kendilerine ait olduğunu alt beyinlerimize 

işlemektedirler.  

“Aydınlık” dergisinin 23 Eylül 2007 tarihli 1053.sayısında, değerli yazar 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu “Bilim-Gönül” köşesinde bu tehlikeye işaret etmiş, 

“İstanbul’u Yeni Bizans Yapma Çalışması”, “Turizm Tuzağı” ve “Camilerin 

Gölgesinde Uydurma Yunan Adları” başlıklarıyla  tehlikeyi açıkça gözler önüne 

sermiştir. Kendisinden birkaç cümle alacağım:  

“Menderes döneminde, dünya Müslüman halklarının, Türkiye’deki İslâmi 

eserleri, türbeleri, kutsal emanetleri ziyaretleriyle turizm geliri sağlanacağına, Efes 

–Meryem Ana –Panaya Kapulu Kilisesi ortaya çıkarılıp bir Hiristiyan hac yeri 

haline getirildi. Bu suretle, Türk topraklarının Hiristiyanların olması iddialarına 

devlet desteği verilmiş oldu; Haçlı Kafalı batılının ekmeğine yağ sürüldü. 

……Türk vatanı sathından Türk kimliğinin silinmesi ihaneti gene 

1950’lerde başladı. Bu, halka, “turist gelecek” safsatasıyla  yutturuldu. Halk 

bilmedi ki, bu yoldan “turizm geliri” değil, düşman işgal kuvvetleri gelir.  

İşte camilerin gölgesinde gerçekleştirilen nice, nice Haçlı oyunları.” 

Oktay Sinanoğlu  yazısını şöyle bitiriyor: “Şu günlerimizde temennimiz 

odur ki, Halkımızın teveccühünü kazanmış, iyi niyetli gönül ehli, Müslüman Türk 

kimlikli  önderler, yanlarına takılması mukadder ABD’li, İMF’li, AB’li 

“danışmanların” ve de yerli işbirlikçi gizli cemiyet üyesi muhiplerin tavsiyelerine 

kanmasın, Müslüman Türk halkını bir kez daha sukut-u hayale uğratmasınlar.” 

 

Ve Mersinli kardeşlerime diyorum ki; Hlikya (Halkya) bir Ön-Türk uygarlığı 

idi, bu bereketli topraklarda Ana Atalarımızın yöneticiliğinde insanlar barış içinde 

yaşamışlar ve “halkın yaşadığı yer” HLKYA adını tarihe yazmış ilk halk devletidir, 

bunu unutmayalım. Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti de bir 

halk devleti olarak kuruldu, bunu asla ama asla unutmayalım.  
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Aynı topraklarda yeniden bereket bolluk içinde halkın devletini kurmaya, 

haçlı oyunlarını bozmaya  Syenna analarımıza söz  verelim! 

Not: Daha sonra ulaştığım bilgilere göre, Palmira merkezli Suriye’de 12 yıl 

Roma’ya karşı direnmiş kraliçe Zeynep Aba aynı kraliçedir. Synobe, Zeynep yani.  

Ereğli’den Filistin’e Mısır’a kadar geniş bir bölgeyi yönetmiş. Onun adına yapılmış 

ünlü opera ve müzikaller var. Onun muhteşem antik şehirlerini Romalı Karabela 

Korbula’lar cezalandırılarak yerle bir etmiş, Zennube Urfa’ya doğru kaçarken 

yakalanmış ve Roma’ya götürülüp zengin bir aristokrata köle verilmiş. İtalyan bir 

ressam da onu altın zincire vurulmuş haliyle Roma balkonunda resmetmiş! (bkz. 

Yakılan Şehirlerimiz) 

 

28.9.2007 

 

 

 

 

Tat, Şaman ve Mayana 

 

 Tebriz’den  arkadaşım geldi, ne iyi etti de geldi. Tam ben de Ana Atalarımız 

üzerinde çalışıyordum, ona soracaklarım vardı.  

Rize şivesine yakın bir dil olduğunu duyduğum, kadınların bizimki gibi 

çerşan peştamal örtündüklerini bildiğim Taciklerden söz açıldı.  

“Tacikler’in asıl adı Tatcık’tır” dedi. “Tat, Şaman demektir. Uygur’da, 

Müslümanlığı kabul etmeyen Şamanlar kendileri hakkında konuşmaz, susarlardı. 

İbadetlerini gizli yaparlardı. Adları oradan Tat /dilsiz kaldı. Tebriz’de bir 

tekerlememiz vardır, içinde tat geçer.” 

“Gümüşü verdim Tat’a 

Tat mene darı verdi 

Darıyı verdim…”  devam eder. 

 (Bu tekerleme Kars’ta da vardır.)  

“Atasözümüz vardır: 

Senin dediğin hiç Tat’ın kitabında yok.” 

Devam etti: 

“Tebriz Türkçe’sinde ‘Gam’;  Şaman, Tat demektir.” 

“İran’da Tat köylerimiz var Karadağ’da. Karadağ, Aras nehrinin 

güneyindedir, kuzeyindeki bölge Karabağ’dır. Tatların dili biraz değişiktir, ben 

bilmiyorum.”  

Divanı Lügat’ta Tat’ın karşılığını açtı okudu:  (Farsca  2004 baskı) 

Tat: Farsi. Türkler Farslara ve Müslüman olmayan Uygurlara “Tat” der.  

 “Tat’sız Türk olmaz, başsız börk olmaz.” (börk: şapka) 

Mirali Seyidov’un Bakü’de yazmış olduğu çok ünlü “Gam Şaman” adlı 

kitaptan söz etti. İstedim, bir dahaki gelişinde getireceğine söz verdi. 

Seyidov’un kitabına ad olan GAM beni ayrıca ilgilendirdi, çünkü müzikte 

“gam” vardır. Saray müziği anlamında, bizim makam müziğimizin karşılığı Uygur’da 

ve İran’da Mugam Müziğidir.  
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Şimdi; Rizeli Tatoğlu sülalesinin değerli yetişkinlerine ve gençlerine buradan 

seslenmek istiyorum; bir tatil gezinizi Karadağ’a ayırınız. Tat köylerine bir merhaba 

deyiniz. Hangi dilde konuştuklarına bir kulak veriniz. Rize şivesi veya Lazca olabilir. 

Ne dersiniz? 

Çaykara köylerinde de Tat akrabalarınız olmalı; harman sonu yapılan 

geleneksel törenlerini  kimseye göstermezler, bu konuda asla sır vermezler. (Evlenme 

çağına gelen gençleri yetişkinlerin gözetiminde tanıştırma geleneği Bulgar Pomak 

Türklerinde de vardır.) 

Ne dersiniz, Karadeniz’de sadece Ana Atalarımız değil, Şaman köklerimiz de 

yaşıyor galiba! 

Şaman’a dönelim. Tebrizli Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans öğrencisi 

arkadaşımdan naklen: 

Şam; çıra, meşale gibi yanan ışıktır. Bugünkü mum. Etrafını ışığıyla 

aydınlatan insan demektir. (Şamdan, bu ışığın konulduğu yerdir.) 

 “Şaman” ise Şam’ın çoğuludur. “Eren” gibi nadir kullanılan bir çoğul 

sözcüktür. (Türkçe’de çoğulu bir daha çoğul yapmış, “erenler” demişiz.) 

Bu arada kendi adımın kökünü buldum; Umay Ana. 

Bana evde “May(e)” derler, komşular, çocukluk arkadaşlarım hep öyle der.  

Tebriz yakınlarında Azeri olan bir Mayana şehri var ve bir de  yan yana iki 

köy var;  Metana (Mete Ana) ve İrana (“ari ana” der gibi). 

May Ana; Tanrıça Umay Ana’dır.  

Umay Ana’nın bebekleri ve çocukları koruduğuna inanılır. Bebeği 

olmayanlar Umay Ana’ya dua ederler. Anka kuşu diye bilinen Huma kuşu adını 

ondan alır. 

Yine “Umay” göbek bağıdır. Göbek bağı mutlaka toprağa gömülür, bu 

Şaman inanışıdır. Bu bebek bu topraklarda yaşasın demektir.  İran’da atasözü vardır: 

“Göbeğini burada mı kuyulamışlar?” Neden gitmiyorsun, anlamında. 

“Göbeğini burada mı kestik?” Artık git, demektir. (Rize) 

“Bu yaramazın göbeğini dışarı mı attınız?” Eve sığmayan çocuklar için. 

(Ardahan) 

“Senin göbeğin bu evde mi kesildi?” Komşu evde oynamayı seven çocuk için. 

(Kars)  

Tebriz’de, kırklı bebek uykusunda gülerken Mayana ile konuştuğu söylenir. 

Yani, kendimi May Ana ile yakınlaşmış hissetmekte haklıyım, 36 yıl 

öğretmenlik yaptım, çocuklarımızın geleceği kararmasın diye kalemimi kullanmaya 

devam ediyorum. 

Değerli okurlarım,  sevgiyle kalın…  

Yabancıların eline düşeceğimiz bir anayasa hazırladılar,  adında ANA 

geçtiğine bakmayın, anasız babasız kalacağız, Amerika hazırladı onu,  oylamanız 

isteniyor, sakın ola evet demeyesiniz, çocuklarınızı seviyorsanız mührü 

KAHVERENGİ kutuya basın.  

Amerika’nın hazırladığı o anayasaya bizim anayasamız olamaz, ANA adı 

orada iğreti duruyor, bebelerimiz Anasız Vatansız kalmasın, HAYIR mührünü basın, 

oldu mu? 

İmza: MAYANA 
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15.9.2007 

 

 

 

  Timur ile Beyazıt Han Tarih Mahkemesinde  

 

  Acem Türkleriyle Anadolu Türkleri birbirinden nasıl kopartılır, bunu Azeri 

tarihçiler yazmış ve “Mahkeme” adıyla bir televizyon belgeseli yapılmış. Üç yıl 

önce bu belgesel oyunu izlemiş, köşeme koymuşum.  

 Bugün yeniden köşeme alıyorum.  

Türkiye ile Azerbaycan’ın arası nasıl açılır, kara kaplı defterden 

okuyalım, bakalım ne demiş tarih baba! 

….. 

Azerbaycan Televizyon kanalında 11 Ağustos 2006 Cumartesi günü 12.00 de 

Rejisör Refik Dadaşov tarafından televizyon için hazırlanmış bir belgesel tiyatro filmi 

izledim; Timur Han ile Yıldırım Han, tarih mahkemesinde yargılanmaktaydı.  

 Drama eğitimcisi olarak, hem de tarihe sorgulayarak  bakan birisi olarak ilgiyle 

izlediğim bu oyundan notlar aldım:  

Açık bir alanda kurulmuş tarihi bir mahkeme divanı var. Dekorda kayalar, yaşlı 

ağaç kütükleri, dağ, orman, patika yol var. Bir delikanlı bugüne dersler çıkartmak 

istercesine mahkemede konuşulanları tam dikkatle izliyor. Atilla bir yerde duruyor, karar 

aşamasında görüşü alınacaktır.   

Duruşma aralarında öne çıkıp seyirciye konuşan elinde asasıyla beyaz sakallı bir 

bilge, tarih baba adına mesajlarını veriyor… Tam kanalı geçerken onu görüp de 

durmuştum. Şöyle diyordu: 

-“Bir Çin ipeğine aldandık, yüzlerce yıl Çin ipeğini Avrupa’ya taşırken sağ 

kolumuzla sol kolumuzu kestik, kendi bedenimizi budadık!..”  
İşte o andan sonra kaldım ekranın başında.  

Oğuz Han mahkeme başkanı rolünde, en yukarıdaki kayanın üzerinde 

oturuyordu. 

- “Bursa kadısı Mevlâna Şemsettin Fenarî şahit olarak gelsin” dedi. Şahit 

sahnede göründü. 

-“Bursa’da, Yıldırım Beyazıt Han’ın şahitliğini neden reddettiniz? Onu 

mahkemeden kovmuşsunuz, neden?” diye sordu Oğuz Han. 

- “Sarhoştu, onu mahkemeden çıkardım” dedi kadı. 

-“O ne yaptı?” 

-“Boynunu büktü çıktı. Semerkant’ta olsa başımı kestirirdi. Bana ceza vermedi.”  

Yıldırım Beyazıt Han içeri alındı.  

-“Bir hatunun azadlığı (serbest bırakılması) neden tehlikeliydi?” 

-“Ayçiçek hatunTimur istediği için azad olaydı, bu demekti ki Osmanlıyı Timur 

yönetmektedir.” 

- “İki güçlü Türk devletinin düşmanlığına bir kadın mı sebeptir? “ diye Oğuz 

Han Yıldırım Beyazıt’a çıkışır. “Erzincan emirinin karısını neden esir ettin?” 

-“Erzincan emiri Timur’la birlikteydi.” 
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- “Peki bu yüzden mi 4 bin adamı Sivas’ta diri diri toprağa gömdünüz?” diye 

sertçe sordu Oğuz Han. 

-“Kan dökmeyeceğime söz vermiştim!” dedi Yıldırım Beyazıt. 

Sahne değişti, Candarlı Ali Paşa tanık olarak çağrıldı. 

-“Timur Sivas’a girmeseydi, Yıldırım Erzincan’a gitmezdi” dedi Candarlı. 

İçeri Timur alındı: 

-“Neden Osmanlıyı işgal etmek istediniz? İki kardeş neden birbirinize girdiniz?” 

diye sordu Oğuz Han. 

-“Ulu hakanımız, yatağından çıkan su nere aktığını bilmez. Ben aslında Çin 

üzerine gitmek istiyordum” dedi Timur.  

Bilge kişi girdi: 

- “Ulu hanlar hakanlar bilsin, öz günahlarımızı konuşup birilerine 

anlatmalıyız ki neylediklerini bilsinler. Fransız kıralı mektubunda yazmış, 

Beyazıd’ın da , Timur’un da sarayında Avrupalılar vardı. Avrupa devletleri 

bayram ediyordu. Büyük Türk halkı bir daha kendimize gelemedik…” 

Oğuz Han mahkeme divanına gelir. Atilla o anda karşısındadır. 

- “Han baba Atilla, bu ahlâksızlar ülkesi Avrupa’yı düzeltmeye gittin!” der ona. 

-“Tarih Türklerle başlar, tarihi Türkler yarattı” der Atilla. 

Tekrar Timur geldi sahneye. Oğuz Han sordu: 

-“Yıldırım Beyazıt’ın oğlunu yerine koydun geri geldin, neden Celayiroğlu Han 

üstüne gittin?” (Yanıtları alamadım)  

Oğuz han: 

-“Avrupalılar sizi Osmanlı üstüne salmakla onlar Bizans’ın düşmesini 

geciktirdiler.  Sizse birbirinize düştünüz, Osmanlı zayıfladı.” 

-“Yani ben o kadar mı aptalım, Avrupa mı beni kandırdı?” dedi Timur. 

-“Ne kadar çok elçileri geldi size, ta Karabağ’daki sarayınıza. Avrupa’dan 

Karabağ’a o kadar yolu neden geldiler?” 

Celayiroğlu Ahmet Sultan tanık olarak huzura davet edildi. İçeri girince 

Timur’un yüzüne kıyafetine ve diğerlerinin yüzüne tek tek baktı. 

-“ Neden bize tek tek bakarsın?” diye sordu Oğuz Han. 

-“Bağdat’tan sonra kıyafet değiştirmiş! Benim hayatımı ailemi dağıttı, bir daha 

toparlanamadım. Bu elimdeki İbn-i Erah Şah’ın kitabını okumalıdır Timur!” dedi 

Celayiroğlu, kitabı göstererek. 

-“Bu kitap benden hediye koparmak için, para için yazıldı” dedi Timur kızgın 

şekilde. 

-“Bu kitabın adını duyunca neden öfkelendiniz?” diye sordu Oğuz Han. 

-“Beni Bağdat’ta hatunun eteğinin altında gördüğünü yazıyor.” 

Oğuz Han, “Tarihçi İbni Arab Şah gelsin” der, tanık divana gelir. 

-“Emir Teymur’u nerden tanırsınız?” diye sorar. 

-“Onu Şam’da tanıdım. Beni Semerkant’a yanında götürdü.” 

-“Bu adamı esir götürdüm, yalancıdır. Bana dedi ki, ben tarih kitabı yazarım, 

aldım yanıma, sordu ki ne yapsam da varlıklı olsam, varlanmak istedi, edepsizdir” diye 

Timur araya girdi. 

-“Sizsiniz edepsiz, Yıldırım’ın hatununu almazdınız yoksa!” dedi İbni Arab Şah. 

Oğuz Han, “Çıkın dışarı” diye kızgınlıkla onu kovdu, Timur’a döndü: 
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-“Neden Anadolu beylikleri sizin Karabağ’daki ikâmetgâhınıza geldiler?” 

-“O beyler bana yürek verdiler,  ben de Yıldırım Han üzerine yürüdüm. Mecbur 

oldum.” 

-“Yıldırım Beyazıt Han divana gelsin” dedi. 

 O girince saygılı bakışlar dolaştı divanda. 

-“Timur, hiç sebep olmadan topraklarıma girdi. Elçiler geldi fakat, teklifleri 

ağırdı. Bizi idare etmek istiyordu” dedi Yıldırım. Timur cevap verdi: 

-“Ben düşmanlarımdan Kara Yusuf‘la Celayiroğlu’nu isterdim. O iki zat 

talancıydı, onlar korunmazdı.” 

-“Bize sığınanı vermezdim” dedi Yıldırım. 

-“Savaş bitince Timur’la nerde görüştün?” diye sordu Oğuz Han. 

-“Elim ayağım bağlı olarak götürüldüm. Timur nezaketliydi, otağa girdiğimde 

oğluyla şahmat oynuyordu, kalktı.” 

-“Bir daha görüştünüz mü?” 

-“Evet, pişmanlık çekiyordu, öz devletine karşı idi, gözyaşlarını gördüm.” 

-“Timur sizi demir kafese salıp gezdirmek istedi mi? Bunu gören tarihçiler var.” 

-“Yalandır. Çadırın etrafında tedbirler vardı. Ama demir kafes yoktu. Gözetici 

vardı, buna itiraz etmedim.” 

-”Siz artık gidebilir veya kalabilirsiniz” dedi Oğuz Han Yıldırım’a. 

Yıldırım Beyazıt Timur’a döndü, bir süre öylece baktı, ona doğru yürüdü, 

kollarını uzattı, birbirine sarıldılar.  

-“Allah yardımcımız olsun “ diyerek ağırca oradan ayrıldı. 

Oğuz Han: 

“Mahkememiz karardan önce büyük Atilla’yı dinleyecek” dedi. Atilla huzura 

yürüdü. 

-“Bizim hepimizin günahı var ama müddehim Teymur’un günahı büyük. O, 

bizim kardeşliğimizi parçaladı. O cezalandırılsın” dedi Atilla. 

Oğuz Han: 

-“O tarihte en çok biz ezildik. Öyle karar çıkarmalıyız ki sonra gelenler 

ders alsın. Emir Teymur’un günahları artık tarihin günahlarıdır, zaman bunu 

silecek. Sonra gelenlerin günahında hepimizin payı var. Yeni asker gibi ayakta 

durmalıyız!” 

Timur’a dönüp, “Özünü suçlu kabul eder misin?” diye sordu. 

-“Ben bütün zamanları mahvetmişim!” 
Karar: 

-“Biz kararı Türk dünyasından istiyoruz.” 

Bitiş sahnesi: Yanda bekleyen bugünün temsilcisi delikanlı öne çıkar, mahkeme 

dekorunu arkasına alır ve yüzü seyirciye dönük ekranın üst kısmından kenarları görünen 

eski bir taş duvarı aralıklı olarak yumruklamaya başlar. Her yumrukta tarihin tozları 

dökülüyormuş gibi ekranın önüne sarı tozlar iner.  

Bu sırada fondaki müzikte uzun hava çeken bağlama çalan bir solo vardır; “E 

heyyy… sazım sözüm Türküm hanım hanlarım…” . 

Son yazılar akana kadar gencin elleri tarihin tozlu duvarına vurur; Refik 

Dadaşov, Ramiz Hasanov, Nazım Dadaşov, Perviz Yusufov, Fuad Poladov, İlham 

Askerov, Hacı İsmailov, Sabi Memedov, Şahbar Garibi… 
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Şimdi ben de bu tarihi belgeselden alıntılayabildiklerimi siz okuyucuların 

kararına sunuyorum.  

15.8.2006 

O mahkemeyi bugün bizim yöneticilerimiz için de kurar mıyız acaba? 

28.4.2009 

 

 

 

Akhunlar,  Karamanlar, BOP… Hop, Ahilik Haftası 
Bir yıl önce yazdığım aşağıdaki  yazıyı yeniden yayınlama gereği duydum.  

Ne hazin tarihtir, yarın 21 Ekim 2007 günü, alacakaranlıkta yaptırılan 

referandumla Türk halkı kendi geleneğine uygun halkçı toplumcu Cumhuriyet 

anayasasını oylarıyla kaldırabilecektir. Yeniymiş gibi sunulan bu anayasayla Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti fiilen lağvedilmeye,  toprakları parçalanmaya açık hale 

getirilmektedir. Öyle ki, bundan sonra BOP planları hızlandırılacaktır.    

Ne hazindir ki, aşağıdaki satırlarda sözü edilen Ankara Ahi Cumhuriyeti, 

ABD’nin çıkarttığı 3.Dünya savaşına konu olan BOP haritalarında, Türklere 

Anadolu’da bırakılmış  toprak parçası olarak çizilmektedir. Yine ne hazindir ki 

Vikipedia adlı internet ansiklopedisinde orta Anadolu Bölgesi için Ankara Ahi 

Cumhuriyeti ifadesinin kullanılması sadece tesadüf görünmemektedir; bu bölge 

Anadolu Türk beyliklerinden Karamanoğullarının sınırları içerisindedir. Bu arada, bir 

süredir basında sıkça görülmektedir ki, valilikler tarafından Ahilik kültür haftaları 

düzenlenmektedir. Bununla ne yapılmaya çalışılıyor acaba? . 

Ne ilginç tesadüfler yaşıyoruz, masal mı komplo mu ayırt edilmiyor! 

(20.10.2007) 

 İşte bir yıl önceki, 30 Aralık 2006 tarihli yazım: “Akhunlar, Karamanlar ve 

Mustafa Kemal” 

Ferman buyurmuştu Karamanoğlu Türkmen beyi Mehmet bey: 

“Bugünden geru divanda, dergâhta, bergâhta, mecliste ve meydanda 

Türkçe’den başka dil kullanılmaya." 13 Mayıs 1277 

 Halkının konuştuğu dili devlet dili olarak zorunlu tutan Karamanoğlu 

Mehmet beyin bu karara neden gereksinim duymuş olabileceğini düşündüm. Sonra 

Mustafa Kemal’i. O da buna gerek duymuştu; endişeleri aynı olmalıydı.  

Hayretle gördüm ki; ikisi de Oğuz Türklerinden gelen Karamaoğulları 

soyundandı. Biri Selçuklu yönetiminin, diğeri Osmanlı yönetiminin Türkçe’ye  sırt 

çevirmesinden rahatsızdı. 

Gördüm ki, Karamanoğulları, Hacı Bektaş’ın düşüncelerinden güç alıyordu,  

Farsça’yı kullandığı için Mevlâna’ya kırgındı, ticarette ve sosyal yaşamda kamu 

yararını gözeten kuralları vardı. Baskıya direnme, boyun eğmeme temel özellikleri 

vardı. Fatih Sultan Mehmet’e de direndiler, 1487’ye kadar 200 yıl hep direndiler. 

(Sınırları: Konya, Niğde, Kayseri, Ankara, Nevşehir, İçel, Kırşehir vilâyetlerinin 

tamamı, Antalya vilâyetinin doğu yarısı. Ankara'daki Ahi Cumhuriyeti, Karaman 

nüfuz ve tâbiiyetinde bulunmuştur. Karamanlılar, batıya doğru Antalya, İsparta, 

Afyon sahalarında zaman zaman yukarıda gösterilen sınırları da aşmışlardır. 

(İnternetten) 
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Sonra gördüm ki; Mustafa Kemal de aynı topraklarda Hacı Bektaşi Veli’nin 

desteğini arkasına alarak yeni Türk devletini kurdu.  

Bu nasıl bir Anadolu’dur ki; Asya topraklarında tohumu atılan her şey gelip 

burada Anadolu’da baş vermektedir; Oğuzlar, Akhunlar, Göktürkler. 

Göktürk devleti tarihte adı Türk olan ilk devletti, yani halkının adı ile 

kurulan ilk Türk devleti. İkincisinde şimdi biz yaşıyoruz; Türkiye.  

Nasıl bir tesadüftür ki, Mustafa Kemal adında bir Karaman Türkmen beyi 

çıkıyor, bir devlet kuruyor ve bu devletin adı Göktürk devletinden sonra adı Türk 

olan ikinci Türk devleti oluyor.  

Sonra Akhunlar. Bu da nerden çıktı demeyiniz. “Mavi gözlü Türklerin 

kurduğu devlet” demek olan Göktürk devletinden önce, yine onların kurduğu devletin 

adıydı. Büyük Asya devletlerinden biriydi. Ansiklopedilere geçmiş özelliğine 

bakınız:  

“Akhun devletinin günümüze yansıyan en önemli özelliği toplumsal 

yapısında uyguladıkları ve günümüz sosyalizmine benzeyen yapısıdır. 

“Kadından gayri her şey ortak” sözü onlardan günümüze kadar gelmiştir. Bazı 

teorisyenler tarihteki ilk sosyalist devlet olarak Akhunları (Eftalidleri) gösterir.” 

(bkz. internet. “wikipedia” Akhunlar)   

Burada, Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanındaki “Yarin yanağından 

gayrı her yerde her şeyde hep beraber" satırlarının kaynağını Akhunlarda 

görmekteyiz.  

Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin içinde Alevi inancında Babailere 

rastlıyoruz.  Baba İlyas ve Baba İshak Alevi düşünürleri olup, müritlerinden Hacı 

Bektaş Kırşehir’e, Şeyh Şaban (Şaman) Kastamonu’ya, Şeyh Edebali de Eskişehir’e 

yerleşir. Bu insanlar meralardaki Türkmenlerden ilk defa vergi isteyen Selçuklu 

hükümdarlarına isyan başlatırlar. Çünkü,Türkmenler meraları ortak kullanmaktadır.  

Bu arada yeri gelmişken belirtelim, Kaşgarlı Mahmut 1072’de Bağdat’ta 

yazdığı Türk Dil Ansiklopedisinde kendini (dolayısıyla Oğuzları) tanımlarken, “Kul 

Mahmut ibn Hüseyin ibn Muhammed - El Kaşgarî” demektedir. Bu ifade, kendisinin  

Alevi inanışında olduğunun bir belgesidir.  

Bir Alevi söylemine göre, 12. İmam Muhammed Mehdi, Araplardan 

kaçarken Türklere sığınmıştır, önce Horasan’a daha sonra Asya içlerine doğru onu 

götüren Kaşgari Türkleri onu vermemek için yıllarca savaşmışlardır. Azeri kahraman 

Babeg’in (Babey/Babai) 20 yıl Araplarla savaştığı bilinir. “Tanrı Türkleri 

mazlumlara koruyucu olarak yarattı” gibi bir hadisten söz eden Kaşgarlı Mahmut da 

bu söylemi doğrular görünmektedir. Türklerin koruyucu özelliğinin tarih boyunca 

başka örnekleri de vardır, 1071 de Alpaslan’ın Roma Katolik saldırılarından 

kurtulmaları için  Gregorian Van Ermenilerin kendisini daveti üzerine gelişi, 

Romalıları yenip Ermenileri daha güvenli iç bölgelere, Türkmen köylerinin arasına 

yerleştirmesi gibi. Roma saldırılarından kurtarması için Almanların Atilla’yı 

Avrupa’ya çağırması gibi. Osmanlı padişahının, İspanya’da Katolik kralın Yahudi 

tefeci bankerlerini ülkesinden kovması üzerine Barborosu gönderip onları getirtmesi 

gibi. İsrailoğlu Danyal’ı daha çocukken sığındığı Hlikya’da (tarihte ilk komünal 

toplum) Ön-Türklerin koruduğu gibi.  
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Dönelim konumuza. Cem ayinlerinde yapılan  bir dua dikkat çekicidir; “90 

bin Rum erenlerinin yüzü hürmetine”. Bunun anlamı şudur, Roma /Rum diyarı olarak 

adı geçen topraklar, Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu’nun coğrafi adıdır, 

burada 90 bin eren vardır, bunlara Rum erenleri denilmektedir. Mevlâna Celaleddini 

Rumi adında da geçer. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Alpaslan 

Anadolu’ya geldiğinde Anadolu baştan başa Türkmen yurdu idi. 

Alevi kültürüne baktığımızda Cumhuriyet yönetimiyle örtüşen özellikler 

görülür: 

-İbadete eşiyle ve çocuklarıyla birlikte gidilir. 

-Yol kardeşliği demek olan müsahiplik vardır: Namus hariç kazanç ortaktır. 

Bir fakirle bir zengin kardeş olur.  

-Cemlerde lokma dağıtılır; bu, ekmeği paylaşmaktır. 

-Türkmenler meralarda yaşar ve meralar halkın ortak malıdır. Bugün 

otlakların hazine arazisi olarak korunmalarını bu geleneğin devamı olarak görebiliriz.  

-Sancağı hatun diker. Savaşa gidilecekse, hatun sancağı dikmeden gidilemez.  

-İnsana hizmet Hak’ka hizmettir. Halka en faydalı işler yapmış olan Bektaşi 

en üst mertebeye yükselir, posta oturur. Posta oturmak babadan oğula geçemez.  

Bu kurallara baktığımızda Cumhuriyet kültürü ile Alevi kültürünün yakın 

oldukları görülür.  Cumhuriyetimizin kuruluşunda halk önderlerinin meclise davet 

edilmeleri, bu gelenekle örtüşmüştür. Cumhuriyeti kurarken Alevilerin neden 

Mustafa Kemal’in arkasında oldukları buradan çıkartılabilir.  

 Prof.Mümtaz Soysal’a göre; laik karakterdeki bu Alevi kültürü 

Cumhuriyetin kuruluşunda zaten vardı, o nedenle 1924 anayasasında ayrıca 

laiklik belirtilmeye gerek duyulmamıştır. Daha sonra  1937’de laiklik kavramı 

anayasaya eklenmiştir. (Cem TV, “Enerji savaşları program” konuğu,  Temmuz 

2007) Olasıdır ki, laik yaşamın tehlikeye gireceği endişesi duyulmaya başlandıktan 

sonra “laik devlet”  ilkesi anayasaya girmiştir. (Bu paragraf metne eklendi. 

20.10.2007 M.M.) 

Akhunların, Babailerle bağına gelelim. Bu noktada en önemli isim Mustafa 

Celalettin paşadır. Polonya’dan Osmanlıya iltica eden Leh devrimcisi (Konstanty 

Borzecki) Mustafa Celalettin Paşa, Nazım Hikmet’in büyük dedesidir. Yazmış 

olduğu “Eski Türkler ve Modern Türkler” (Les Turcs/ Anciens et Modernes/ 1869) 

kitabında, Mustafa Celalettin Paşa, “Türkler, Avrupalı kavimlerle aynı kökten 

gelmektedirler. Yani Türkler, etnik olarak Avrupa halkları ile akrabadırlar” 

demektedir. (Bkz. Bilim ve Utopya, sayı 124, sh.48.) Bu kitap ilk Türk tarih kitabıdır, 

Mustafa Kemal okurken üzerinde notlar alarak okumuştur.  

Atatürk’ün, Mustafa Celalettin Paşa için, “Modern Türkiye’nin kuruluş 

tarihinde öyle büyük hizmetleri vardır ki, bu Polonyalı som altından heykele lâyıktır” 

dediği söylenir. (age.) 

Ne tesadüftür ki; M.Celalettin Paşa’nın Nâzım Hikmet adındaki bir torunu bir 

gün çıkıp Simavna Kadısı Şeyh Bedrettin’i anlatan şiirinde “hep beraber sulardan 

çekmek ağı” derken, Akhunların toplumcu/kamucu bakışını dile getirir… Mustafa 

Kemal için “Kuvayi Milliye Destanı” yazar… Türkiye için “Dört nala gelip uzak 

Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim” der… Der 

ve dedesinin kitabını sese, şiire, destana dönüştürür…  
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Bu nasıl bir tesadüftür ki; Mustafa Kemal’i besleyen fikirler ile Nâzım 

Hikmet’i besleyen fikirler yüzyıllar öteden gelip,  aynı yüzyılda ve aynı Türk 

topraklarında bir daha yeşerebiliyor!  

Hey haaat!.. Bu nasıl bir tarihtir, ki:  

Bundan 550 yıl önce, Fatih Sultan Mehmet, Karaman beyliğinin üstüne 

gider, oradan birçok Türkmen aşiretini Rumeli’ne sürer ve 350 yıl sonra, o 

Rumeli’nden Mustafa Kemal adında bir yiğit çıkar, döner dede toprağında bir 

Türk devleti kurar, bu devlete Oğuz Türkmenlerinin  en önemli Ahi şehri 

Ankara’yı başkent yapar ve kurduğu devlete halkının adını, “Türkiye” adını 

verir, kuruluş yasasına “Sosyal bir hukuk devletidir” yazar!  

Bu nasıl bir sosyal tarihtir ki, o yiğit, Karamanoğlu Mehmet beyden  650 

yıl sonra aynı topraklarda Türkçe’yi resmi dil yapar!  

Dahası var; yeni Türk devletinin yönetimi halkın iktidarı demek olan 

Cumhuriyet olur,  Akhunlar gibi, Babailer gibi, kamu malı ve kamu yararı gözetilir.   

Bu nasıl bir Türk yurdudur ki, asırlar önce bu topraklarda var olan 

toplumcu düşünceler gün gelip canlanıyor, hayat buluyor, zalimlere kafa 

tutuyor, yeniden ve yeniden ruhları sarsıyor ve yolumuzu aydınlatan birer 

meşaleye dönüşüyor!... 

İnanılacak gibi değil, ama gerçek!...  

 

 

Uluslararası 1. Mitridaticum Delibal Kongresi Rize’de Düzenlenmeli 
  

Gazetemizde sık sık delibaldan zehirlenme haberleri yer almaktadır.  

Aklıma tarihte delibal ile zehirlenmeye karşı önlem alan, bunu da tıp 

literatürüne kendi adıyla geçiren bir kral geldi. Kim olduğunu tahmin ettiniz; Kral 

VI.Büyük Bedri.  

Büyük Bedri, her gün bir parça delibal yiyerek kendini zehirlenmeye karşı 

aşılayan ilk insan olarak tıp tarihine geçmiştir.  

Bu nedenle panzehire “Mithridaticum” adı verildi. 

Adını yazıp bilgisunarda bir arma yaptığımda karşıma bu bilgi çıktı: 

(Bkz. http://amasya05.blogcu.com/page4) 

“Pontos kralı Mitridat, kendi adını taşıyan antidot (panzehir) ile de ünlüdür. 

Mithridat, küçük yaşta babasının hileli bir şekilde öldürülüşünü görür ve annesinin 

kendisini de öldüreceğinden korkarak, Pontos dağlarına (Kuzey-Doğu Karadeniz) 

kaçar. Bu dağlarda yedi sene yaşayan Mithridat, yabani zehirli bitkiler üzerinde 

pratik bilgiler edinmiştir. Pontos kralı olduktan sonra, zehirlenmeye karşı kendini 

korumak için, özel bir antidot hazırlar. "Mithridaticum" denilen bu panzehirin 

terkibinde 48 çeşit drog bulunmaktadır. Zamanla, terkibinde bazı değişiklikler 

yapılarak, "Tiryak" denen ve her derde deva olarak ünlenen bir ilaç ortaya çıkmıştır. 

Manisa'da, Kanuni Sultan Süleyman tarafından, annesi Hafize Sultan için yaptırılan 

Darüşşifa'nın ilk başhekimi Merkez Efendi tarafından yapılıp, halka dağıtılan macun 

(Mesir Macunu) da bir nevi tiryak idi.”  

Kaşgari Türkçesinde mesir macununa “tiryağ” denir.  



 22 

Çaykara’nın dağlarında, köyleri yağmalarken delibal peteklerine saldıran 

Atina ve Sparta askerlerinin başına gelenleri onların tarihçisi Onbinlerin Dönüşü 

kitabında yazdı.  

MÖ. 400 yıllarında, henüz daha yağmacı Romalılara karşı Pantus devleti 

kurulmamışken oldu bu. Erzincan Fırat nehri kıyılarında İran ordusuna yenildiler ve 

geri çekiliyorlardı. Komutanları Kuros (Kyrus) da İranlı, kendi ağabeyine karşı 

savaşmak için gelmişti, ama on bin yağmacı paralı asker almıştı yanına. (Eğer bu 

Kuros aynı kişi ise, “Yahudi tarihçiler 2.Kuroş için velinimetimizdir derler” diye 

yazıyor internette.)  

Bu Kiros belli ki bir haindi, babasının düşmanlarıyla işbirliği etmişti. 

Ağabeyi Erata Cerkes  (Artakserkses/Serhas) orada kardeşini yendi ve on bin Yunan 

askerini salıverdi. Bunlar denizi bulana kadar kuzeye doğru  her şeyi yağmalayarak 

yürüdüler. On bin kişinin karnını doyurarak onca yolu yürümesi nasıl olursa, öyle, 

çekirge sürüsü gibi kurutarak geçtiler köylerden. Kelkit civarındalarken oradaki 

Büyük Yenge hazinelerini yağmaladıklarını duyan  Erzurumlular bunların üzerlerine 

asker salar, 2 gün yürüyerek gelen yorgun Türk savaşçı onlara yenilir.  

Sonra kuzeye doğru yola devam ederler. Tam denizi görecekleri Çaykara’nın 

Madur (Mağdur adı onlardan kalmadır) Dağına geldiklerinde, kendi yazarları 

anlatıyor ki, delibal peteklerine saldırmışlar, ishal ve kusmaktan bir hal olmuşlar. 

Yağmaladıkları Çaykara köylerinden halk toplanıp onlara saldırmış, arkada kalanlar 

can derdiyle bağırırken öndekiler ise denizi gördük diye sevinçten bağırırlarmış. 

Dağın tepesinde günlerce hapis kalmışlar. Denizi gördüklerine sevinememişler. 

Sonunda Çaykaralılar onların bu mağdur hallerine acımışlar, silahlarını alıp sahile 

inmelerine izin vermişler.  

Sonra Araklı üzerinden Trabzon’a yürümüşler, 30 gün kaldıkları Trabzon’da 

halkı mahvetmişler, çevre köylerde ve ilçelerde yağmalanmadık bağ tarla ahır nayla 

bırakmamışlar, sayısız öküz kesmişler. Bu kestikleri öküzleri güya tanrılarına kurban 

etmişler, öyle diyor yazarları. Şehirde sadece Ceneviz kalesinden ve sur içinden 

onlara kapısını açan olmuş. Yerli halk evlerine kapanmış, bir boyunca sokağa 

çıkmamış evlerini beklemişler. Giresun’a haber uçurmuşlar, oradan bir gecede 300 

kayıkla İskit giysili 900 Türk savaşçı gelmiş. Gelen savaşçıların  tepesi tüylü 

başlıkları, dizlerine kadar entarileri, hasır örgü kalkanları, kalkanın üzeri deri kaplı, 

baltaları ve mızrakları ile daha kayıktan iner inmez müzik söyleyerek ilerlemeye 

başlamışlar, savaşırken de müzik söylüyorlarmış. Ceneviz kalesinden onlara silah 

vermişler, İskitler Yunan askerlerine yenilmişler. Sonra Cenevizli korsanlar geçen 

gemilere el koyup Yunan askerlerini o gemilere bindirip göndermişler.  

Bu öykü biter mi? 

Cenevizli korsanlar kalede duruyor…Halk, Oğuz boyları, Cenevizli korsan 

kalesine 100 yıl daha vergi ödemeye devam etti, ve…   

100 yıl sonra (MÖ.301), bir Bedri Dede çıkıyor, Oğuz boylarını Amasya’da 

topluyor ve Karadeniz’de ay yıldızlı ilk PAN-TUS Türk devletini kuruyor ve Roma 

kalelerini yıkmaya, kimseye vergi ödememeye başlıyor Kuzey Anadolu.  

VI. Bedri’ye sıra geldiğinde, işte o Büyük Bedri’nin aslanları ve  delibalın 

panzehir olarak kullanıldığı yazılıyor tarihe! 

Şimdi; 
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Rize’de Tıp Fakültesi açılsın diye güzel bir uğraş içinde olanlara bir iş 

düşüyor: 

Uluslararası 1."Mithridaticum" Delibal Kongresini Rize’de düzenlemek! 

 Konferansa Türkiye’den onur konuğu olarak, GATA’dan emekli  İç 

Hastalıkları Uzmanı, Dr. Ali Rıza Bilginer’in davet edilmesini şimdiden 

öneriyorum. Bu sabah Ulusal Kanal televizyonunda onu dinledikten sonra kendisine 

telefon ettim, tanıştım. Onun aynı zamanda ressam, fotoğraf sanatçısı, doğa bilimcisi, 

Ön-Türk kaya yazıtlarının iz sürücüsü olduğunu da belirteyim. Yakında basılacak 

olan tıp kitabıyla tanıştığınızda bana hak vereceksiniz. 

10.3.2008 

 

 
 

Macarların Yaratılış Efsanesiyle Benzerliklerimiz 

 

Oğuz kültüründe efsaneler Güneş Kültüyle, ana erkil yer adlarıyla ve 

Anadolu’daki adıyla Sümer-Hitit kültürüyle  bağlantı içerisindedir. Bu efsanelerin 

Avrupa’da devam ettiren bir ülke de Macaristan’dır. Macarların doğuş efsanesinde 

adı geçen kahramanlar Pers (Kaşgari Oğuzları) kökenli gösterilir.  

Efsaneyi kısa olarak Macar arkadaşım Timea (Timya) Baksa’dan 

aktaracağım: 

“Macar/Magyar ismi Magor adlı bir prensten geliyor. O da Tana’nın oğlu 

Nimrot'un oğluymuş. Nimrot’un ikizleri Magor ve Hungor ve bir gün ormanda 

avlanırken muhteşem bir altın geyik gelmis karsilarina. Geyiği yakalamak isteyince 

peşine koşmuşlar ve sonunda bir yere gelmisler, orda bir ormanda güzel kızları 

görmüşler ve o kızlarla evlenip Hunlar ve Macarlar'ın kabileleri meydana gelmiş.” 

Altı çizili sözcükleri açalım: 

Tana: Güneşin ışıttığı yer, Tun(a)-ya, Dünya. Tan; ışığın doğduğu yer. 

Nimrot: Nim-rod, Nem-rud, Nev-ruz. 

Magor: Ma-Kor. Kor gibi yanan ve yakan Güneş, Ana Tanrıça Güneş. 

Hungor: Hun ateşi, Hun güneşi. 

Madar/Macar; Ma-dor, ana-dor. Macarca’da kuş. Bu kuş, Huma, Umay, 

Uma kuşu, MA tanrısının (Madar Kibele) efsanedeki karşılığı olmalıdır. Sumer kralı 

Kish/Kuş’un bu efsaneyle bağı görünmektedir. (Kimi Semitik yazarlar, Kral Kish’ı 

kendi atalarından biri olarak gösterir; bunu, Musevilerin içinden çıkmış olduğu Oğuz 

kültürüyle bağlantılı olarak düşünmelidir.)   

Macarca kişlân, kız evladıdır, oğlân da erkek evlat. Rize şivesiyle (Kaşgari 

Oğuz/ Pers şivesidir) kız, kiz/kish telaffuzunda Macarlar gibi ünlenir. Kiş-lân; 

“kuş’larun”, oğlân; “Og’larun” çağrışımlıdır. Og-Oğuzların tamgası, kuş ise Tanrıça 

Atena’nın omzu başındaki gökçegüvercin/Dirvâna, Huma kuşudur. 

Macar efsanesindeki Tana’nın karısı Eneth, Enezi/Anasi olarak açılabilir. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hunor_and_Magor) 

Macar doğuş efsanesinde karşımıza çıkan kavramlar tipik Güneş Kültü’dür;  

Madar (Kuş) 

Tana+Eneth / Dünya+Annesi Güneş)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hunor_and_Magor
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Nimrod/Nevroz (Roze, Rize bağlantısını anımsayalım) 

Maghor ile Hungor 

 

Efsanede Magor ve Hungor kardeşler, Pers ülkesi Kırım’da büyümüş, altın 

geyik efsanesi Kırım’da yaşanmıştır. Antik Karadeniz araştırmamızda Kırım, 

Kimmer/Sümer ülkesi olarak daha önce de karşımıza çıkmıştı.  

Macar efsanesindeki Altın geyik Ziya Gökalp’in Alageyik şiirindeki gibidir. 

Aşağıdaki Alageyik şiirinde benzerlikler fark edilecektir.     

Küçüktün ufacıktım / Top oynadım acıktım,  

Buldum yerde bir erik / Kaptı bir alageyik 

Geyik kaçtı ormana / Bindim bir ak doğana 

Doğan yolu şaşırdı / Kaf dağından aşırdı 

Attı beni bir göle / Gölden çıktım bir çöle  

Çölde buldum izini / Koştum tuttum dizini 

Geyik beni görünce / Düştü büyük sevince 

Verdi bana bir elma /Dedi dinlenme durma 

Dağdan yürü kırdan git / Altın köşke çabuk yet 

Seni bekler ezeli / Orda dünya güzeli 

Bin yıllık çile doldu / Bunu dedi kayboldu 

Yedim sırlı elmayı / Gördüm gizli dünyayı 

Gündüz oldu geceler / Ak sakallı cüceler 

Korkunç devler hortladı / Cinler cirit oynadı 

Kesik başlar yürüdü / Saçlarını sürüdü 

Bir de baktım melekler /Başlarında çiçekler 

Devlere el bağlıyor / Gizli gizli ağlıyor  

Kılıcımı çıkardım / Perileri kurtardım 

Kurtardığım periler / Adım adım geriler 

Kanadını açardı / Selam verir kaçardı 

Az uz gittim dolaştım / Altın köşke ulaştım 

Bir kapısı açıktı / Öteki kapanıktı 

Kapalıyı açarak / Açığa vurdum kapak 

At önünde et vardı / İt ot yemez ağlardı 

Otu ata yedirdim /  Eti ite yedirdim 

Açtım bir elmas oda / Devler şahı uykuda 

Gördüm kestim başını / Dedim ey dev nerede 

Nerde dünya güzeli / Dedi elinde eli 

Döndüm baktım bir Kırgız / Elbiseli güzel kız 

Durmuş bakar yanımda / Şimşek çaktı canımda 

Güldü dedi Türk beyi / Tanıdın mı geyiği  

Kimse beni bu devden  / Alamazdı ancak sen 

Kaya deldin dağ yardın / Geldin beni kurtardın 

Ah o imiş anladım / Sevincimden ağladım 

Dedim Turan meleği /Türk’ün yüce dileği 

Yüz milyon Türk bu anda /Seni bekler Turan’da 

Haydi çabuk varalım / Karanlığı yaralım 
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Sönük ocak canlansın / Yoksul ülke şanlansın 

İndik iti okşadık / At sırtına atladık 

Geçtik nice dağ kaya /geldik demir kapıya 

Kapanması çok yıldı / Açıl dedim açıldı 

Yol verince gizli yurt / Aldı bizi bir boz kurt 

Kaf dağından aşırdı / Türk iline getirdi 

 

Altun, alatun; ala-tun rengi. Ala, ayrıca kırmızı demektir. Rengini güneşten 

alır, turuncuya çalan bir renktir. Alaçadır, beyin kurduğu büyük çadır demektir. 

Beyin sancağı aldır, atının üzerine örtülen ipek şal da al ipektendir. 

Bu şiirde adı geçen Kaf Dağı araştırmamızın bir diğer konusu olacaktır; 

Kaçkar adı gibi, Asya topraklarında (Pakistan ve Hindistan dahil) bir çok yerde daha 

Kaf Dağları ile karşılaşılabilmektedir. 

22.4.2008 

 

 

 

Çamlıhemşin’de Tanatobu Köyü 

 

Tanatobu, Çamlıhemşin’in Aşağışimşirli köyüdür.  

Fonetik açılımı; Tana-tobu; Tan-tepesi. Ön-Türkçedir. Çaykara’da tepe; tipo. 

İngilizce tepe; top. 

Köy, bir tepe üzerindedir ve güneş oradan doğar. Tan yeri tepede olan köy 

için uygun bir ad.  

Tanabolu Ayder yaylasına en yakın köydür. Civarda antik dönemden kalma 

demir ocakları vardır. Köydeki evlerin kapı sürgüsü demirdendir ve bu sürgülerin bir 

ucunda koç boynuzu diğer ucunda kurt başı bulunur. Köyün yaşlıları “Biz buraya 

demir döve döve geldik” der. (Reşat Demircioğlu’dan naklen. Batıkent-Ankara, 

2008) Bu kadar buluntu yörenin en eski Oğuz boylarından olduğunu göstermeye 

yeterlidir.  

Köyün İstiklâl Harbi kahramanlarından Demircioğlu Reşat Bey, Kocaeli 

isyanını bastıran, Kocaeli’nin anahtarını Mustafa Kemal’e teslim eden Kuvayi 

Milliye kahramanıdır.  

Köyün töresinden: Delikanlı kendisi silah almaz, ona silahı bir yetişkin verir. 

Bu şu demektir; “Artık bir silah taşıyacak kadar olgunlaştın, seni aramıza alıyoruz, 

sana bu onuru veriyoruz.” Bir  kadın,  oğlunu evlendirip torun sahibi olduktan sonra 

artık evde tüm yetki ona aittir, kocası ona hükmedemez, son söz onundur. (Üçlek 

Tanrıça Kibele’nin üçüncü haliyle örtüşen bir töre!) 

 “Tana” sözcüğünün fonetik açılımında, ineğin yavrusu olan dana/tana ile 

gün ışığının doğuşu arasında bir anlam bağı var gibidir. Oğuz kültüründe kutsanmış 

olan inek ailesi MA’nın yavrusudur dana/tana.  (Tibet /Tepe-id Yaylasında UMA 

anne demektir, baba ise ABA’dır.)  

Tan/Tana/Tuana/Tauna/Tunya/Tonya/Dunya, vb sözcükler, karşımıza 

Makedonya’dan Pencap’a kadar geniş bir coğrafyada, Farsca, Lazca, Türkçe, 

Makedonca, Latince vb dillerde çıkar.  Çünkü Güneş Kültüne ait bir sözcüktür. Sıcak 



 26 

çağrışımlıdır, bu nedenle kız çocuklarına Tauna/Tuana adı verilir. Güneşten bir 

damla, yani ışık tanesi/tanası olarak Arapça’ya da girmiştir.   

Tana sözcüğü Tuana olarak antik Bor’da karşımıza çıkıyor: 

Tuanna: Niğde nin Bor İlçesi ne bağlı, Niğde İli’nin güneyinde, il merkezine 

uzaklığı 15-20 km. olan, Bahçeli, Kemerhisar beldelerini kapsayan yöredir.Tuana 15 

kadar devlete ev sahipliği yapmıştır. 

Guan-tana-mera: Küba’nın ünlü şarkısında geçen Guantana-mera. 

İspanyolca yani Latince bir sözcüktür. “Guantanalı kız” anlamındadır. Fonetik 

açılımında Kuan-tana (KUN/Gün-ışığı!) şehrinden kız “mera”. “Mera” eki kızlar için, 

“mero” eki erkekler içindir. Bulgumuz olan üçlek sistemle sözcük türetme 

yöntemindeki “mer-meri-mera-mero” fonetik açılımına uygun olarak, eril-dişil iki 

sözcük burada karşımızdadır.  

As-tana: Kazakistan’ın başkentidir. Esi-tana, Esitan/İsitan. Güneşin 

esiği/ışığı. Bilinen diğer adı Almaata/Almatı; Ala-ma-ata  

Astana’ya 160 km mesafede,  “Damgalı Say” kaya resimlerinde (MÖ.8000) 

Güneş Kültünü ifade eden bir tören de resmedilmiştir. Damgali Say; Tamgali Dağ. 

Töreye göre Oğuz boyları her yıl bu yaylada buluşur; belli ki burası büyük buluşma, 

büyük toplanma/cem yeridir. Katılan Oğuz boyları kendi tamgasını kayaya resmeder; 

bu, mühürdür, “geldim ve imzamı attım” demektir. 

As-tana: Murat suyu kenarında bir tepenin adı. 

Tana  sözcüğünün değişik dillerde kız adı ve yer adı ve anlam olarak 

aradığımızda, örneğin Es-ton-ia’da bugün’e “tanga/tâna”, tanyeri’ne Tanya denir. 

Tanya, aynı zamanda Rusca’da Tatiana’nın kısaltılmışı olup, Kutsal Anne/Didi Nana 

ile eşdeğerde isimdir. 

Ek: Estonya’da, pentatonik bebek nazlatmaları gibi Ön-Türk özellikler 

vardır. Esma adlı bir Eston kızla evli olan Pakistanlı Beluci asıllı genç Badar Hayat, 

eşiyle arasında fazlaca bir kültürel farklılık olmadığını, başta 9 kardeş olmakla 

benzeştiklerini söylüyordu.( 2005).  

  

 

 

Çaykara’da Konuşulan Çok Eski Oğuz Türkçesidir   
 

Karadeniz Ansiklopedik Sözlüğünden alınmış bir cümleyle karşılaştım 

(Özhan Öztürk). Çaykara’nın Ogene köyünde konuşulan yerli şiveden alınmıştı ve 

Rumca diyerek örnek veriliyordu. Oysa, köyün adı bile Oğuz kökenliydi; “Ogene”, 

Oğ- Genetikli.  

Söz konusu cümleyi fonetik olarak çözdüğümüzde oldukça eski bir Kaşgari 

lehçesi ile karşılaşıyoruz. Persler gibi, Uygur Kaşgarlarından gelmiş anlamında, 

hemen bütün tarihçiler Karadeniz’in yerli halkı için Kaşgari bağlantısı kurmaktadır. 

Amasya, Terme ve Tirebolu tarihini anlatan yazılarda bile yöre halkının Kaşka, 

Kaşgay, Kaskai olduklarından söz edilmektedir. (Kaçkar dağları ve onun sahilleri 

için bir açıklama yapmaya gerek yoktur.) 

Bugünkü konumuz Çaykara’da konuşulan dilin Rumca olmadığı üzerinedir. 

Ya da, Rumca denilen dil, bizim eski Türk lehçelerimizden biridir ve Pelazglarla, 
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Akkalarla ve Dor’larla Yunanistan’a gitmiştir; ki onlara bu isimleri de veren batılı 

yazarlardır. 

Sözkonusu ansiklopedik sözlükten alınmış olan cümle: 

 

"avuto to oguzi gardeli en hayest, to tsimidithe tipo u koft" 
(bu ne akılsız çocuk böyle, beyni hiçbirşey algılamıyor) 

 

Parantez içinde verilen çevirisi bu cümleyi başka bir dilmiş gibi 

göstermektedir. Oysa, kelime kelime çevirdiğimizde eski kaba şiveyle Rize Türkçesi  

çıkmaktadır. Derlemeyi yapan kişinin kendi bildiği Türkçe eğer sadece İstanbul 

Türkçesi ise, elbetteki mevcut harfler de bu şiveyi yazmaya yetmeyecek, hatta 

İngilizce alfabe bile kullanacaktır, ki, yukarıda böyle olduğu anlaşılmaktadır. 

Yerel Türkçe’deki  vurguları, harf düşmelerini, benzetmeleri bilmeyen birisi 

için, Çaykara şivesi oldukça uzak bir şivedir. Örneğin, “H” sesi, “kh” gibi gırtlaktan 

çıkartılır. “Odur” derken, son ses r harfi düşer, bazen  vurgulanan şeye göre baştaki 

“o” düşer, geriye DU kalır. “Ts” yazılan ses, yerli şivede “çay” derkenki gibi, “c-s” 

arasında bir sestir, fakat nedense yazarlarımızda bu sesi İngiliz alfabesiyle yazma 

eğilimi vardır. “Tsimidithe”, cimidisi olarak pekala yazılabilirdi. Arkeolojik yazılarda 

görüldüğü gibi tarih yazarlarımızda da Latinceye kaçma alışkanlığı var.  

Örneğin, Trabzon Bedri Dede (Mitridates) tarafından kurulan Krallığı daha 

sonra yöneten Laudice, doğrudan Lat Ece veya kraliçe Lat olarak yazılabilir. Çünkü 

adında var olan “ice”, zaten kraliçe demektir. Elbette, Lat ile Lât arasındaki Kaşgari 

lehçesi farkını bilmek de önemlidir, ki o zaman Laud yazmak gerekmezdi. Bu arada 

Karadeniz’e yakışan bir de kadın kraliçemizin olduğunu öğrenmiş olduk. Tur 

Apa’ların diyarı Trabzon’a da bu yakışırdı.  

Ben de zaten tarih yazarlarına değil, yöre insanına anlatmaya çalışacağım, ki 

onlar bu cümleyi benden daha iyi çözeceklerdir. Hiç okuma yazma bilmeyen Rizeli 

yaşlı birisinin doğal haliyle bu cümleyi söylendiğini hayal etmek burada önemlidir. 

 

Ansiklopedide: "avuto to oguzi gardeli en hayest, to tsimidithe tipo u koft" 

Rize şivesiyle: “Haudu da okuzun gerdeli, en haysi, du cimidisi, tepe, u, 

kofti. 

 Sözcükleri açalım: 

Hau: Habu.  “Habu diyar…”  gibi, ön ektir.  

Habudu (r): İşte bu odur. İhtimaldir ki türkülerimizde geçen” Habu diyar”  

eskiden “habudur yar” idi. 

Hau-du da; “da” hecesi Kaşgari Türk lehçelerinde geleneksel vurgu 

hecesidir. “İşte bunu vurguluyorum ki”, anlamındadır.  

Okuzun: Öküzün. Hızlı söylerken ses “ogzi” çıkar.  

Eskilerde “Ogzi”, Oğuz gibi ağır başlı, sakin insan anlamında da kullanılırdı. 

Gerdel:. Öküze verilen sulu yemek kabı, tahta kova. Gerdel kadar koca 

kafalı, çünkü öküzün kafası bu gerdele girecek kadar kocamandır. 

En haysi: en hası, tam örnek. 

Du: İdur, oyledu, öyledir. Kısaltılır, son hecesi söylenir; “DU“ 
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Cimidi: Beyin, insanın tepesi. Hakaret sırasında kullanılır. Sözcüğün 

kökeninde kepçe demek olan çömce/com-ici vardır.  

Tepe, u koftu: Tepesi oyle kof’tur. “Uu” vurgulu ve inceltilir, ne kadar çok 

kof olduğunu bu “Uuu” ifade eder. 

 Daha fazla sözü eski şiveyi daha iyi bilenler söyleyecektir. 

 Anımsatma: Lat Ana, Didinana/Sümele/Kibele’dir. Lazca, Latca’dır, 

Latince’nin altındaki dildir. 

 Çaykara’nın köylerinden Mezopliya (Dağlıca) köyüne ait internet sitesinde 

ilginç bir çabaya rastladım. Köylerinin adını merak edenler Trabzon’da 

araştırmalarından sonuç alamamışlar, Yunanistan’a gitmiş orda araştırmışlar (dikkat 

biri ildir, biri ülkedir, Türkiye’nin kütüphanelerinin olduğu şehirlere gitmemişler 

nedense). Şunu söylemişler orda; “Mezo; orta. Pliğa: Plaka, yamaç. Öyleyse köyün 

adı Orta Yamaç köyüdür.” (Bu araştırmayı yapan kişinin  sitede bir de kendi diliyle 

yazmak ve dernek kurmak talebi vardı, hazindir.) 

 Oysa fonetik açılımında şudur: Maz-opa-li-ya. Maz-aba adında bir Amazon  

savaşçının köyü burasıdır; Mezoba’lı-yeri, sonuçta Mezopliya şeklinde sıkışmıştır.  

Zeleka: Zili-ka, zil-aga çağrışımlıdır. Eskiden atlı haberciler atına zil takardı. 

Ayrıca, beline zil takıp oynayan, neşe saçan, türkü söyleyerek savaşan kadınların yeri 

olsa gerek!  

Ogene:Oğ-gene. Oğuz genetikli. İran Kaşgari Oğuzlulardan  olan.  

“Gene” eki, genetik belirtir. Geni, canı, kan bağı demektir. Bu açılım, Fransız 

Prenses Eugenie için de, ABD’nin Oregon eyaletindeki Eugene şehri için de 

geçerlidir. 

Kalbimin Kuzey Kapısı Trabzon adlı belgesel-deneme kitabında şair Çiğdem 

Sezer, zinos, kareymiş, kohlisti, zizil, ganzilis gibi kimi sözcükleri sadece Trabzon’da 

kullanılan sözcükler zannederek bunlara farklı bir duygusallık yüklemektedir. Oysa 

Trabzon’dan daha doğu bölgelerimize doğru bir dil yolculuğu yapılmış olsaydı aynı 

sözcükleri oralarda da duyacaktı.  

 Zinos(martı): Türkülerimizdeki “suna” kuşu. Su sunası; suna’si, suna’s. 

Erzincan Kemaliye türküsü “ Sabah oldu yine sunam uyanmaz…” 

 Kareymiş: Rize’de karamiş. Karayemiş adlı meyve. 

 Kohlisti(sümüklüböcek): Koh-lidi. Kop-leydi. Başında kepiyle kibar 

yürüyen. Rize’de “kohlidi”, Çamlıhemşin’de “loydi”. Azerbaycan’da “lizi”. 

 Zizil (solucan): Rize;  “cicili”, Çamlıhemşin; “sisili” (yılan, sisila), Zazaca 

(Sasanice); “zizil”, Lazca; “sisili” solucan, “sisila” yılan. İtalya’da Sicilya adası, 

Laz/Lat dilinde yılan adası anlamındadır. Yılanı bilimin sembolü olarak ele 

aldığımızda, Sicilya adası bilimin yapıldığı yer görünmektedir, ki, Bodrumlu Heredot 

(Eri-tat/Tatari)  tarih yazılarını burada yazmıştır.  

 Ganzilis: Can zili’si. Fındıkta kalan hayat belirtisi, sarkıp sallanma haline 

yapılan benzetmeyle; solucan gibi kıvrılarak sallanan benzetmesi vardır, zil gibi 

sallanan canı çağrıştırır. 

Bu sözcüklerin, İstanbul Türkçesine ve dolayısıyla Türkçe sözlüğe girmemiş 

olması onları bir başka dile ait yapmaz. Eğer her yöresel sözcük resmi dile girseydi 

bugün İngilizce veya Fransızca gibi resmi diller olmazdı. Örneğin Galler’de ve 

Skoçya’da konuşulan yerel şiveyi Londra’da yaşayan İngiliz elitleri 
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anlayamamaktadır ve onların konuştuğu Gaelikçe ve İskoçca’da çok sayıda sözcüğün 

kökeni ise Türkçe çıkmaktadır. 

Yukarıda görüldüğü gibi, bir sözcük, fonetik geçişliliği olan harflerle diğer 

bir yerde karşımıza çıkabilir. Bu sözcüklerin Dorlarla ve Akka’larla  (Hellen öncesi 

dönemde) Yunanistan’a taşınmış olması da çok doğaldır. Ancak bilinmelidir ki 

insanlar hep doğudan batıya gitmiştir ve giderken dillerini de götürmüşlerdir. 

Yunanistan’dan Karadeniz’e, yani doğuya sadece Roma sömürge askeri olarak 

gelenler olmuştur, ki onlar da halkın içine girmemişler, elit olarak kalelerde, 

saraylarda kalmışlar,  Hristiyanlaştırdıkları Türkler olmuş ve onlar da asla kendilerini 

Rum saymamışlardır. 

Kalbimin Kuzey Kapısı Trabzon kitabının kapağında yer alan Kaymaklı 

Manastırından alınmış resimde görülen antik giysili su perisi genç kız ise tipik Su-

Mer’dir. Resimde, balığın sırtına binmiş, elinde bayrak denizlerin hakimidir o kız, 

yani denizci “suvari” imajı vardır. Karadeniz’in antik adı olan Sümer Denizi (Siper 

Denizi) adını Romalı korsanlara karşı savaşan bu Amazon kızlardan, akıllı su 

perilerinden almış olsa gerek.  

  

 

Çin Uygur Şivesinde “LEYLUM LEY” 

 

 22 Kasım Çarşamba akşamı Leyla Gencer sahnesinde 49 kişilik Çin Uygur 

dans ve müzik topluluğunu izledim. Ülkelerimiz birbiriyle  25 yıl önce resmi ilişkiye 

karar vermişti, şimdi bunu kutlamak için buradaydılar. Geçen hafta İstanbul ve 

İzmir’de konser verdiler.   

Bir Rizeliyi böyle bir konserde en çok ne heyecanlandırır, tahmin edersiniz. 

Rize’nin horon ritmini duymak; tamam, bunu duydum, heyecanlandım. Rumeli aksak 

ritimlerini tıpkı Rumeli ağzıyla söylemelerini de dinledim, buna da heyecanlandım, 

tamam. Uşşak Makamında olan Uygur saray müziklerinin en güzel örneklerini 

söylediler, onda da çok heyecanlandım. Mehter ezgilerine benzer parçalarıyla, 10/8, 

9/8, 7/8, 5/8 ritimlerde şarkılı danslarıyla, hepsinde heyecanlandım. 

Fakat, ne zaman ki Türkçe şarkılara sıra geldi, ilk şarkı “Leylim Ley” diye 

anons edilince, önce pek umursamadım, hani iltifat olsun demişlerdir, az sonra 

duyduğum sözlere inanamadım, güzel bir kız Rize şivesiyle söylemeye başlamaz 

mı!... 

 

Dondum daldan duşen kuri yaprağa, Leylum ley! 

Seher yeli dağit beni kir beni, leylum ley 

Gotur tozlarumi burdan irağa, leylum ley 

Yarun çiplak ayağina sur beni, leylum ley… 

  

Yeddi yildur uğramadum yurdume, leylum ley 

Dert ortaği aramadum derdume, … 

Geleceksan bir gun duşup ardume, .. 

Kula değil yureğune sor beni, … 
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İşte bu! Aradığım şey kucağıma düştü, taa Uygur-Sincan’a, Çin’e kadar 

gitmem gerekmedi: Rize şivesi Uygur Kaşgar’larından buralara gelmiş, hem de 

türküyle!    

Diyordum hep, İranlılar aynı şiveyle konuşuyor ve Kuran’ı aynı şiveyle 

okuyorlarsa, bunun daha iç bölgelerde, ilk büyük kavimler göçünün başladığı 

derinliklerde kökü olmalı… 

Düşünürdüm, bizim Kaçkar dağlarımız ile aynı adı taşıyan Uygur Kaşgar 

dağları arasında bağı oluşturan insanlar bizim dedelerimiz nenelerimiz olamaz mıydı? 

Kaşgarlı Mahmut’un o büyük ansiklopedisinde yerel sözcüklerimiz vardı, Oğuzların 

Kaşgari boyundan da söz ediyordu. 

İşte bu akşam benimle aynı şiveyle, Uygur Kaşgari şivesiyle bana “Leylum 

ley” diyorlardı, nasıl heyecanlanmazdım!  

Elinde defter kalemle konser dinleyen hiç gördünüz mü? Bu akşam bunu 

yaptım. Daha neler neler buldum; örneğin, KIMIL soyadında Adanalı Yörük bir 

arkadaşım var. Onun soyadını merak ederdim, ata kökenini buldum; Uygur’da 

Kumul bölgesi var, orada yaşayanlara Kumul deniyor ve bu bölgeden Kumul dansları 

ve şarkılarından örnek verdiler.  

Açıklamalıyım, “Kımıl” sözcüğü Kaçkari şivesine göre “Kimul” olur ya da 

“Kumul” olur. 

Bir de bayan sanatçıların adlarına bakar mısınız? Çimengül, Yazgülü, 

Gülbahar, Esengül,… Tıpkı Kars yöremizdeki çift heceli güllü kız isimleri gibi, çok 

önemli benzerlikler.  Bir de yanımda oturan bir Uygur beyle tanıştım, adına “Varis” 

demez mi? Yani, Rize’de bildiğim erkek adıdır “Varis”.  

Bir an önce Uygur kökenlileri bulup onlardan nazlatma derlemeliyim?  

Bir hoş olmuşum, hâlâ dilimde; “Leylum ley….. leylum ley!” 

22.11.2006 

 

 

Bertan Guantanamera’da 

 

 Bertan Onaran’ı aradım, adının fonetik açılımını anlatacaktım. Çok sevdiği 

Küba’da bir yerin adıyla örtüşüyordu adı. Guan-tana-mera; Gun-ışığı-peri.  

Eğer “meri/beri” yerine “mero/bero” denirse kız yerine erkek oluyor. Fonetik 

analiz yöntemiyle ulaştığım bir sonuçtu bu. 

Bertan, bero-tana, pero-tana, tan ışığı erkek perisi.  

Onunla tanıştığımdan beri bana ışığını vermeye devam eden bu değerli 

ağabeyimle böyle ufak buluşlarımı paylaşmaktan heyecan duyarım. Onu aramak için 

zihinsel yoğunlaşma içindeydim, aradım, ev telefonu beni cep telefonuna 

yönlendirdi. Cep telefonu önce bir iki cızırdadı, sonra açıldı.  

“Aaa… Sen nerdesin, nerden arıyorsun, ben Küba’dayım” demez mi?  

Bu kez ben şaşırdım. Olacak şey mi? Ona yoğunlaştığımda, ona 

Guantanamera adının içinde kendi adının olduğunu söyleyecekken, Küba’dan sesi 

geldi! 

Anlattım, “Sen Bero’sun, hem de Tana Bero/Tana Mero, Tan ışığı Bero’sun 

dedim. 
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“Tam da ordayım” dedi, “Hem de Guantanamera’da, Guantanamera 

Restoran’dayım!” 28.4.2008 tarihinde orada olmak, 1 Mayıs İşçi bayramını Küba’da 

kutlamak demekti! 

İnanılır gibi değil. Zihinsel yoğunlaşmış enerji ışıktan da, sesten de hızlı 

gidiyor, evet. 

Mero-tana, Bero-tana, Bertan’dı  o.  

Peki nasıl oluyor da tana-mero yer değiştiriyor, gramer farkı oluşuyor? Bu, 

Latince’yi Türkçe’den ayıran temel özellik olarak gösterilir.  

Peki, Ön-Türkçe’de ön-ek var mıdır derseniz, evet vardır. Bütün Karadeniz 

şivelerinde bunu görürüz.  

Halûk Tarcan da bunu saptadı ve “Ön-Türk Uygarlığı 1-A” kitabında “Hint-

Avrupa teorisi geçersizdir” (s.82) dedikten sonra, Trabzon-İstanbul-Roma göç yolu 

çizgisine dikkati çekiyor ve Karadenizlilerin devrik cümle konuşma alışkanlığından 

örnek veriyor.  

İstanbul’da vapurda çaycılar “Var mı çay içen?” diyerek çay satar.  

Haluk Tarcan’ın bu saptamasını doğrulayacak pek çok işaret daha vardır; 

“Var mı gelen?” gibi.  

“Hani (any) çay isteyen?” Kim is-ter, who is there, o ister/ o istiyir, he is 

here!.. Gramer yakınlığı açıktır.  Yani bizim devrik cümlemiz Latince’nin gramer 

yapısındadır.   

Şimdi bir Karadenizli kadın konuşuyor olsun; devrik ifadeleri ardı ardına 

görelim:  

O usağum, du, du bi bak, hane/ne seyayr-um saa, bi se deyr-um, bi bak 

baa, de baa (ma), engladung mi? 

(Who/you  my son, stop, look at me,  any saying…, say me,  any lay down 

me?) 

Ben/ UM takısına dikkat edelim, İngilizce I’m ile çok yakındır. Ben/men-um 

ile bağlantılı olarak, my, me, um/ma  hecelerini cümlenin-sözcüğün önüne 

koyduğumuzda Latince gramerle örtüşmektedir.  

Uma/Ma eki, Ro-ma’da son ek olabildiği gibi,  Ma-dar’da ön ek 

olabilmektedir.  

Lazca’da ma, ben’dir. Ma; Uma (plesenta), ama/ana öncelikli kutsal 

kavramdır. Onun adıyla başlamak ona şükran duyduğunun ifadesi olup bereketi veren 

Tanrı Uma adıyla söze başlamaktır.  

Halûk Tarcan ağabeyimize değerli saptamalarından ötürü ayrıca teşekkür 

ederim. Aynı kitabında “Basklar Hotan’dan göç etmiştir” (s.83) diyor. Benim 

bulgularım da bu doğrultudadır; Rize çerşan bezinin adı Kaşgar’da Hotan bezidir, 

orada da kadınların günlük örtüsüdür.  

Kut/Hut soyadı  tüm Karadeniz’de vardır. 1.Dünya harbinde İngiliz 

generalini teslim alan Halil Kut Paşa (Kut-ul Amari onun adını taşır, Enver Paşa’nın 

ailesindendir) ihtimaldir ki Rizeli veya Trabzonludur.  

 “Bertan” adından, Guantanamera’ya  gittik geldik.  

Sevgili Bertan Onaran ağabeyimin ve eşi Sevil’in aracılığıyla Küba’ya, 

Guantanamera’ya ve Guantanamera’daki Che Guavera anıtına bir kırmızı(kor-ma-

esi) gül de  benden!  
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Kardeş Küba halkının ve hepinizin Bir Mayıs Bayramı kutlu olsun! 

… 

 

Büyük Savaş Kumarı Oynayan İngilizler kimler?  

 

Zil takıp oynuyorlarmış 18 Mart günü İngiliz zenginleri, lüks otellerin 

lobilerinde.  Çanakkale’de yenilmemişler, Çanakkale’de bizi oyalamışlar, Arap 

petrollerini garantiye almışlar meğerse! 

Bizimle dalga geçiyorlar sanki. Avustralian New Zeland Army Corperation 

(ANZAK) şirketinin paralı Asyalı askerleri de onların umurlarında değildi, Türkler 

de. İki taraftan da ölenler Asyalı değil miydi?  

3 bin tohumuna para vermediği Amerikalı’yı ikiz kulelerde yem verirsen 

Kerkük-Musul petrollerini de alırsın. 5 bin Kürdü yem verirsin, İran petrollerini 

garantiye alırsın. Kürtlerle Türkler arasına kan davası sokarsın, onlar birbirine 

dişlerini gösterirken sen Kerkük’ü Musul’u havadan bile Londra’ya akıtırsın! 

Yani böyle bunlar… Nasıl olsa ölenler hep Asyalı değil mi? 

İngiliz Armada deniz filosu ANZAK şirketinin ücretli askerlerini  

Çanakkale’ye yığdıklarında aynı anda Van’da Ermeni çetelerini Kürtlerin üzerine 

saldırtan da İngiliz servisleri değil miydi? Hesapta, doğuda kargaşa çıkartıp, Osmanlı 

hükümetini orada oyalayıp Çanakkale’den kolaylıkla Karadeniz’e geçmeleri, Bakü 

petrollerine kısa yoldan ulaşmaları vardı. 

 Haçlı seferleri sırasında İstanbul, tarihinin en büyük yağmasını yaşadı. 

“Ganimetler Kenti Konstantinapolis” yağmasında en büyük payı alan Venedikliler 

aldı. Venedik nere, İstanbul nere demeyin, Galata kulesi de onlarındı, altındaki 

bankerler de onlardı. Avrupa’da haçlı orduları kurdurup, Mısır seferine gidin diye 

krallara borç para ve ayrıca para karşılığında donanmalarını verdiler. Haçlılar 

İstanbul’a geldiklerinde yaşananlar korkunçtu. 

İstanbul kilise mahzenleri, özellikle Aya Sofya’nınki, tıka basa altınlarla dolu 

idi.  . “Ganimetler kenti” sitesinden bir alıntı ekliyorum:  

Haçlılar deniz yoluyla Mısır’a gitmeyi düşünürler. Venedik, donanmasını 

onların emrine verir ama karşılığında para ister. Haçlılar istediği parayı veremezler. 

Duka Enrici Dandolo borçlarını Macarların elindeki Zara kentini fethederek 

ödemelerini söyler. Papa Venedik’i afaroz eder. Philippe von Scwaben 800.000 altın 

ve Papa’nın otoritesini tanıma sözü karşılığında Bizans tahtını ele geçirmelerini 

isteyen Aleksios’un teklifini Papa’ya götürür. Bunun üzerine Papa kabul eder.  

Bu seferde Haçlılar artık paralı asker olmuşlardır. 

 

1203 baharında Zara alınır, Haziran’da Kostantinopolis önündedirler. İlk saldırı 

sonunda III. Aleksios kaçmıştır. Kör II. İsakios hapisten çıkarılır. Oğlu IV. Aleksios 

ile birlikte tahta geçirilir. IV. Aleksios 4.000.000 altın toplar. Bu para Haçlılarla 

Venedikler arasında paylaşılır. Haçlılar geri kalanı da ister. Halk isyan eder. Tahta 

III. Aleksios’un damadı V. Aleksios Dukas Murtzuflos’u geçirir. O da borcu ödemeyi 

reddeder. O zaman Haçlılar alacaklarını kendileri tahsil etmeye karar verirler. 1204 

13 Nisan’da kent düşer ve 3 gün boyunca yağmalanır 3 600 000 altının büyük 

bölümü Venediklilere olan borca gider. 
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Sonunda kent yağmalanır. 1965’de yayımlanmış olan Haçlılar Tarihi kitabı yazarı 

Runciman’ın bu olayla ilgili olarak “İnsanlığa IV. Haçlı Seferi’nden büyük suç 

işlenmemiştir” diye yazar.  

İşgal öncesi Konstantinopolis hazinelerinin Frenklerle Venedikliler arasında 

bölüşülmesi planlanmış: “Venedik 3/8, Haçlı ordusu kuran Frenkler 2/8, seferi 

yöneten 5 din adamına 3/8.”  

Haçlılar, Venedikli korsan bankerlerine olan borçlarını ödemek için 

İstanbul’u yağmaladılar.  

Bu bölümü bir de Halikarnas Balıkçısından okuyalım (Hey Koca Yurt, s.79) 

“Papalığın propagandası, göğüslerinde haç resmedilmiş Fransız, Lorainli, 

Proaslı, Norman ve İtalyanlardan toplanan ordularla, doğuya karşı Avrupa 

Birliği’ni adam akıllı geliştirdi. Haçlılar Kudüs’ü zaptettiler, soydular ve sokaklarını 

kanla suladılar.  

Artık talanın adı “Deniz Ticareti” olmuştu… Hristiyanlığın son kalesi 

sayılan Bizans’ı –orası kutsal yerlerden daha zengindi- soyup soğana çevirdiler. 

Kadın ve çocuklar ırzlarına geçilmesin diye yer altı mahzenlerine saklanıldı.. 

Ayasofya’nın içi, mihrabına dek, beygir ve eşek gübreleriyle örtüldü. Talanı taşımak 

için at ve eşek gerekti çünkü. 

Talan süresince eğlence de gerekti. Mihrapta çıplak kadınlar oynatılıyor; 

hatta yatırıla yatırıla onlarla başka şeyler de yapılıyordu çığlıklar çınlatıla 

çınlatıla!.. 

Bu gürültü sırasında paradan başka şey düşünmeyen Venedik ve batı ticareti, 

adaları ve Girit’i zaptetti. Bizans imparatoru Anadolu’ya kaçarak saklandı. Artık 

Haçlılar gittikçe seyrekleşe seyrekleşe, Sen Jan şövalyeleriyle, önce Rodos, sonra 

Malta’ya tıkıldılar ama, Allaha şükürler ede ede hepsi de banker ve milyoner 

oldular.” 

Bir de, İstanbul’daki yağmadan aç kalan papazlar Münzevi dilenciler(!) 

tarikatı kurdular!  

Fatih Sultan Mehmet bu şehri aldığında neden sevindi İstanbul haklı 

anlaşılıyor.   

Aynı Galata bankerleri ona da borç verdiler, aynı kurnazlığı Osmanlı’yı 

bitirene kadar devam ettirdiler. Şimdi sırada bizi borçlandırarak BOP savaşına çekme 

ve parçalama planları var, artık biliniyor ve şimdiden yaptığı hizmetlerden “Büyük” 

ünvanı verilmiş yakasına onur(!) nişanı takılmış Türkler, başbakan ve 

cumhurbaşkanları var.   

Ne tesadüftür ki, İstanbul’da Katolikliği devlet dini ilan eden (380) 

Teodosius’u da “Büyük” ünvanıyla onurlandırdı batılı korsanlar! Aya Sofya’nın 

mahzenlerini altınla dolduran o olmalıydı. Onu “Büyük Teo” yapan neydi? 

Katolikliği resmi din kabul ettiği için mi, Mısır’ı yağmalayıp kilise mahzenlerini 

doldurduğu için mi?  

Bu Büyük Teo(!) yeniden İstanbul’un gündemine girdi, Yenikapı’da 

Marmaray kazısında ortaya çıkan limana onun adı verildi. Neden acaba?  

Bu soru ev ödeviniz olsun. Bir sorum daha var. 
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Üsküdar Marmaray kazısında ortaya çıkan Hitit şehrine neden KHRYS adı 

verildi acaba?  Hani şu Yahudi tarihçilerin “Velinimetimiz Kuros” dedikleri Khrys.  

İkinci ev ödeviniz de bu; antik Üsküdar şehrime adı verilen Khrys, neden 

birilerinin velinimeti idi ve bugün 2500 yıl sonra bir daha ödüllendiriliyor?   

Bu araştırmamız sırasında Kızkulesi tarihi ile karşılaştık ve Karoz’un denizde 

ölen karısı için anıtmezar olarak bu kuleyi yaptırdığı(MÖ.347) bilgisine ulaştık. Bu 

tarihlerde İstanbul’un üç yakasında üç farklı gücün varlığını saptadık; Sarayburnu 

(Bizans), Galata (Venedikli bankerler), Üsküdar (İskitler). 

Benim şehrime, benim limanıma bu adların verilmesini kim belirliyor? 

Keşke bize önce Haçlı seferlerini anlatan tarih kitapları okutulsaydı; bugün 

AKP’ye oy verenler, o zaman ABD ve AB haçlı seferine evet  demiş olduklarını 

bilerek oy kullanırdı. 

1.6.2008 

 

 

Bir Ayasofya Hikayesi 

 

 Bizanslı Türk kızı Kraliçe Teodora (Teo-Duria/Suriyeatalı) öldüğünde cesedi 

Ayasofya’da büyük bir törenle yakıldı(MS. 548), ihtimaldir ki külleri denize 

savruldu!  

Sondan başladık hikayeye. 

 Bizans kızıydı, yani İstanbul’un Bi-can-su mahallesinden Bizans sarayına 

çıkmıştı. Geldiği kültür, Şaman-Oğuz kültürüydü, Hristiyan değildi. O, ölüme 

meydan okuyarak kendi başını kestirten ve cesedi şaman töreniyle yakılan VI.Büyük 

Bedri gibi, Oğuz töresine sadık kalmış bir direnişçiydi.  

 Babası hipodromda at yetiştiricisiydi. Anımsayalım, at terbiye etmek  

Türklerin ata mesleğidir, sirk cambazlığı için yapılan bir iş değildir. Hipodromda 

yapılan yarışlarda Kırmızı-Mavi takımlar yarışırken, o, kırmızı takımda at binerdi. 

Kırmızı, Bedrin aslanlarının rengiydi, en usta seviyede savaşçı olduklarında başlarına 

kırmızı bant bağlarlardı. Augus-tina olurdu adları; Oğuz-Güneşi! Güneş gibi kızıl 

renk donlanırlar,  törene başlarken koç kurban ederler, kurbanın kanından alınlarına 

sürerlerdi.   

532’de Teodora’ya karşı büyük bir isyan başlatıldı, Nike (Yenge)  isyanı.  Bu 

isyan, Üsküdar (İskitdor) yakasından yardıma gelen elli bin Goth’lu (İskit Türkü) 

süvari tarafından bastırıldı. Beykoz (Beyuk-Oz), Kadıköy (Kalke-don; Tun/Güneş 

Halkı) ve Üsküdar süvarileri atına atladığı gibi denizi karşıya geçtiler, at sırtında 

yüzerek onu kurtarmaya koştular. “Atı alan Ssküdar’ı geçti” ve isyan bastırıldı! 

 Anadolu yakasından bir ordu gelip neden kurtarıyor Yenge’yi? Suyun 

ötesinde kendi soydaşları mı vardı yoksa? Evet, üç İstanbul vardı; Sarayburnu, 

Galata, Üsküdar. Üsküdar  yakası Hristiyanlaşmamakta ısrarlıydı. Yazar Aytunç 

Altındal Yoksul Tanrı kitabında Kilise Babalarının başlattığı sokak isyanıydı diyor 

bu isyana.   

 İsyancılar,  Teodora’nın halk için yaptırdığı bütün hastaneleri, yoksul 

kadınlar için yaptırdığı iş evlerini (manastırları) ve Anadolulu filozofları kubbesi 
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altında topladığı bilim ocağı Aya Sofya’yı yaktılar. Yakılan yerler, kamucu, sosyal 

kurumlardı. (Bugün kamucu devlet kurumlarımızın yıkılışına benzerliğe dikkat!)  

 İsyancılar ne için isyan ettiklerini bilmiyor, ama bir şeye inandırılıyorlardı; 

“Teodora’nın yaptırdığı yerlerde güneşe inananların simgesi, başın arkasında güneş 

dairesi var; Teodora,  Tanrı İsa’yı inkar ediyor, dinsizdir”…  

 Teodora’nın gücü ise “Anat(s)i Ulu” Anadolu’dan, Suria (Dur-ya), Filistin 

(Pelaz Atalılar) ve Tunuslu (Tun-os) akrabalarından geliyordu. Tunus bayrağında bu 

inanış beraberliğinin izleri görülür; kırmızı bayrağın ortasındaki beyaz güneşin 

içinde kırmızı hilal ve hilalin içinde yıldız vardır. Kartacalıların, Anibal’in 

Roma’yla savaşlarını anımsayalım. Hristiyan tarihçiler, Anibal’i yendiklerinde 

Hristiyanlığın önünde engel kalmadı diye yazdılar. Onlar, Teodora Yenge (Nike) için 

fahişeydi diye aşağılayıcı şeyler de yazdılar. 

 Ünlü İtalyan besteci G.F.Handel, Teodora için 1750’de bir oratoryo besteledi, 

içinde Teodora’ya yakılmış İtalyan halk türküleri vardır. Aynı kültür damarından 

beslenen Laodice ve Mitridade için yakılmış türkülerle operalar yapıldığı gibi.  

 Aynı yıllarda Hristiyan Roma’ya karşı direnenlerin kendilerini sakladığı bir 

inanış grubu, Mitraizm /Bedri’nin Yolundan Gidenler,  VI.Büyük Bedri’yi kendisine 

örnek alanlar tarafından kurulmuştu. Teodora ve Justinian (Oğuz güneşi analı) bu 

gruptandı, biliniyordu. İsyancıların yaktığı Aya Sofya’yı yeniden yaptırdılar, 

büyüttüler, oraya Bedrin Aslanlarının simgelerini, hatta İsa ile aynı dönemde yaşadığı 

bilinen Tuanalı/ bugünkü Niğdeli, şifacı bilim adamı “No’us/zekâ’nın ulu atası” 

Apo’llo-nius’u da resmettiler. Apollonius’un bu resmine hep İsa diye baktı insanlar. 

Yıllar sonra üzerine sıva çekenler oldu, sonra sıvalar açıldı, sonunda Atatürk 

zamanında çok haklı olarak Türk şaheseri bu bina bir müze oldu.  

Bugün, Teo-dora’nın adını, Duriye ve Suriye kız adlarında farkında olmadan 

yaşatıyoruz.  

Halkçı Kraliçe Duriye Yenge öldüğünde, cesedi,  Şaman töreniyle, kendi 

yaptırdığı Ayasofya bilim evinde yakıldı. Ayasofya (Hagiasofya/Sofilerin okkası-

akhasi-ağası) için ansiklopedilerde verilen açıklamalarda, Yunanca “Kutsal Bilgelik” 

anlamına gelir denilmektedir, ki bu da bizi doğrular.  

Ayasofya’nın ilk hali, anıt müze olarak Susalı Artemis, LAZOPO/Hopaliti 

için yapılmıştır. Defalarca saldırı gördüğü anlaşılan anıt müzenin üzerinde her 

defasında yeniden anıt müze yapıldığı, Hıristiyanlığın Roma’da resmi din 

olmasından, MS.548’de yakılışından da çok sonra, bir dönem kilise olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bizans adının kökeninde de “bi-can-isiği” vardır, ki, bilgisiyle bir tane olan 

CAN’ların yeri demektir. Farsça’da geçer, Bicaniler, bilimle uğraşanlar için 

kullanılan deyimdir. Bir olan, pir olan, “en” iyisini bilen, Bilici’dir. Özetle Bizans adı 

Ön-Türkçe’dir. 

Kurucu hanedanın adı KOM-ANOS; Şamanası, Şamani Oğuzları ifade eder. 

Hagia Sophia /Aya Sofya; Hagia/Akha/Aga (Okkalı)-Us, Aklın ışığı, 

Bilimevi!  
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Teodora Nice/Yenge kabartması İstanbul Arkeoloji müzesindedir. 

331 yılında Doğu Roma’da, İznik konsülünde alınan kararla Hristiyanlık 

resmi din oldu ve Anadolu’da bilim evlerinin yıkılması kararı alındı. Aynı zamanda 

tüm Avrupa’da devlet eliyle Hristiyanlaştırma başladı, ki bu Avrupa tarihinin en 

acımasız dönemi olarak adlandırılan “Ortaçağ” idi. Katolikler on bin Protestanı bir 

gecede öldürünceye kadar bu böyle sürdü. Bu, dinin devleti yönetenlerin elinde 

geldiği nokta idi. Rönesans/aydınlanma böyle doğdu. Anadolu halkı zaten laikti. 

Batı’da “laiklik” kavramı böyle ortaya çıktı. Laikliğin, Anadolu insanı gibi “Halk 

olmak” ile aynı anlamda kullanıldığını düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Ruhun şad olsun Teodora! 

13.6.2008 

 

 

 

 

Ulus’ta Antik Apollonius Bilimevi  

(Memleket Mevzuat Dergisi, Ankara, Aralık 2008 sayısı) 

 

Antik Karadeniz’den yola çıkıp Anadolu’da dolaşırken yolum Ankara’ya 

düştü. Aslında Ayasofya’daydım, Bizans’ın bilge kraliçelerini arıyordum. Baktım ki, 

bilge kraliçe Suriyeli Domna Julia /Dam Anası Hülya, intihar etmiş ve cesedi 

Ulus’ta, Augustus tapınağında  yakılmış diye yazıyor. Hemen düzeltelim, burası bir 

tapınak değil, Oğuz-atası uluların bilimevi idi. 

  
İkinci resimde Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki minyatürü 

görülmektedir. 

 Kraliçe Hülya Domana’nın Hıristiyan olmadığı, Şaman (Doman) olduğu, Ay 

tanrısına inandığı bilinmektedir. Asıl önemli olan, kraliçe Hülya, çok ünlü tıpçı, 

matematikçi, geometrici Niğdeli Apollonius (Zekâ’nın Ulu Atası) hakkında bir 

kitap yazdırmasıdır. Kitabı yazan kişi Apollonius’un öğrencisi filozof Filostratus 

(Filos-Tur Atalı/Atası Tur Filozofu), o da Niğdeli, yani antik adıyla Tuanalı.  
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Anımsayalım; Apollonius (MÖ.5- MS.95), evrende bulunan her şey canlıdır, 

en küçük parçada ne varsa en büyük parçada da o vardır demiş ve gökyüzü 

cisimlerinin hareketlerini incelemiş, geometrinin temellerini atmıştır. Gökyüzündeki 

ateş parçası cisimler hayatın kaynağı kabul edilmiş, OZ/OD (ateş, ışık) kavramı 

bilimsel araştırmalarının merkezini oluşturmuştur. 

Ankara’nın antik sikkelerinde buranın bir Oğuz Şaman şehri olduğunun 

belgesi olan Ay-Yıldız vardır. (Melih Arslan, Antik Ankyra Sikkeleri)  

 
Sikkenin üzerinde sekizli Türkmen yıldızı ile ışığını güneşten alan “hilal”, 

bugün de en üst düzeyde Türk simgeleridir. ANKYRA yazısı dahi, bugünkü Türkçe 

alfabeyle yazılmış gibidir. Bu karşılaştırma gösteriyor ki, Osmanlı Arap harflerinden 

Türkçe harflere geçmek, aslımıza dönmek ve ikibin beşyüz yıllık tarihimize sahip 

çıkmak olmuştur.     

Julia’nın cesedinin yakıldığı yer, Ulus’taki August Tapınağı diye bilinen 

yerdir. Önce, burada kimler yaşardı anlamak için buradaki en eski yerleşim adlarını 

Muzaffer Örkçüoğlu’nun Ankara Klavuzu adlı kitabından alalım ve sözcük olarak 

açılımlarını yapalım:   

 Ulus: Ulu-oz(d), Ulu Od, ateşinin yakıldığı yer, onun etrafında buluşanların 

yeri. Sümer/Hitit-Oğuz Tanrısı Lat/Laz’a inananların yeri. Sözcüğün dönüşümleri: 

Lasi (kızıl), Lato, Ulius, Ulaoz, Leos, Lagos, Likus, Laikus,  Hlioz, Helas, Alles, vb. 

 İskitler; İskit boyları. Sibir/Saka Türklerinin bir diğer adıdır. Gotlar ve 

Galatlar, bir diğer adlarıdır. Yazılı kaynaklarda Ankara’nın kurucu halkı Galatlar 

olarak geçer. Saka; Sağa-lassos adında geçer.  

 Ulucanlar: Ulu-Can kişilerin yeri. Açık, anlaşılır biçimde  

Sakalar: İskitler’in diğer adı.  

 Akalar: Bilimin ağabeylerine verilen isim; Akha, Hagia, Ağa, Aga. 

 Samanpazarı: Şaman pazarı. (Bir dönem Ahilerin ticaret merkezi olan yer.) 

  Mahalle adları: Ulubey, Kızılbey, Kızılelma, Sümer, Turan, Oğuz, Başkır, 

Atilla.  

Oğuz Kırı: Yenişehir’in eski adı.  

Hacettepe: Oğ-ace-tepe. Oğ-Ece Tepe, ihtimaldir ki yakma törenleri yapılan 

yerdir. Oğ-ace’nin simgesi artı işareti olup, Ön-Türkçe’de “günahsız” demektir, OĞ 

Türklerine ait simgedir. Günahsızlık, yakılarak külleri göğe uçurulmayı hak edendir, 

bugünkü karşılığı şehitliktir.   

Ankara 2007 kazılarında bulunan haç işareti Oğ-Ace (Hace/Haç) işareti, 

Oğuz/ Oğ-ice/Göğ-Isığı) simgesi görünmektedir.  

Yakılmanın “günahsız” simgesine kaynak olan artı işareti, ur/ar/er olma, 

çoğalma işareti, bir üstüne bir ekleme ile ilişkilidir. Biraz daha açarsak, Ur-udu, Ur-

ata, Artı, Arata, Arta-Misi adındaki gibi Farsça “kutlu güzel” ve Udu-ar/Dor 

açılımına ulaşılır. Dor, Ön-Türklerin diğer adıdır. 
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Kızılcabayır: Dikmen ve Kavaklıdere üzüm bağlarının, Bağos/Bakhaus bağ 

bozumu şenliklerinin yapıldığı yerler. 

Hamamönü: Hamamlar, yani su ile arınma burada ayrıca önemlidir. 

Apollonius’un su sesiyle psikolojik tedavi yaptığı bilinir, Bergama’da böyle bir tıp 

merkezi kurduğu kayıtlarda vardır. Altındağ’dan gelen İmrahor ve Hatip çayları 

Augustina Bilimevi’nin önünde birleşir, Bent Deresi adını alır, az aşağıda bulunan 

Akköprü’de İncesu ile birleşir. Yani bu civarda, su sesinin bolca duyulacağı doğal bir 

ortam hazırdır.  

Bent deresi: Ben-ti’den dönüşmüş görünmektedir. Pan-ti, Pan ısığı 

açılımındadır. 

Ankara’nın kuruluş merkezinde rastladığımız Oğuz kültüründen izleri bir 

tarafa bırakıp, Roma dönemi diye adlandırmaya kaynak olan bağlantılarına 

baktığımızda, onda da Şaman izlerini en belirgin şekilde görürüz. Bu araştırmamız, 

bundan sonra “Roma Hamamı” adlandırması üzerinde bir daha düşünmeyi  

gerektirecek, umulur ki “Ulu Oz Hamamı” adı daha uygun görülecektir. 

Bilimevini ziyaret edenlerden kraliçe Julia Domna (MS.170-217) bir 

Şaman’dı. Julia Domna; Uluay Dom-ana. Dam; gök, kubbe, Kubbenin anası Domna. 

Ulus’ta Justinien Dikilitaş’ı şunu göstermektedir ki, bilimevinin çok önemli 

ziyaretçisi ve hamisidir, bilimevine devletin desteği vardır.  

Bizans kralı Jüstinien’in (MS.482-565) açık adı “Flavius Petrus Sabbatius 

Iustinianus” idi. İkinci adı Bedri/Bedros ve dördüncü adı “Oğuz tini(güneşi) analı” 

açılımlıdır. VI.Büyük Bedri’nin yolundan gittiklerini (Mitraizm), Hristiyan Roma’ya 

karşı olduklarını açıkça söylemişler ve eşi Teodora ile birlikte Kilise Babalarının 

hışmına uğramışlardı.(bkz. Bir Ayasofya Hikayesi). Ayasofya’nın duvarına 

Apollonius’un resmini de onlar yaptırmıştı. Karısı Teodora’nın cesedi Ayasofya’da 

yakılmış, fakat ihtimaldir ki kendisinin cesedi Ulus’taki Augustus/Oğuzatası 

Bilimevinde  yakılmıştır. 

Diğer adları:Flavius; Bi-lobi-us; Bilgi Deposu, Akıl Kutusu. Sabbatius; 

Şam/ışık-apası, Atası Işık.  

Anadolu’da yakma kültürüne dair bilinen son tarihler: Julia, Ankara, MS. 

217. Teodora, Ayasofya, MS.548. VI.Büyük Bedri, Sinop, MÖ.63.  Yine milattan 

önce Kâhta’da Nemrud dağında heykelleri bulunan, Romalılara karşı savaşmış ulu 

kahramanlar; VI. Büyük Bedri’nin kızı Laz Ece (Laodice) Furtuna, damadı Antikos, 

İkalemus, Samos ve diğerleri. 

Bilim yapılan yerleri tarihsel süreçte izlemeye koyulduğumuzda, demir 

ocaklarından sonra Ayasofya ve Augustina’da gördüğümüz Ulu-anaus (Ulu zekâ)  

modelini ve ondan sonra da Medreseleri söyleyebiliriz.  

Medrese adını açtığımızda, içinde saklı olan Medri-isiğ (Bedri’nin Işığı) 

görürüz. Ki; Ankara Hacıbayram’da bulunan Karamedrese (Kora-Medresi; Bedri 

ışığının koru) Augustus Bilimevi’nin bitişiğinde, bir anlamda onun devamıdır. 

Türbenin tamburu sekizgendir; Büyük Bedri, Tahran, Sümer ve Şems yıldızları gibi.  

Bütün bu kaynakları bir araya getirdiğimizde Ankara’nın önemli bir bilim 

merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Apollonius’un Niğde’den çıkıp gittiği 

yerler, Tarsus, Taşucu, Yalvaç, Bergama, Hindistan ve Kahire (öldüğü yer) dikkate 

alındığında, ULUOZ/ULUS önemli bir merkez görünmektedir.  
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Ulus Bilimevinin mimari özelliği de bize önemi ipuçları vermektedir. Korint 

(Anasi Kor) tarzında oluşu ve batıya bakan kapısı dikkate alındığında, Helen kutsal 

yapılarının doğuya bakan kapılarının aksi bir durum var demektir. Kapının batıya 

bakması onun Anadolulu olduğunun işaretidir.  İskender’in MÖ.320’lerde 

yağmaladığı Milas’taki antik hamamlar bile bu özelliktedir.   

Ulus Roma hamamının duvarında tıbbın işareti olan yılan tutan bir el 

vardır. Bu hamamda, Julya (Ulu-ay) Domna ile oğlu Carakalla (Ulu-kor-aga) için 

yapılmış sikkeler bulunmuştur. Hamamın suyu Elmadağ’dan (Ulu Ma İda) künk 

borularla geliyordu.  

Kayseri Gevher Nesibe ve Tokat hamamlarındaki mimari özellikler ve yılan 

tutan el işaretlerine bakarak buraların da Niğdeli Apollonius’un ekolünden tedavi 

merkezleri olduğunu söyleyebiliriz. Bedensel temizlik olmadan ruhsal tedavi 

(iyileşme) olamayacağı bu ekolün özüdür.   

Kayseri, Tokat, Ankara, Kırşehir, Niğde, Gordion, Afyon, Kütahya illeri belli 

bir coğrafi bölge olarak ele alındığında, yer adlarında KORİ bağlantılarını görebiliriz. 

Gevher (Cevher) Nesibe; Goğ-uri Anasi-abe. Kayseri; Goğu-saari, Kayı-şehri. 

Kırşehir; Kor-şehri. Nevşehir; Anao-şehri. Göreme; Kori-abe. Niğde; Neu-ida/ata.  

Gordion; Kor-ida-oğni. Afyon; Ape-on. Kutahya; Got-agha-ya, İskit/Skot agaların 

yeri. Tokat; ata-got. Bu isimlerde Oğuzların Kayı boyuna ad veren Goğ /Gök ile 

sesdeş sözcükler dikkat çekicidir.  

Ulu-Oz ateşinden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir kavram 

da öz Türkçe bir kavram olan ULUS sözcüğüdür. Ulu atalarımızın bilim evlerinde 

yaktıkları o ulu aydınlanma ışığını “ulus” sözcüğünün gizeminde hissedebiliyoruz. 

Bugün en samimi duygularla dillendirdiğimiz bu sözcük, ne kadar tarihi bir derinliğe 

sahiptir, şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.  

Ankara adını açalım: Ana-kora; Kor Anası ANKARA! Orada yakılan, 

bilimin ulu ateşidir, aydınlatan kor’un anası ordadır. Atatürk’ün, Ankara adının Asya 

kökenli olduğunu söylediği bilinir. Demek ki ulu önderimiz bizden önce bunu 

biliyordu. DTCF’nin ön duvarına yazdırdığı “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü 

de, hem anlam olarak, hem de Ulus Bilimevine yakınlığı bakımından isabetli  

görünmektedir. 

Ankara valilik binasının bahçesinde bulunan mermer sütunlar ve sütun 

başları, Julian (Uluanalı) dikilitaşının hemen yanındadır. Bu dikilitaşlara bakıp, daha 

bir çok bilime gönül veren ulu insanın yakma töreni burada yapıldı  diye 

düşünebiliriz.   

Domna’nın Ankara’dan geçişi: Kocası Severus ile birlikte Tuana’da tedavi 

gören yaralı komutanlarına yaptıkları ziyaretle başlar. (MS.193). Komutan düzeyinde 

yaralı askerlerin bir bölümü Ankara’ya getirildiği anlaşılıyor.  

www.ankara.edu.tr/kutuphane/TarihArastirmalari/TarihArastirmalari_2006_c

25_s39/2_mehmet_ali_kaya.pdf 

Bu sitede, tarihçi Mehmet Ali Kaya’dan öğrendiğimize göre kral Severus’un 

Antakya üzerine açılan savaşa (İsis savaşı) Plaudianus (Laoz opa analı) adlı önemli 

bir komutanını gönderdi. (Bu sırada İstanbul Bizans yarımadası 2 yıldan beri Roma 

kuşatması altındadır.)  Pozantı’da çok çetin bir savaş geçiren Roma ordusu yenilerek 

Tuana’ya çekildi. Yaralı komutan Bor’da (Tina-Tyona Bilimevinde) tedavi 
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görüyordu. Tedavisi uzun sürdü ve Severus ile kraliçe Julia onu ziyarete gitti. Julia 

zamanını daha çok Tuanalı sofistlerle sohbet ederek geçirdi, onlardan Apollonius’un 

bilim çalışmalarını dinledi. Apollonius’u 3 kuşak tanıyan filozof Filostratus’tan 

Apollonius’u yazmasını istedi. Tuana’dan sonra  Ankara’ya geldiler, ihtimaldir ki 

oğul Filostratus da onlarla birlikteydi.   

 Severus’un Ankara’ya uğradığına dair bir mezar taşı üzerinde epigrafik 

belge bulunmuştur. 3 Eylül 193 gününe tarihlenmiş bu belgede X (on) numaralı 

Geminea adlı askerine ait olduğu yazılıdır. Ankara’dayken Agusti adında bir muhafız 

askeri daha öldü. 2008deki kazıda bulunan ikona bu askerlere ait olabilir. Bu askerler 

ölmeden önce, Ulus’taki bilimevinde ve Ulus’taki (Roma diye bilinir) hamamda 

onların tedavisiyle ilgilenilmiş olmalıdır.  

Kaynaklarda, Julia’nın ay tanrısı Men’e taptığı yazar; Men, Pan’dır. Yani 

Julia Domna Hitit-Oğuz kültüründen Pan-ti /Pan ışığı inanışlı bir Şaman’dır. Bilge 

kraliçe Teodora gibi o da Suriyelidir. Daha doğrusu, Suriye eyalet sınırları içinde 

kalan Filistinlidirler. Pelaz-tun/Filistin’in kurucu atası Pelazlar ise Anabacı Torosları 

(Doğu Karadeniz Dağları) diyarından gelenler olup, dolayısıyla Büyük Bedri gibi Pan 

/ Men inanışlıdırlar.  

Adıyaman Kâhta duvar kabartmasında Herakles ile el sıkışırken görüntülenen  

resmine bakıldığında, VI.Büyük Bedri’nin ve onun yolunda gidenlerin bilim 

adamlarına ve dolayısıyla bilime hizmetleri anlaşılabilirdir. Mustafa Kemal’de 

gördüğümüz de bu özelliktir.  

Apollonius der ki:  

“Bedensel özgürlük olmadan ruhsal özgürlük olmaz!” 

“Toprak herkesin anasıdır, çünkü, eşitliği gözetir. Ama sizler, ey Aspendos 

zenginleri, haksız olduğunuz için, onu, yalnızca kendinizin saydınız!” 

“Gerçeği söyledim diye beni hapse attılar! Gerçeği söylemeseydim başıma 

daha ne gelecekti sanki?” 

 “Apollonius” sözcüğü üzerinde fonetik analiz yaparsak, karşımıza bugünkü 

fonetikle “Ulu Ağabey Hasan” çıkar: 

 Apollonius; Apo-ullu- naus. Ulu Ağabey  Naus!  

Naus; Ana-usu/ Us-ana, Hasan, Husan, Husen, Hüseyn, vb. Ana-Us, Us 

anası; akıl küpü! 

Anadolu’nun ortasında, şimdiki Aksaray sınırları içerisinde, Apollonius’un 

doğduğu yere bakan bir ulu dağ bulunur, adı Hasan Dağı’dır, araştırmamız bizi bu 

dağa götürdü.  

Apollonius’un öğreticilik yaptığı bilimevlerinin  yıkılışı:  

MS.331’de toplanan İznik konsilinde Hristiyanlık resmi din olarak kabul 

edilince, yani İsa, Tanrı’nın oğlu olarak ilan edilince, Hristiyanlığın önündeki en 

büyük engel olarak görülen bilimevlerinin yıkılması kararı alındı. Bilimin babası 

Apollonius’un heykelleri, resimleri ve bilimevleri tarihten ve hafızalardan sildirildi. 

İznik’te bu kararı alan heyetin başında, hazindir ki bir Şaman olan Bizans kralı 

Konstantin vardı.  

Görünen odur ki, Ankara Ulus Antik Bilimevi, MS.331’de yıkıldı, yok edildi. 

Ağlasun’da, Sağalassos bilimevinin mermer kütüphanesi ve Roma 

hamamı(!), 1997 kazılarında ortaya çıkartılırken bulunan insan kemikleri üzerinde 
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yapılan DNA testinde, kazıda çalışan Ağlasunlu işçilerle aynı genetikten oldukları 

tespit edildi. Kazıda heykeli bulunan filozof Bizans kralı (M.S.170-180)  Aniusi 

Perus, (daha sonra Markus  Arulius oldu) adından anlaşılacağı üzere Pers Analı, yani 

Şaman’dır. İsparta çevresinin antik adı olan Perusi/Farisi sözcüğü de  bölge halkının 

Kaşgari Oğuz kökenine işaret etmektedir.  

 

Ulus’ta Tarihi Adlar Silindi, Mahalleler Uçtu! 

 

 Ankara Ulus’un tarihi kimliğini belli eden buradaki mahalle ve semt 

adlarıdır. Şimdi, yerel seçimlere gidilirken fark ediyoruz ki, eski mahalleler yok 

olmuş, mahalle sayısı 113’den 57’ye düşürülmüş.  

Her biri diğeri kadar değerli 56 tane mahallenin adını ortadan kaldıran karar, 

29.07.2004 tarihinde, Ankara Altındağ Belediyesi, Muhtelif İşler Komisyonu 

tarafından alındı. İşte belgesi:  

(Belge; Muzaffer Örkçüoğlu arşivi. Parantezler yazara aittir) 

Meclis Başkanlığına 

İlçemizde seçmen sayısı 150’nin altında olan mahallelerin birleştirilmesine 

ilişkin, Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün Başkanlık Makamından havaleli 

11.06.2004 gün ve 397 sayılı yazısı Belediye Meclisinin 15.6.2004 tarih ve 145 sayılı 

kararıyla komisyonunuza havale edilmekle incelendi.  

Konu üzerine yapılan görüşmelerden sonra… yeni oluşan mahallelerin 

isimleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1-Akköprü, Evliya Çelebi, Yeni Turan, Altınbaş Mahallesinin Kazım 

Karabekir caddesi sınır olmak üzere birleştirilmesine ve Evliya Çelebi Mahallesi 

olarak isimlendirilmesine. (3 mahalle silindi, Akköprü ikiye bölündü, yarısı başka 

mahalleye dahil edildi) 

2-Doğanbey, Fevzibey, Bozkurt, Ülkü ve Akköprü Mah. Kazım Karabekir 

Cad. ve demiryolu hattı sınır olmak üzere birleştirilmesine ve Doğanbey Mahallesi 

olarak isimlendirilmesine. (4 mahalle silindi) 

3-Turgut Reis, Köprübaşı, İzzettin, Altıntaş, Öztürk, İnkilap 

mahallelerinin birleştirilmesine ve Hacıbayram Mahallesi olarak isimlendirilmesine. 

(6 mahalle silindi) 

4-Anafartalar, Misakı Milli, Kızılelma, İstiklal, Sakalar, Özgen, Yenice, 

Yeğenbey mahallelerinin birleştirilmesine ve Anafartalar Mahallesi olarak 

isimlendirilmesine. (7 mahalle silindi)  

5-Tabakane, Necatibey, Şenyurt, Sutepe, Koyunpazarı mahallelerinin 

birleştirilmesine ve Necatibey Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (4 mahalle 

silindi) 

6-Çeşme Mahallesi, Gazeteci Kamil Aşık caddesi sınır olarak, Nazımbey, 

Akbaş, Oğuz, Kılıcaslan, Pazar, Başkır, Demirfırka, İçkale, Yenihayat, 

Sığınaklar (Ankara kalesinin  altında sığınaklar var!) ve Yalçınkaya mahallelerinin 

birleştirilmesine ve Kale Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (12 mahalle silindi) 

7-Talat Paşa Bulvarı sınır olmak üzere, Sakarya, Özbekler, Turan, Akalar, 

Alpaslan ve Çimentepe mahallelerinin birleştirilmesine ve Sakarya Mahallesi olarak 

isimlendirilmesine. (5 mahalle silindi) 



 42 

8- Talat Paşa Bulvarı sınır olmak kaydıyla, Demirtaş, Meydan, Gündoğdu, 

Sümer, Ülkü’nün bir kısmı, Atatürk Bulvarı sınır olmak üzere birleştirilmesine ve 

Gündoğdu Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (5 mahalle silindi) 

9-Gazeteci Kamil Aşık Caddesi sınır olmak üzere, Çeşme mahallesinin bir 

kısmının Şükriye Mahallesi ile birleştirilmesine. (1 mahalle silindi) 

10-Bent Deresi caddesi sınır olmak üzere, Fatih ve Yamaç mahallelerinin 

birleştirilmesine, ve Fatih Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (1 mahalle silindi) 

11-Ring yolu sınır olmak üzere Sinan Paşa ve Yavuz Selim Mahallelerinin 

birleştirilmesine ve Yavuz Selim Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (1 mahalle 

silindi) 

12-Orhan Gazi ve Yiğitler Mahalleleri sınırları korunarak birleştirilmesine 

ve Orhan Gazi Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (1 mahalle silindi) 

13- Ring yolu sınır olmak üzere, Çandarlı ve Kartallar mahallelerinin 

birleştirilmesine ve Çandarlı Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (1 mahalle silindi) 

14-Öncüler ve Yılmazlar mahallelerinin birleştirilmesine ve Öncüler 

Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (1 mahalle silindi) 

15- Engürü, Fermanlar, Hayriartmanlar ve Sinan Paşa mahallesinin ring 

yolundan bölge dahilinde kalan kısmının birleştirilmesine ve Engürü Mahallesi 

olarak isimlendirilmesine. (3 mahalle silindi) 

16- Gökçenefe ve Doğanşehir mahallelerinin birleştirilmesine ve Gökçenefe 

Mahallesi olarak isimlendirilmesine. (1 mahalle silindi) 

17-Altındağ Caddesi, Atıfbey Caddesi, Bent Deresi Caddesi arasında kalan 

bölgedeki Yıldırım Beyazıt, Ulubatlı Hasan, Atıfbey, Fazıl Ahmet Paşa, Enver 

Paşa mahallelerinin birleştirilmesine ve Yıldırım Beyazıt olarak isimlendirilmesine. 

(4 mahalle silindi) 

18-Siteler Mahallesi bölünerek, Siteler mahallesinin Turgut Özal Bulvarı 

Taşdelen ve Çamlıtepe caddesi arasındaki kısmın Seyfi Demirsoy mahallesi ile 

birleştirilmesine. (1 mahalle silindi) 

19-Siteler Mahallesinin Taşdelen Caddesi Altınay Caddesi, Yalınç ve Yankı 

sokaklar arasındaki kısmının Ulubey Mahallesi  ile birleştirilmesine 

komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

İmzalar:… 

İşte böyle değerli Ankaralılar ve Ankara’yı başkent bilenler! 

Anadolu Türk tarihinin ve Cumhuriyetimizin bu önemli şehri, bir de böyle 

tarihten silinmek isteniyor.  

Mahalli seçimlerin peşinden kurulacak olan Kent Konseyleri aracılığıyla bizi 

tarihten silme faaliyetleri artacak, bu sayede BOP doğrultusunda şehirlerimizi etnik 

ve dinsel güç odaklarına devretme planları hızlandırılacaktır.   

Görünen odur ki, Ergenekon saldırısı bu saldırılardan yalnızca bir tanesidir 

ve sonuncusudur.  

 Herkes şunun altını çizsin; 2006 da AKP’nin çıkardığı Kent Konseyi 

Yönetmeliği büyük tuzaktır, bu yolla emperyalist merkezlerden kumandalı STK 

denilen sivil örümcekler il genel meclislerimize dolacak. 

Kent Konseyi tuzağını henüz hiçbir partinin görmediğinin de farkında 

mısınız?  
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AKP öyle bir fırtına hızıyla yasalar geçirdi ki, artık kırk yıl iktidara gelmese 

bile onun istediği şekilde yönetilecek ülkemiz, bunu görelim. Görelim ki, ona göre 

oyumuzu verelim veya bu seçimleri boykot etmek dahil, başka alternatifler 

düşünelim.  

Silinen tarihimizi bize geri getirecek bir yönetimi nasıl kurarız, yani 

kendimizi, yani Türk halkını nasıl iktidar ederiz, bunu düşünelim! 

26.1.2009 

 

 

 

 

Neden Operasyonların Adı Ergenekon, Ay Işığı ve Sarı Kız  

 

 Her üç operasyonun adı da Türk Oğuz kültüründen alınmış görünmektedir. 

Sonuna kadar gideceğiz dedikleri şey de bu kültürü bitirme niyetleri olmalı.  

Bir süredir antik sözcüklerin fonetik analizleri üzerinde çalışıyorum. Üç 

kavramın karşılığı Türk Bayrağı çıkmaktadır; Al, Hilal ve Yıldız! 

Ergenekon’un simgesel rengi kırmızıdır, ay ışığı hilal ve sarı kız da 

yıldızımızdır. Bunları biraz açalım. 

Ergenekon; Er-gene-kon.  

Kon; Kun, gün, güneş. 

Gene: Genetiği, geni, canı, kanı, soyu. 

Er: Yiğit evlât, kız ve erkek oğullar, …’dan üremiş,  UR/AR/ER olanlar. 

Şimdi bu heceleri tamga gibi tersten okuyalım: Kun-geni- er. 

Güneşin soyundan gelen oğullar. Güneşin Çocukları; Ergenekon. 

Kon’un rengi Al’dır. Al renk, bayrağımızda ana zemindir, ondan türemiş bir 

soyu simgeler.  

Ulu olan AL, en büyük ışık-hayat kaynağı güneşi temsil eder. Binlerce yıl 

Oğuz kültürü bir ışık kültürü olarak, kısaca OZ kültürü olarak adlandırılmıştır. Ali 

adında da bu vardır. Kibele; Kûb-Al’i, kubbenin Al’ı, gök kubbenin, yani Tanrı’nın 

sunduğu en büyük ışık-hayat kaynağı olarak güneşi ifade eder.  

Güneş sözcüğünü açarsak, Kun-es; gun esiği/ışığı olur. Esiğ sözcüğünü bir 

daha açarsak, gun yavrusu, gun uşağı olur. Ki, Oğuz kültürü insanı kozmozun 

parçası, bu anlamda evrendeki ışığı veren Tanrı’nın devamı olan bir ışık olarak kabul 

eden inanıştır. Bu kavram, Tanrı’yı insanda görmekle örtüşür ve “uşağum” diye 

çocuğunu seven anne, aslında ona “benim ışığım” demektedir. Ki, biz insanlar ışık 

canlılarıyız, ışıksız yaşayamayız. 

Güneş’in diğer adları: Gun, Kon, Kun, Kin, Sin, Sun, Tun, Tin, vb.  

Örneğin Sincan; Güneş Canları, Kun Genetikliler demektir. Uygur Sincan’da 

bunu görürüz. Güneş kültüne ait isimleri takip ederek Çin/Sin/Kin ülkesine kadar 

gidebiliriz. Dikkat edilirse güneş kültünden gelen Asya kültürlerinde bayrak rengi 

AL’dır. Ya da Japonya ve Pakistan gibi, bayraklarında güneşin sembolü vardır 

Ay Işığı’na gelince.  

Ay ışığı, ay perisidir, per/fer/ışıktır. Doğu Karadeniz dağlarının antik adı 

PERİA TOROS dağları, adını antik Ay Tanrısına inanan, peri gibi ışık saçan 
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savaşırken ve çalışırken türkü söyleyen, akıllı ve cesur kadınlardan alır. Mitolojide 

ayın hilal hali, bereket tanrısı Kibele’nin en üretken olduğu dönemi işaret eder.  

Kibele’nin Kafkaslardaki adı Maz’dır, Amazonlar adını ondan alır.  

Maz, Uma-os; “Umay ışığı”nın sıkışmış halidir. Ulu-ana, “luna” (ay) adıyla  

İtalya’da Etrüsklerde ve İberya’da Katalanlarda karşımıza çıkar. Antik Kafkas 

İberyasından Oğuz kökenli Katalan halkını Guernica’da soykırıma uğratan faşist 

Franko’yu anımsadım.  

Ay Tanrısına inananların bir kolu da Kaşgari Oğuz boylarıdır, simgesi sekizli 

yıldızdır. Sekizli yıldız işaretli bayraklar/amblemler takip edilerek Kaşgari boyların 

izini sürmek mümkündür. Karlı dağlar onların mekanıdır, bu nedenle dağ tanrısı Pan 

onların diğer simgesidir. Pers ve Panti devletlerinin kurucuları onlardır. Her ikisi de 

Romalılarla hep karşı karşıya gelmişlerdi. Büyük Darius (Toros) bu boydandır. 

Anadolu’nun kuzeyi bütünüyle Kaşgari Oğuz boylarıdır. Milattan önce, Romalı 

yağmacılara Karadeniz’de ve Ege’de kan kusturan kadınlı erkekli Amazon’lar hep bu 

boydandır. Mitridat (Bedri Dede/Dada Bedri) hanedanı onların yönetici hanedanıdır. 

Roma saldırılarına direnen ilk Bedrin Aslanları onlardır.   

Batılı korsanlar Kaşgari Oğuz boylarının bu direnişçi ruhunu kıramamaktan 

hep rahatsızdırlar. Hatta bugün İran’da, 12 imama inandıkları bilinen Şiraz 

çevresindeki Kaşgari Türkler Humeyni’ye kafa tutmakta, şehre indiklerinde dahi 

başlarına çador takmamaktadırlar ve hatta İran-Irak savaşında doğrudan hedefe onlar 

alınmıştı diyebiliriz. Çünkü o savaştan en fazla kayıp veren onlardı, dahası ABD her 

iki tarafa da silah vererek, orada Kaşgari Oğuz Türklerini kırdırdı diye düşünebiliriz.   

Özetle, Ay Işığı operasyonu ile, Oğuz boylarını simgeleyen bayrağımızdaki 

Ay hedef alınmış görünmektedir.   

Sarı Kız’a gelince: Anadolu efsanelerinde bir çok yerde öyküsü olan Sarı 

Kız, sarı yıldızdır. Ulu idalı, ulu dağ ışığı; yıldız! Yıldız; ulduz, ulu-ida-us, ulu ata 

ışığı.  

İda Dağındaki öyküsünde tek başına dağda kaz sürüsü yetiştiren, ermiş kızdır 

Sarı Kız. Kaz, Asya kültürlerinde en önemli hayvandır; karda yürüyebilir, eti kendi 

yağında pişirilir, tüyü değerlidir, kaz sahibine bekçilik eder, vs. Ayrıca Sarı Kız, Hz. 

Ali’nin kızıdır. Türkülerimiz sarı yıldız üzerinedir. Bir diğer güneş ülkesi olan 

Çin’de, kırmızı bayrak üzerinde sarı yıldız bulunmaktadır.  

Hepsinden önemlisi, sarı yıldız bayrağımızdaki yıldızı çağrıştırmaktadır.  

Özetle diyebilirim ki, Ergenekon üst başlığı altında, bayrağımızın tüm 

simgeleri ile özdeşleşen Türk Oğuz boyları hedefe alınmış görünmektedir; AL, 

HİLAL ve YILDIZ!  

Bence, 2001’de üçüncü bin yılın savaşını başlatanlar, bu operasyonlara 

koydukları adlarla, Türkiye ve İran için düğmeye bastıklarını söylüyor! 

14.7.2008 

 

 

 

Ergenekon İddianamesi; Tarihi Hesaplaşma  

 

İddianame hakkında bir eğitimci yazar gözüyle  yorum ve önerim şudur:  
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Bu iddianame ile toplumsal-tarihsel belleğimizde kaos yaratılmaktadır.    

  İddianamenin bizzat kendisi bir tür zihinsel kaos yaratma silahıdır. Sadece 

tutuklananlar değil, toplum olarak hepimiz aynı zihinsel saldırı altındayız.  

  İnsan beyni olaylar arasında mantıklı matematiksel denklemler kurarak, 

eşleştirme yaparak zihinsel faaliyet yapar. Bu iddianamede ise, bütünsel olan hiç bir 

şey yok, paragraflar arasında bile bağlantı yoktur, parçalar orda burda uçuşuyor! Yani 

bütün iddialar beyni dağıtmak üzere kurgulanmış!  

  Sürekli asimetrik durumlarla insan beyni aptala döner, burada bunun 

amaçlandığını açıkça görüyorum. Dikkat ediniz, sayfanın başı ile sonu arasında bağ 

yoktur, bölümler arasında bağ yoktur, ne ile suçlandığınızın bile mantıklı bir tarifi 

yoktur, iddia edilenler arasında bağ yoktur, dosyanın başı ile sonu arasında bağ 

yoktur! Bu kadar bağlantısızlık beyinde kaos yaratır, AKIL denilen zihinsel faaliyet 

bağcıklarını kırar! 

  Yeni ders kitaplarında teşhis ettiğim de budur. Rica etsem, İlköğretim 1.Sınıf 

Türkçe Ders Kitabını elinize alıp bu açıdan bakar mısınız?  

  İddianamedeki tutarsızlıklara düzgün bir mantıkla cevap vermek mümkün 

değildir. Parçaları asla diğerleriyle yan yana gelemeyecek bir pazıl konulmuştur 

önümüze ve acaba düzeltmeyi başarır mıyım diye oynadıkça zihinde yaptığı tahribat 

derinleşecektir. 

  Bence, bu bozuk pazıl aylarca sürdürülerek en zihni açık  insanların bile 

bundan zarar görmesi, bu iddianamenin arkasındaki güçlerin istediğidir. Hedefleri, ne 

olup bittiğini anlamakta zorlanan bir toplum yaratmak, algılama seviyesini altının 

altına çekmektir. (Altı, maymun zekâsıdır.)   

  Önerim şudur:  

  Böyle bir kitlesel zihin çökertme silahı ilk kez Türkiye'de bir 

tarihi hesaplaşmada kullanılmaktadır. Bu silahı ters teptirmek üzere; 

Bu iddianameye cevap vermeyi reddetmek ve gerekçesini kamuoyuna 

açıklamak.  

  Çünkü: 

  Zihinsel saldırı silahını tesirsiz hale getirmenin tek yolu, düşmana bu silahı 

fark ettiğini yüksek sesle söylemektir. Ancak o zaman beynimiz bunu önümüze 

konulmuş zehirli yiyecek olarak görür ve kendini korumaya alır. Yani pazılın bozuk 

olduğunu bilirsen, üzerinde hiç kafa yormazsın ve  böylece beynini de tehlikeden 

korumuş olursun.  Bununla mevzi kazanan beyin(insan), özgüveni yüksek bir şekilde, 

açık zihinle asıl yapmak istediği zihinsel faaliyetleri yapabilir. 

  Özetle: 

Bu iddianame aracılığıyla, toplumsal-tarihsel belleğimizi dağıtma ve  zihin 

çökertme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktayız.  Bu gerekçeyle iddianameyi 

reddetme ve üzerinde konuşmama yolunu öneriyorum. 

 Bir şey daha yapılabilir; İddianameyi “Yanlışları bul” oyununa çevirmek, 

birbiriyle zıt olan, tarihleri örtüşmeyen, yazımsal kuralsızlıklar gibi cümle 

bozuklukları gibi denge bozukluklarını bulmak. İşte o zaman bu bir zeka geliştirici 

oyuna dönüşür, zihnimize saldıran tarafı bozguna uğratır! 

 “İddianamedeki Yanlışları Bul” oyununda en fazla yanlış bulan ve bize 

gönderenleri gazetede yayınlayarak ödüllendirmek de hoş olur.  
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 27.7.2008 

Not: 19 Ağustos 2008 tarihli Cumhuriyet’te Bedri Baykam ve 21 Ağustos 

2008 tarihli Milliyet’te Melih Aşık, aynı hafta Cumhuriyet’te Bertan Onaran ve 

Sözcü gazetesinde  Vural Savaş, köşelerinde bu yazımdan söz ettiler. Kendilerine 

teşekkür ediyorum.  

 

 

Yakılan Antik Şehirlerimiz  

 

Tigran Agarta, Samsat, Gerger, Efes, Ankara, Zanapa, İstanbul, 

Palmira… 

Tigran-agarta, Roma’nın büyük yağmacı komutanı Lukullus’un defalarca 

saldırmasına rağmen teslim alamadığı iki kale-şehirden biridir. Diğeri Samsat. 

Tigranakarta, Büyük Dikran tarafından MÖ.77’de kuruldu, yapımı on yıl 

sürdü. MS.59’da Neron’un komutanı Korbula (Karabela!) tarafından yıkıldı. Modern 

adı Silvan’dır. Silvan; Pan Ulusu, Ulu Pan ataların yattığı yer demektir.  

Bizans kralı Justinianus (Oğuz Güneşi Anası açılımlı) şehrin yıkıntılarını 

ziyaret etti, kalesini onardı ve buraya “Şehitler Şehri” ünvanı verdi.   

Agarta; Aga-er-ata; “Atası er aga ülkesi”. Yani, yurdunu işgal etmeye 

gelenlere haddini bildirmiş yiğit atalı ağabeylerin yeri!   

Ulusal güçlere karşı açılmış bir davaya bu adı verenler, bence 600 yıl değil, 3 

bin yıllık Anadolu tarihinden öc alacaklarını ifade ediyorlar!  

Lukullus’un defalarca saldırmasına rağmen bir türlü teslim alamadığı kale-

şehir Tigranakarta’yı, şehirler yakan Neron’un komutanı Korbula gelip yerle bir 

ederek cezalandırdı. Samsat’ı da Korbula yerle bir etti. Ondan kalanları da Septemus 

Seferus bitirdi! 

Yeniden dirildiler, Sasani devleti çıktı ortaya, Palmira kraliçesi Zeynep çıktı 

tarih sahnesine. Yine cezalandırmalar, yakmalar… 

Biz de anlamıyoruz ve  soruyoruz ki, ne oldu Hititler, Sümer Uygarlığı, 

Mezopotomya nasıl sona erdi? Aynen böyle, yakarak, yıkarak, yağmalayarak 

Romalılar bitirdi bu uygarlıkları. Onların ardılları, şimdi de dünya uygarlığını da 

bitirmek sevdasındadırlar. Yeni 3.bin yılın haçlı seferi dedikleri budur! 

Her yaktıkları şehrin küllerinden yeniden doğduk! 

Zihin cimnastiği için biraz Roma tarihi  kurcalayalım.  

MÖ.332’de 24 yaşında İskender Atina Ordusu ile Çanakkale’ye geldi, Biga 

çayında karşısında, Batı Anadolu eyaletinin satrapı Mitridate’yi kadınlı erkekli 

savaşçılardan kurduğu bir orduyla buldu. İskender’in komutanları Biga çayına zehir 

dökerek atları ve askerleri zehirledi. Büyük İskender, çocuk yaşta böyle kazandı 

Asya’daki bu ilk savaşı!  

Batı kaynaklarında “Yunan komutan Herostratus 354’de Efes’i yaktığı gün 

İskender doğdu” diye yazar. “Yağmacı İskender Efes’ın yakılıp yağmalandığı gün 

doğdu” yazmalarını beklemiyordum zaten.    

Soralım şimdi, İskender Efes’e girdiğinde halk neden dağlara kaçtı?  

Efes antik kenti için Roma dönemi mimarisi diye yazan tarihçilere özellikle 

sormak isterim, İskender neden Efes’i ve Milas (Balas/Milet) uygarlığını yerle bir 
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etti? Laz Mete’nin adı verilen Latmos Dağlarına kaçan Efesliler/Pidasalılar neden 

kaçıyordu ve orda onlara kucak açan Şaman töresi kimin töresiydi? Ege’yi bu zalim 

Roma işgalinden hangi komutan ve hangi insanlar kurtardı?  

Ya Gerger? Ya, Gaziantep Dülük Tepe? Ya Palmira? Palmira’nın öyküsü bir 

başka hüzün!  

Palmira; MS.273’de Zalim II.Claudius Aurolian tarafından yıktırıldı. 

Palmira’nın Sasani kraliçesi Zeynep/Zennube/ Zenobia, şehrin  yakılmaması 

koşuluyla teslim oldu. Sasani devletine doğru kaçarken yakalandığı yazar 

kaynaklarda.  

Fonetik analizimizde teslim olduğu yer Tunceli (Ulu Ece Tuana) -Pülümür 

(Poli Mera, Pâlmira) görünmektedir. Roma’ya götürülüp orada sokaklarda ellerinden 

zincirle dolaştırıldı, tek oğlu İstanbul boğazından geçerken öldürüldü. Bunları duyan 

Palmira halkı (Mısır, Suriye, Adana, Niğde, Ereğli, Ankara, Ankara civarında 

Galatlar)  Roma’ya isyan etti. Albanlar ve Trakyalılar da isyan etti. Bu isyanlardan 

kraliçe Zeynep sorumlu tutuldu ve öldürüldü, onun başkenti Palmira yerle bir edildi.  

Zalim Claudius’un cezalandırmadığı bir tek yer Apollonius’un şehri Niğde 

Kemerhisar kaldı diye yazar bazı kaynaklar. Söylentiye göre doğa bilimci Apollonius 

rüyasına girmiş ve ona “bu kadar zulüm yapma, egemenliğini kaybedersin” demiştir. 

Bu durumda, diğer yakılan şehirler hangileriydi diye sorarken, Ankara ve 

Ereğli/Zanapa da yakılan şehirler arasında görünmektedir.  

Kraliçe Zeynep Roma’da tutuklu iken gardiyanı Valentin ona aşık oldu ve 

yazdığı 14 Şubat 270 tarihli aşk mektubu ile tarihe geçti. Bugün, nedense Zeynep’in 

Roma’ya başkaldırısından daha ünlüdür Valentin’in aşkı! (Bkz. Köşe Yazıları, Esir 

Palmira-Filistin Kraliçesi Zeynep) 

Bu da Roma askerlerinin yıktığı Palmira’dan kalanlar! (MS.270) 

 

 
 

S.Seferus 193’de İstanbul’u 2 yıl kuşattı ve sonunda açlıktan teslim oldu 

halk. Şehre girdiklerinde taş taş üstünde bırakmadılar, Ayasofya bilimevini de 

yaktılar.  

Bir meraklısı çıkıp da adında “kabirtepe” ve “Medresetepe” olan yerleri 

araştırırsa, inanıyorum ki, yerle bir edilen şehirlerimiz çok daha fazla çıkacaktır. 

Deliktepe mağarasının bulunduğu Kebertepe, Taşköprü’de Tepedelik köyü, Afyon 

Kepirtepe ve Gabar Dağı, benzer çağrışımdadır. Kabir sözcüğünün fonetik açılında 

Kam-uri, Kâm dansının yapıldığı, Şaman yakma kültürüne ait yerler görünmektedir. 

Tüm şehri yakarak yerle bir etmek Romalılara ait bir ceza-zulüm şekliydi. 

Fakat, 2. Dünya Savaşında da bu cezayı verenleri gördük; 1937 Guernika, 1945 

Hiroşima, Nagazaki, Dresden ve 2003 Bağdat, 2006 Telafer!  

Şimdi, açılan bir davanın adı gibi gösterilen Ergenekon operasyonunda, tüm 

Türk tarihine karşı açılmış bir meydan okumayı görebiliyoruz. Dosyaya eklenen 
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Agarta adıyla ise, tarih boyunca Anadolu’da Roma yağmacılarına karşı direnen tüm 

atalarımızdan öc almak niyetinde olduklarını anlıyorum.  

Baksınlar tarihe, bizi bitiremezler! Tüm kültürlerin anası biziz! Hepsinde 

Oğuz kültürünün yumurtaları serpilmiş haldedir.  

Biz güneşin oğullarıyız! Yeniden doğarız küllerimizden, kayalardan ve 

demirden! 

22.8.2008 

 

 

Yayla Buluşmaları ve Kurban Töresi 

 

 Yayla buluşması çok eski bir Oğuz töresidir. Birkaç köy yaylada buluşur, 

bereketi kutsayan kurbanlar kesilir, gelinler kızlar bütün maharetlerini orda ortaya 

dökerler.  

 Yaylalar ortak kullanım alanlarıdır, kamu malıdır, Oğuz töresinin 

temelindeki kamucu paylaşım kültürünün somut uygulama yeridir. Bu töre 

Cumhuriyetimizin temelini oluşturur. Yani kamuculuk bizim geleneğimizde vardır ve 

bizi batının bireyci toplumlarından ayıran temel özelliğimizdir. Batının bize ezeli 

düşmanlığı, kamucu törelerimizden kaynaklıdır. 

 Şimdilerde eski yayla buluşmalarını anımsayan yaşlılar bulduğum zaman 

onları konuşturuyorum. Onların anlattığı öyküler içerisinde Oğuz ve Türkmen 

kültürünü buluyorum. 

Bismil’in Darlı köyünden bir öykü buldum. Eski bir Türkmen köyüdür, şimdi 

Bismil ile birleşti, mahallesi oldu. Orada eskiden Karababa ziyaret tepesinde kurban 

töresi vardı.  Darlılı,1951 doğumlu emekli öğretmen Abbas Önen’den dinledim.  

Karababa, bir yayla değil, kurban kesmek için çıkılan oldukça yüksek bir 

tepedir. Her yıl Haziran sonunda sadece kurban kesmek için çıkılan bu tepeden, Fethi 

Okyar’ın Diyarbakır Tarihi adlı kitabında, “Karababa Ziyaret Yeri” diye söz edilir.  

1968 yılında Abbas öğretmen Karababa’ya kurban kesmeye giden Ulutürk, 

Köselli ve Seyit Hasan köylüleri arasındaydı. O kadar yüksekti ki, Karababa’dan 50 

km. ileride Diyarbakır ve tersi yönde 40 km. uzakta Batman görülebilmekteydi.  

Abbas öğretmenin büyük dedeleri Darlı’ya Kerkük’ten gelmişler. Köyü 

anlatırken bir Darlı diyor, bir Türkdarlı diyor, bir Ulutürk diyordu. Meğer köyün adı 

1950’den beri üç kere değiştirilmiş ve köyün her üç adında da Dor/Türk adı var. 2000 

yılında köyün son Türkmen ailesi de Diyarbakır’a ve daha batıdaki şehirlere gittikten 

sonra köye Sason ve Kulp’dan gelenler yerleşmiş, köyde Türkmen kalmamış ve 

böylece Karababa tepesinde kurban kesme töresi bitmiş. (Abbas öğretmenin bir 

üzüntüsü daha var, Diyarbakır’a yerleşen amcaoğlu, birkaç yıl önce beş kişilik 

ailesiyle birlikte ayda 250 dolar için Hristiyan olmuşlar.) 

Darlılar kurbanı yılda üç kere keserlermiş. Bir kuzu doğduğunda onu adak 

yaparlarmış; “Bu Karababa’nın, bu Muharrem’in, bu Kurban’ın” diye, daha 

doğduğunda kuzunun ne zaman kesileceği belirlenirmiş. Muharrem orucunu tutan 

mutlaka onun kurbanını kesmek zorundaymış.  

Burada, Türkmen Alevilerin yılda üç kurban kestiklerini görüyoruz. 
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Bir diğer kurban töresi Ardahan’dan. Haziran’ın sonunda  Şavşat’ın Balvana 

ve Yavuz köyleri ile, Ardahan’ın Kuzut, Alabala ve Sarzep yayla köyleri Pancarcı 

yaylasında buluşur. İlk gün kurban kesilir, şenlikler yapılır.  

Yaylaya çıkarken de büyük eğlence vardır. 20-30 kadar genç kız ve gelin, 

önce atlarını kırmızı bir örtüyle süsler, atlarına öyle binerler. Neşe içinde, yaylaya 

kadar at yarışları yaparlar. (Kırmızı örtü, Oğuz beylerinin atlarında da vardır.)  

Yaylada ilk gün şenlik yapılır, yemekler yenir, kurbanlar kesilir, yaylanın 

bereketi kutsanır. Kurbanı yaşça büyük kadınlar keser. Kurban kesen kadının bir 

özelliği vardır; adetten kesilmiş olmalıdır ve son adetten sonra yedi yıl geçmiş 

olmalıdır. (Burada, Üçlek Tanrıça Kibele’nin olgunluk çağı ile örtüşen bir töreden 

söz edebiliriz.)   

Benzer bir kurban töreni Kars’ın Ani/Ocaklı köyünde, İneklitepe’de aynı 

günlerde  yapılmaktadır. Oraya sadece kurban kesmeye gidilir, kurbanı kadınlar 

keser, yemekten sonra erkekler namaz kılar, bereket duası yapar. 

Bir kurban kesme töreni de Gerger’in çok yüksek bir tepesinde 

yapılmaktadır. (Bir başka yazımda bunu anlatmıştım.) 

Karadeniz’de, Artvin’den Samsun’a kadar yapılan bütün yayla şenlikleri de 

benzer şekilde Oğuz-Şaman töresinin devamı görünmektedir.  

Kurban keserek yaylanın bereketini kutsama, hepsinin ortak özelliğidir. Ata 

inanışımız olan Şaman kültüründe dağlar ve yaylalar onun için uludur, onun için 

Hititlerin (Azizlerin) bereket tanrısı Kibele bir dağ tanrısıdır, onun için Türkler 

Dağlı’dır, Opaoğun/ Pagan’dır, Pan’dır. Pan’lar Kur-ban keserler; Kur-pan! Kor’u, 

yani Gök Tanrının ur’u olanı, Goğ-ur/O’gur/Kur’u kutsayanlar onlardır. (Galiba 

burada O’gur/Uygur sözcüğünün kökenine de ulaştık; bereketin olduğu yer, Tur-

Pan/Turfan yeri, Uygur.) 

Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, kurban kesmek bir Arap töresi değil, öz be 

öz Türk töresidir ve paylaşma kültürümüzün simgesidir.  

2.10.2008 

 

 

 

 

Mahşerin Dört Atlısı Halikya Süvarileri  

 

Böyle dört atla denizde savaşan süvari olur mu, demeyin, oldu bile. 

Bodrum’da ve Rodos’ta yaşadılar, Amazondular, kadınlı erkekli denizciydiler, Helen 

ordularıyla savaştılar, efsaneleştiler. Atinalıların ve Romalıların korkulu rüyaları 

oldular. Atinalılar için “mahşer günü”, Halikyalı dört atlı süvarilerin denizlerde 

yeniden göründüğü gün demekti.  

Onlar kim miydi?  

Rodos tarihinde anlatılan, her yıl  Halikya Şenliklerinde, limandan, dört atın 

çektiği tekneyle denize açılanlardı! Bu, onların savaşırken de yaptığı şeydi!  

Bodrum anıtının tepesindeki, her biri 5 metre yüksekliğinde ve 6,5 metre 

boyundaki dört atın sürücüsü onlardı. Atların çektiği deniz teknesinde ayakta duran 

onlardı! Amiral II.Artemisia ve kocası! (MÖ.377-353) 
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Halikarnas Balıkçısı’nın anlatımıyla, Helen donanmasını denize mıhlayan, 

tek askerinin burnunu kanatmadan limana geri dönen amiral Artemisia!  

“Pers ordularının komutanı Artemisia” diye yazdı tarih. Çünkü Batı Anadolu, 

o zamanlar Pers devletinin eyaleti idi, Darius’un soyundan gelenler yönetiyordu 

buraları. Darius, yani Toros, yani Kaşgari Oğuzlar, Gacarlar!  

Pers, Per-si, Mer-su/Su-mer kraliçesi idi Artemisia, yani bir Amazon’du. 

Yani Sümer Denizi Karadeniz’den buraları yönetmeye gelen ailenin kızıydı. İda’ya 

inanırdı. Adı, Türkçe İda-uri (Dor) olurdu eğer Farsça yazılmasaydı. Farsça Ari-

ate/Arte yazıldı. Maz/Moisi/Misi soylu, Kafkaslıydı, ona, Arte-misi, dediler; Mis 

Arate/ Güzel Arte!  

(İran’da Ari-ate adı Arat olarak halen kullanılmakta olup en makbul erkek 

adıdır. Allah’ın askeri, Tanrı için savaşan yiğit/er anlamındadır. Erata, Erat!)  

Halikarnas halkı, kor gibi, ateş gibiydi, kadınlı erkekli Romalı korsanlara 

karşı savaşırdı!  

Halikarnas Balıkçısı’na göre, onların konuştuğu dil bugün kaybolmuş bir 

dildi. Ama, adlarını bıraktıkları yerlerde bu dili bugün çözebiliyorsak, bu dil 

kaybolmuş bir dil değildir. Tamga/hece sistemiyle okuduğumuzda her söz anlamını 

bulacaktır. Şehrin adında “halk” var, işte Halika! 

Halika; Uli ka, Ulu kor/ateş. (Kor-ya) 

Halikarnas; Uli-kor-anasi.  (Anası; bir şeyin cevheri, kaynağı) 

Bodrum; Ma-od(Maz)-ur-uma, Maz-uri-uma/Mauri Maz; Tanrı Ma’nın Er’i 

Maz’lar. (A’maz-on’lar)  

Bodrum, bir Amazon diyarı imiş! Orada, Halk yaşarmış, orada Artemisia 

denizci savaşçı, yani suvari (superi/perisu/pers) imiş, yani atına binip denizde 

savaşabilen Amazonmuş! (Bugün süvari, at binicisinin de, denizcinin de adıdır!) 

Rodos halkının Dorlar olduğu yazılıdır. Bakalım: 

Rodos; Ur-odo-us; Odo/Ada/Ata’dan üremiş ışık/uşak/oğullar.  

Rodos kraliçesi Ada, Artemisia’nın kızkardeşidir, denizci savaşçıdır. Kocası 

İdrianus,  İdauri-ana-us, Dor analı oğul. Kısaca İdris; İ’dor-us(Toros), İda-reis! (Reis; 

kaptan!) 

Kral İdris öyle büyük denizciydi ki, Helen donanmaları Rodos’a giremezdi. 

Rodos limanına MÖ.281’de dikilen tunç heykeli dünyanın yedi harikasından biri 

oldu. Heykeli o kadar büyüktü ki, iki bacağının arasından gemiler geçerdi. Elinde 

tuttuğu meşaleyi yakmak için, ayak parmağından girilir, yüzlerce merdiven çıkılırdı. 

Heybeti Atinalı yağmacı korsanlara dehşet saçardı. (ABD’nin simgesi Özgürlük 

Heykeli yapılırken onun heykeli taklit edildi.)   

Rodos limanında, İdris’in heykelinin altında her yıl Halicia (Halika/Halk) 

şenlikleri yapılır, dört atın çektiği tekneler yarışırdı. Kaynaklarda yazıldığına göre, bu 

şenlikler Dorların Tanrısı “Helios” için yapılırdı. Ulu Işık demek olan Helios; Uli-

oz/Uluod/Laodi/ Laoz/Laz tanrıçadır. Bütün Ege, Laodikya, Lidya ona inanır, onun 

adıyla anılırdı. 

   Halika/Halk savaşçılarının Dor atları vardı. Atları rüzgâr kanatlıydı. 

MÖ.301'de Oğuz Kralı 1.Mitridate/Büyük Bedri’nin Amasya'da bastığı gümüş 

paranın  üzerinde rüzgâr kanatlı atların mührü vardı! Ve, o rüzgâr kanatlı at, ay 

yıldızın önünde saygıyla eğdiği başını öylece tutuyordu!  
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Halikarnas’a Karya denildi; Kor-ya, Kor yeri. Burada Amazon deniz 

savaşçıları Kor gibiydi! Onların savaşırkenki figürleri Artemisi’nin ışıklı 

mermerlerine resmedilmişti. (O rölyef kırıkları şimdi Londra müzelerini süslüyor ve 

etrafı mavi olsun diye müzenin duvarını maviye boyamışlar…) 

Onlar, denizlerde dört atın çektiği tekneleriyle korkusuzca düşmanın üzerine 

gider, Akdeniz’in yağmacı  korsanlarına mahşeri yaşatırlardı! 

 
Artemisi ve kocası Mousele, efsane oldular, Atinalıların korkulu rüyasıydılar.  

Atinalılar, MÖ.354’de Herostratus’u gönderdiler, Efes Artemisia’sını 

yaktırdılar. Sonra MÖ.332’de İskender’i gönderdiler. İskender önce Biga’ya çıktı, 

Biga çayına zehir döktü de kazandı ilk zaferini. Efeslilere “Para vereyim, anıtı onarın, 

üzerine adımı yazın” dedi. Efes halkı onu reddetti ve İskender öfkesinden yerle bir 

etti Efes’i, dağlara kaçtı Efes halkı, dağlarda “Kardeşler Birliği” örgütünü kurdu 

Efesli Efe uşaklar, Latmos (Laz-maz) kayalarına kardeşliğin, Oğuz töresinin 

dayanışma andını kazıdılar! (1998’de bulunan  yazılı kaya) 

Bodrum’un Güzel Artemis anıtı da İskender’den nasibini almış olmalıydı!  

MÖ.301’de Amasya’da toplandı Anadolu Birleşik Orduları, Darius’un torunu 

Pantus Oğuz kralı I.Büyük Bedri baştaydı, sürdü atlarını Ege üstüne, yağmacıları 

denize döktü, Efeler dağdan düze indi, artık onlar Bedrin aslanlarıydı! Atları rüzgâr 

kanatlıydı!  

Büyük Bedri denizleri aştı, Atina’ya vardı, yeğeni Amaztireis’i kurtardı!  

Ondan sonra 200 yıl Anadolu’ya ayak basamadı Roma’nın yağmacıları. Altı 

Büyük Bedri Sinop’tan yetişti her bir yana. VI.Büyük Bedri’nin üzerine Sullalar, 

Lukulluslar, Pompeyler gönderdiler, beş büyük savaşta yenilmedi Bedri!  

Sonrası hazin öyküdür, Bedri’nin hazin ölümünden sonra, onun, muhteşem 

atlar yetiştiren Taşköprü ve Ereğli’deki, Mersin Mezitli’deki bütün haralarını ateşe 

verdi Pompey! Öylece, rüzgâr kanatlı atları tarihten sildiler,  korkularından! 

İşte o zaman, MÖ.47’de Sezar’ın yağma toplayıcı Ekuestriyani suvari birliği 

girdi Bodrum’a, mahşerin dört atlı denizcilerinden korkuları devam ediyordu; 

Artemisia ile kocasının heykelini atlarıyla beraber yerle bir ettiler! Ve Halikarnas 

halkı, canını kurtarabilen yine dağlara kaçtı!  

Yağmacılara şövalye nişanı verdi Roma! Ama, Halika halkı, dağ başlarında 

kurdukları kardeşlik sofralarında, onlardan “Çiçeron’un piçleri” diye söz etti.   

Yıktılar o güzelim kaymak beyazı Ereğli mermerinden süvarisiz kalmış atları 

ve Ereğlili-Heraklia Amazonlarının duvar kabartmalarını. Çünkü, onlardan, 

rüyalarında gördüklerinde bile korkuyorlardı! Çünkü, efsaneleşmiş dört atlının bir 

daha göründüğünde dünyanın sonunun geleceğine inanıyorlardı. Korkuları öylesine 

büyüktü ki, kaç yüz yıldan beri devam ediyordu, kaç yüz yıl daha süreceği de belli 

değildi; korktuklarından kutsal kitaplarına yazdılar korkularını!  
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Sonra, yıktıkları Güzel Artemis’in mermer kırıklarından  kendilerine bir 

korsan kalesi yaptılar, adına da Petrus, Petronium (Bedri’nin evi) dediler, o da 

korkularından. Çünkü Eupatore Mitridate/ VI.Büyük Bedri’yi bu taş yığınına 

gömerek korkularından kurtulacaklarını zannediyorlardı.  

Çünkü Bedri’n aslanları ya dirilirse diye uykuları kaçıyordu! Bir daha 

dirilecekleri korkusuyla, Dor atları, anıtları ve şehirleri, yerle bir edilmeli, tarihten ve 

hafızalardan silinmeliydi! Direnen bütün Mezopotomya şehirlerine Korbula’lar, 

Seferuslar, Klaudius’lar gönderilmeliydi, Samsat, Gerger, Tigranakarta, Ankara, 

Zanapa,  Taşköprü, Kebertepe, Palmira, Mazata, Antakya ve diğerleri MS.1. ve 2. 

yüzyılda yerle bir edildi…  

Ve, mahşerin dört atlısından korkularından tarihten sildiler bütün Anadolu 

uygarlıklarını, Amazonları, Hititleri, Sümerleri… Sonra, onlar küllerinden yeniden 

doğdular, ama adları bir daha Hitit olmadı, Sümer olmadı, Amazon olmadı…  

İşte yerle bir edilen 49 metre yüksekliğindeki Bodrum Güzel Artemisi anıt 

müzesinin Halikarnas Balıkçısı’nın tuvalinden tasviri resmi. (Hey Koca Yurt, s.145. 

Hürriyet Yay.1972) 

 

 
Romalı korsanların (Romalılar Cenevizli Yahudi korsanlara şövalye ünvanı 

verirdi) yıktığı anıttan kalan, Londra müzesine kaçırılmış bir parça, Amazonlar 

rölyefi. Toros Ereğli’sinde (Heraklia) çıkan beyaz mermer (oniks) taşından yapılmış 

olduğu anlaşılmaktadır.  

  

             
 

Biraz daha fonetik sözcük analizi yapalım.  

Artemis anıtının bilinen adı Mous-ole, Ulu Maz, Maz-oğlu demektir. Mouse, 

Moisi/İ’simo; Uma-isi; Ma-is, Maz. (Katalunca moisi; güzel.) 

Hemen hemen bütün kaynaklarda  Mousole, kocasının adı olarak geçer ve 

“müze” sözcüğünün de kökeni olarak gösterilir. Oysa, fonetik analizimiz sonucunda, 

Farsça Ulu Güzel ile örtüşen bir sonuca ulaştık. Önemlidir; Artamis sözcüğü 

Farsçaya “kutlu asker” olarak çevrilmektedir.  

Farsça “siba/sima” ruh güzelliğinin karşılığı olan “güzel insan” demektir. Si-

ba’nın simetrisinde, Sima/ Ma-isi, Maz, (İng.Mis) vardır.  
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Farsça teşekkür etmek için “mersi” denir, aynen Paris/Parsi halkı gibi. Parsi-

luna halkı güzel demek için “moisi” der, Arta-misi gibi.  

Şimdi, sevdalı bu gönlüm, Ereğlili fizikçi Herakles gibi, “gerçek şimdi ve 

burada” diyebilen, gerçek Bodrum aşıklarını, dört atın çektiği tekneler görmek 

istiyorum. 

Halikya’nın doğu yakasındaki Mersin, Mezitli, Soli, Pompey tarafından yerle 

bir edilen antik şehirlerimizdir. Mezitli, antik Tuana’nın önemli şehri idi. MÖ.63’de 

(Büyük Bedri’nin ölümüyle)  ve MS.270’de (Palmira kraliçesi Zeynep’in Roma’ya 

esir düşmesiyle) burası iki kere yerle bir edildi.   

Mezitli, Soli ve Mersin sözcüklerini açtığımızda tüm Akdeniz boyunca 

Şaman-Oğuz kökenli ULU-OZ inanışını, yani Hitit-Sümer kültürünü iç içe görürüz.  

Mezitli; Maz-ida-uli/”Ulu Maz Ata’lıların yeri” açılımlıdır. Uli sözcüğü 

dilimize zamanla şehir/il olarak yerleşti; Maz-ida-ili, Mazata ili, Mezitli oldu. Mazata 

şehirleri VI.Büyük Bedri’ye destek veren şehirlerin adıdır.  

Soli; simetrik okunuşuyla So-li/Uli-Os, Ulu Işık, yani güneştir.   

Milattan önceki yüzyılda Rodos’ta yapılan Halk (Halika) şenliklerinin adı da 

Helios-Ulios (ulus) şenliğidir. Yani, Helios ile Soli aynı sözcüğün aynadaki simetrik 

duruşudur, katlandığında heceler üst üste gelir. Kazım Mirşan’ın Etrüskçe’yi 

çözerken kullandığı yöntem gibi, damgaları/heceleri sağdan sola okumak yeterlidir. 

Su-Mer/Mer-su gibi. İşte, Mersin’e yaklaştık bile. (Yunanca’ya da giren Tanrı Ulios 

kavramı; Hellas/Ulu-Laz)) 

İtalyanca “soli”, güneş demektir, yani soli, Etrüskçe/Ön-Türkçe Ulu Işık, 

güneştir.   

Mersin; Mar-sun; Mer-su oğn; Su-mer önü. Daha da kısaltılabilir; Sin/Sun 

güneş, Mer-sin, Mar Güneşi! Mar; Uma-uri/Mauri/Mar, Mer. Mer-sin/ Mer-

güneşi’nin adı Sümer Tanrısı  Uli Oz, Laod, Lato, Lat, Laz… 

Şimdi, Mersin limanında atların tekne çektiği bir şenlik, neden olmasın! Bu 

şenlikte tıpkı milattan önceki gibi, Ereğli’den, Tarsus’tan, Bor’dan, İskenderun ve 

Antakya’dan gelen bilim adamlarının burada, zekânın ulu ağabeyi Apollonius ile 

buluşmasının canlandırılması, neden olmasın? Bu yerlerde düzenlenecek bir panelle 

olsun, bu uygarlıkların bizim atalarımıza ait olduğu, topraklarını savunmak için 

Romalılarla karada ve denizde nasıl savaştıkları neden anlatılamasın?  

Mahşerin dört atlısının dirilmesinden korkanlar, bizi kendi korkularının esiri 

yapamazlar! Biz güneşin oğullarıyız! Güneş balçıkla sıvanmaz!   

 

1204 İstanbul işgalinde Aksaray’dan Venedik’e götürülen altın-gümüş dört 

atın heykeli. 
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Türkmen Kilim Motiflerini Okurken 

 

Yazar Selim Kudar’ın Tahtacı Türkmen köyü Tahtakuşlar Müzesini anlattığı 

Muatazmayinşatürta kitabında yer alan bazı kilim motifleri tam da benim aradığım 

simgelerdi.  

Akçay’a bağlı Tahtakuşlar köyünün bir adı da Ağaceri; buradan fonetik 

Hace-uri’ye ulaşılır. Hace/Haç/Oğ-İce, Göğun ecesi, günahsız ama üreyen, UR olan, 

Kibele’den başkası değildir. Meryem ana tasvirinin kökeni de Kibele görünmektedir. 

İda’lı Türkmenlere, Tahtacı ve ağaç işçiliği yaptıkları için Ağaç-eri (Oğ-ace-

uri/Hac-eri) sıfatı verildiğini düşünmek çok da yanlış olmayacaktır.  Çünkü Anadolu 

kültüründe Oğ-ace/ Hace işareti “artı”, dört sayısına karşılık, mükemmel insan, 

günahsız, dört dörtlük olandır. Dört dörtlükün sekiz köşesi olacaktır ve yıldızı da 

sekiz köşeli olacaktır! 

“Artı” işareti, Türkmen kilimlerindeki “Dul Avrat” motifidir, dört sayısına 

karşılıktır. “Dul Avrat” ile Kibele’nin tarifi yapılmaktadır. Evli değildir, bakiredir, 

ama herkesin anasıdır. Bütün resim ve heykellerinde çıplaktır, ama o bir Nena/Anne, 

Didinena, Büyük annedir ve bakiredir. (Hz.Muhammed’in dışında, nedense bütün 

peygamberlerin anası bakiredir!) 

Burada, “Bakire Meryem” kavramının doğuşunu, hatta Yahudilerin “Dul 

Kadın” için  para toplama söylencesinin kaynağını da görebiliriz.  

Dul Avrat; İda-ulu/Taolu/Dağlı Avrat, yani Bereket Tanrıçasıdır. Ağacerililer 

ona, İda dağına, Sarıkız’a hayır yapmaya gider. Sarıkız’ın bir adı da 

Cılbak/Çıplak’tır. Cilbak’a giderken edremit’ten sonra ilk durak Koz yaylasıdır. Koz, 

yani Kız/Kaz/Köz, Göz… 

Türkmen kilimlerinde sayıların karşılığı motifler vardır ve her birinin anlamı 

vardır: 

4 sayısı: Artı şeklindeki haç motifidir. Dik olan çizgisi uzun olursa adı 

OK/OG’tur.  (Oğ Türklerini ifade eder.) Dört yönü, dört köşeyi, dört elementi, hava, 

su, toprak ve ateşi temsil eder; maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma hali.  
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Maya ve Şamanlarda mezar başına uzun haç dikilirdi; ruhun tanrıya 40 gün 

içinde ok gibi hızlı gitsin demekti.  

Ruh dünyaya 40 gün içinde gelir  (bebek kırklanır) ve dünyadan 40 gün 

içinde yerine gider. Ölünün kırkı yapılır, günahlarının affedilmesi için 40 gün tanrıya 

dua edilir.  

Değişik haç motifleri vardır, daire içinde haç, gamalı haç gibi.  

5 sayısı; çoklukla beş parmaklı (baş parmak+dört parmak) olarak ifade edilir. 

İnsan, bir baş 2 kol 2 ayak ile “beş” sayısı ile sembollenir. Mars’ın sayısı beş kabul 

edilir. Mars’ın diğer adları Oğuz kültürünün tüm kutsallarıdır; Kızıl yıldız, Akyıldız, 

Sarı yıldız, Mavi yıldız, Seher yıldızı, Zöhre yıldızı, Dor yıldızı, vb. 

6 sayısı; iki üçgenin birleşimi, erkek ve dişil birleşimi, doğada üremeyi 

temsil eder. Altıgen, yaşam çarkı, feleğin çemberi, uzun yaşam sembolüdür. Doğada 

kaplumbağa (uzun ömür) ve arı peteği (çalışkanlık) ile karşılık bulur.   

7 sayısı: Varoluş ve yok oluş, 7 kat gök, 7 kat yerin karşılığıdır. Ay, normal 

devrini 4 x 7 =28 günde tamamlar, 3 gün kaybolur, yeniden doğar. Yok oluşla 

yeniden var oluş bunun içindedir. Şahmeran yedi başlıdır. 1+2+3+4+5+6+7=28 eder. 

(Kadınlar, yirmi sekiz günlük sürelerle yumurtlar.) 

Kaf dağlarından sadece yedi vadi ile çıkış vardır, bu vadilerden altın tozları 

akardı, altın elde etmek için koyun postu dereye salınır, Altın Post olarak çıkartılırdı!  

Bugün, yedili yıldızı olan, böylece ayın yedili hallerini bayrağında gösteren 

Acara, Abhazya ve Ürdün gibi ülkeler, Kafkasların (yedi dağın) ay tanrısı İştar 

(Dor /Tur/Tar Işığı) ile kendini ifade ediyor demektir. Osetya, yedi dağ sembolüyle 

bu gruptadır.  

Mısır kraliçelerinin başında YEDİ tepe vardır. Yedi dallı bir çiçek demetinin 

yanında resmedilirler. Mısır’da valiyken Süveyş kanalını yaptıran Said Paşa, onuruna 

görkemli bir kadın heykeli yaptırdı ve o kadının başında da yedi ışık vardı, o heykel 

yapan Fransız Eiffel onu parası ödendiği halde Osmanlıya vermedi, ama on yıl sonra 

ABD’ye peşkeş çekti; Nevyork Özgürlük Heykeli odur, o ASYA heykelidir. 

Yedi tüylü gelin başı: Sivas Şarkışla’da tonaz (tan ışığı) denilen başlığı uzun 

tüyleri yedi tanedir. Arasındaki tüyler için sayı yoktur, onlar süstür. Gelinin alnına 

yedi gümüşlü bir  takı takılır.  Şarkışla’da Kala köyünde yedi işaret takip edilerek 

çıkılan bir Anıt Tepe, Alapan (Ulu Pan) Kalesi vardır. Hubyar Dede’nin kılıcı bu 

köyde saklanmış, müzeye konulmuştur. Yedinci günde ölü için yemek verilir. Üçler 

beşler yediler ve kırklar aşkına “Hü” denir.  

Yedi veren güller en makbul olanıdır, üzerinden hiç gül eksik olmayan 

demektir. 

8 sayısı: Selçuklu bayrağındaki yıldızdır. Göktürk mührüdür. Güç 

anlamını taşıyan armadır. En eski Mu kıtası bayrağıdır. Türkmen ve Şaman 

yıldızıdır.  Yazar Selim Kudar’a göre sekizgen yıldız, “Çarklı Elek” motifidir, 70 bin 

yılın  bugüne kadar geçirdiği evrimi ifade eder. 

Antik Sümer, Pantik Apaönü ve Pantus mühürlerinde yıldız sekizgendir.  

Bayrağında sekizli yıldız olanlar: Azerbaycan, Nahcıvan, Türkmenistan, 

Tahran, Konya Selçuklu Belediyesi, Türk polisi, Osmanlı Paşası.  

Evin ahşap tavan ve kapı süslerinde; Dağıstan, Osetya,  Çamlıhemşin, 

Hemşin, Ardahan, Çankırı. (Şimdilik tespit edebildiğimiz iller)  
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9 sayısı: Sunak Sembolü, Dağ/Tao motifidir. İki yandan çıkan ve yukarıda 

buluşan merdivenleri vardır. Seccade kilimlerinde de bulunur. (Çin’de Tao Tanrısının 

adı Laozi’dir ve onun da başının arkasında güneş dairesi vardır.) 

10 sayısı: Kurt ağzı motifidir. Ululuktur. Evrenin merkezi kabul edilen Kutup 

Yıldızı’dan (Demir Kazık) geldiği kabul edilir.  

11 sayısı: Su’dur. Halının kenarında akıp giden şekildir. Hayatın Anası’dır. 

Bolluk ve berekettir. (Ayasofya’da Apollonius’un alnındaki 11 işaretinin anlamı 

olabilir!) 

12 sayısı: 4 mevsim x 3 ay = 12 ay eder. Yılın, burçlara bölünmesini ve 

hayatın yenilenmesini ifade eder. 

13 sayısı: Çift üçgen, Adak motifidir. Sunakların üzerinde yer alır. İda dağlı 

Türkmenler mezara halen daha çiçek ve yiyecek bırakır.  

Mu anakarasının batma günü, Beyaz ayın 13.günü (Cuma) olarak kabul 

edilir, bu nedenle 13 sayısı uğursuz gündür.  

14 sayısı: Koç-Öküz Başı motifidir. Uygurlarda anneliği simgelerdi. 

Kapalı hilal şeklinde resmedilen Öküz Başı (çift tarafa açılan eğri boynuz) 

motiflerinden birini, Trabzon Kaymaklı Manastırındaki duvar resminde, bebeklerin 

yattığı bir odada, başı üzerinde ters hilali tutan kadın figüründe görüyoruz.  

16 sayısı: S harfi. Sonsuzluktur. Bütünü ikiye ayıran ince çizgidir. Ying-

Yeng kavramını verir. Ying hayvanları aslan, kaplan, pars; gündüzü ve geceyi 

simgeler. Yeng hayvanları geyik, kuzu, keçi; geceyi, ay’ı temsil eder. 

17 sayısı: Yılan motifi. Hayatın sudan karaya çıkışını anlatır. Can’dır, 

diriliş’tir. Yılanın zehiri bile şifadır, ölümsüzlük anlamına gelir.  

18 sayısı: Lotus (Nilüfer) Çiçeği motifi. Lat-us, Lato ışığı.  

Ruhun ölümsüzlüğünü simgeler. İçinde sekizgen semboller oluşur. 

(Bataklıkta yeşerip hiç kir ve su tutmaması ile nanoteknolojinin de ilgi odağındadır.) 

19 sayısı: Hayat ağacı motifidir. Ağaç gibi yükselir. İnsan da ağaç gibidir, 

büyür, yükselir ve ölür. Buğday koçanı gibi dizilidir, üst ucunda sekizli yıldız veya 

üçgen olanları vardır. 

20 sayısı: İnsan motifidir. Genellikle kilimlerin göbeğinde bulunan büyük 

motiftir.  

21 sayısı: Kuş, Anka motifidir; ruh, gökte doğar, dünyaya iner, tekrar göğe 

çıkar. Turna ile özdeşletirilir. Mitolojide demir kanatlıdır. 

22 sayısı: Ejderha motifi. Ya da Ejderha İzi. Hava ve suyun hakimidir. 

Koruyucu ve bekçidir. Gücün ve kudretin sembolüdür. Hayat ağacını can alan “ying” 

hayvanlarından koruyan güçtür. (Masallarda suyun başını bir ejderha/dev bekler!) 

Yazar Selim Kudar, Tahtakuşlar köyünün 28 Türkmen motifini ve bunların 

Maya ve Kızılderili motifleriyle benzerliklerini de anlatmaktadır.  

 

 

 

Troya’nın Rövanşı Çanakkale, Gordion’un Sakarya! 

  

Mustafa Kemal Paşa, İngiliz ordularını Çanakkale’den geri püskürttüğü 

zaman, “Troya’nın rövanşını aldık” demişti.  
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Sonra Sakarya’da, aynı İngiliz namussuzlarının üzerimize saldığı Yunan 

ordularını geri püskürttü Mustafa Kemal Paşa. Anadolu’da bir ışık doğdu o gün. 

“Türklerin makus talihini yendiği gün” diye tarihe geçti, Şanlı Sakarya şiirleri 

yazıldı, marşları bestelendi.  

Sakarya savaşının geçtiği yer Polatlı’dır, antik adıyla Gordion, Frig kenti. 

Hani şu Roma ile sorunlu olan, vergi vermemekte direnen, bu yüzden İskender’in bu 

kör düğümü kılıçla kestiği yer. Yani İskender’in Frigya uygarlığını yağmalayıp yerle 

bir ettiği yer. 

Kralları, Mu Atası Midas, Pan halkından yana olduğu için, yani Anadolu 

halkından yana olduğu için kulaklarını çeken Yunan Tanrısı Apollon, İskender’i bu 

cezayı infaz etmesi için göndermiş gibiydi. Midas’ın kulağını öyle çekti ki, eşek  

kulağı kadar uzadı kulakları. Sakarya nehrinin sazları hâlâ bunu fısıldar… 

Gordion’u İskender’in nasıl yerle bir ettiği (MÖ.325 civarı), “İskender’in kör 

düğümü kılıçla kestiği yer” diye anlatıldı. Gordion halkının yaşadıklarını kimseye 

anlatmaması için Midas’ın kulakları eşek kulağı olacak kadar büyük çekildi.  

Yine de yerin kulağı vardı, yağma ve talan haberleri Karadeniz’in  

kuzeyinden duyuldu, atına atladığı gibi koştu geldi İskit Türkleri, Orta Anadolu’da 

atlarını soluklandırdılar, 1.Büyük Bedri’nin Anadolu Birleşik Ordularına katıldılar 

(MÖ.301). İskender’in bıraktığı yağmacı 80 bin Yunan askerini Ege Denizi’ne 

süpürdüler.  

 Kimi Alman Samici arkeologlar, Hititlerin kuzey batıdan gelen barbar bir 

halk olduğu masalını uydurdular, Frig (Ferik/Faruk) uygarlığını onlar bitirmiş gibi. 

Oysa gelenler, Azizlerin/Hititlerin atadan akrabalarıydı, yardıma gelmişlerdi. 

Saka/İskit/Got Türklerinin bu özelliği hep vardı, darda olana yardıma koşarlardı. 

Onlar Kırımlı Dat-er/Tatar Türkleri idi ve Mitri-date’nin ordusunda en uzun soluklu 

savaşçılar onlardı.  

Büyük Atilla da Almanları bıktıran Roma saldırılarını durdurmak için 

yardıma gitmişti. Saka Türkleri, Gordion’a yardıma gelmiş ve buraya/oriya adlarını 

vermişlerdi; Saka-oriya/Sakarya.  

Alman Samici arkeologların zannettiği gibi, Frigleri yok eden İskitler  değil, 

İskender’in kılıcıdır, daha doğrusu İskender’i öne süren Cenevizli tefeci bankerlerin 

yağmacı Ekuestriani süvari bölüğüdür.   

 Sakarya diyorduk, yani Saka Türklerinin yeri. Antik adı Sangarya; “ng” 

harfleri gırtlak sesidir, zamanla K sesine evrilmiştir.  Zangarya ile Sakarya aynı 

isimdir. Ve bilinmelidir ki, Eskişehir’de Tatar Türklerinin varlığı bu kadar eskiye 

dayanır.  

İşte, bu Anadolu toprakları böyle uluların yeridir. 3.bin yılın küresel yağmacı 

haçlı seferini başlatanlar, bu toprakların neden bu kadar ulu olduğunu bilemezler, 

çünkü bu toprağı 3 bin yıldır kanıyla sulayanlar biziz, onun için bu kadar 

bereketlidir!  

Tarih baba diyor ki, bu toprakların tarihi, yağmacıları denize dökme tarihidir.  

Çanakkale’de Troya’nın rövanşını aldık! (3500 yıl sonra, 18 Mart 1915)  

Sakarya’da Gordion’nun rövanşını aldık! (2500 yıl sonra 19 Eylül 1921) 

Böyle biline! 

21.11.2008 
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Sedrus Libani Katliamı  

 

Bu nasıl bir kültürdür ki doğaya karşıdır. Kış ortasında bir ağacı eğlenmek 

için budamanın mantıklı bir izahı olabilir mi? Fidan çağında bir ağacı kesmek nasıl 

izah edilir? Tanrı bunu istemiş olabilir mi?  

 Kesilecek çam fidanları için şimdiden ağlamaya başladım.  

 Çam kesen inanışın sözcüleri, yaka yaka bitirmekte olduğumuz ormanlara 

bakıp da yeni bir yorum getiremezler mi?  

 Milat denilen tarihte, kış ortasında fidan kesmeyi tek bir şeyle izah 

edebiliyorum; düşmanları bu ağaçlarla gemi yapamasın diye onları bahardan önce 

katlediyorlardı. O tarihte kimdi gemileriyle ünlü uygarlık, tarih atlasına baktığımızda 

Fenikelilerin merkezini, yani bugünkü Lübnan’ı görürüz. Kudüs de oralardadır. 

Bayrağında çam ağacı SEDİR vardır.  

Lübnan, antik adıyla Li Pan; Uli Pan. Li-man derken onu anarız.  

Fenike derken de Pan-ika’dan söz ederiz, Pan ağa’beyidirler. Hani şu çok 

medeni görünen batının biz Türklere aşağılamak için söylediği Pagan’dırlar.  

Çam ağacı Li Pan’lıların, yani paganların kutsalıdır. Mitolojide Pan, dağların 

ve ormanların koruyucusu bir Ulu kavramdır. Çamları kesenler Uli Pan’a düşmanca 

mesaj veriyor olmalıydılar.  

Fenikeliler nasıl pagandır ki, Kuzey Afrika’da Trablus’da (Dorabulus) ve 

Tripoli’de (Dorabolu) uygarlık kurmuşlar, Suriye’den (Doria) oraya krallar 

(Karakalla) göndermişler, Kibele’nin heykellerini orada da yapmışlar, Kıbrıs’ta 

(Alazya) uygarlık kurmuşlar, ilk parayı bulmuşlar… 

Şimdi Lübnan bayrağındaki sedir ağacının fonetik sırrını çözelim.  

Sedrus Libani: Lübnan bayrağındaki sedir ağacının Latince adı. Lübnan 

sediri.  

İyi gemi sedir ağacından yapılır. Gemi demek denizlerin ve ticaretin hâkimi 

olmak demekti, bolluk bereket demekti. Ayrıca dağların hâkimi de kendisi demekti; 

çünkü gemiyi yaparken kullandığı ağaç Toros dağlarının ağacı idi; Tor-osi; İse-dor, 

SE-DOR.  

Sedir, sedrus; Se-dor-us; Tar-ise-us; Tarsus, Dor soyundan gelen ışık.  

Libani; Li Pan, Ulu Pan. Pan ulu’su, Pan ışığı, Pan Uşağı.  

Şaman kültüründe, yeryüzündeki insan dâhil her şey gökyüzündeki ışığın 

devamıdır, yer-gök-su üçlemesi o nedenle kutsaldır, doğaya saygı Gök Tanrıya 

saygıdandır. Gökyüzü ve güneş merkezli adlandırmalar -güneş kültü- bu muhteşem 

felsefeden başka şey değildir. Doğayı kutsayan bu inanışın ilk ataları Dor halkıdır. 

Özetle Pan-Dora kutusunun içindeki Şaman’a Hıristiyanlar Pagan der.  

 Antik Lübnan halkı Sedir ağacını belli ki kutsamış, bayrağına koymuş. 

Hıristiyanlık adeta ona karşı kurulmuş gibidir. Dorların kutsal sedir ağacını kesip 

yılbaşı kutlamanın başka ne anlamı olabilir? 

Yeri gelmişken Itri’yi anarak geçelim. Itri: İda-uri, İ’Dori. Dor ülkesinden, 

Suriye’den gelen, tanımını verir. Klasik Türk Müziğinin büyük ustası Itri’nin 
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soyağacı halen Suriye’de devam etmektedir. Suriye başbakanı M.Naci Otri bu 

ailedendir.   

Bilinmektedir ki, 331’de İznik toplantısında Hıristiyanlık Roma devletinin 

dini olarak ilan edilince, ortaçağ başladı. Çünkü alınan kararlar tam bir uygarlık 

katliamı kararı idi.  Anadolu’dan kaçan bilim adamları Bağdat ve Medine çevresine 

yerleşmişlerdi. Bağdat’ın nüfusu bir milyonu bulmuşken, İstanbul’un nüfusu on beş 

bin, Roma’nınki ise otuz bindi.  

Kilisenin karar altına aldığı yasakların başında Şamanlık vardı. Şamanlık 

dinsizlik sayıldı. Örneğin Şamanlar sünnet oluyordu, domuz eti yemiyordu, onlar 

bunun tersini kural koydu. Örneğin, Şamanlar dans ediyor, müzik yapıyor, tiyatro 

yapıyor, resim heykel yapıyordu, Hıristiyanlık bunları yasakladı. Anadolu’da 

tiyatrolar, heykeller ve bilimevleri yerle bir edilmeye başlandı, bu bir uygarlık 

katliamı idi, Sümer Uygarlığı ve Hitit Uygarlığı böyle bitti.  

“Devletin resmi dini olursa böyle zulüm yapar” sezgisi Anadolu halkının 

beynine böyle kazındı. Batı, devletin resmi dini olmamalı diyene kadar bin beş yüz 

yıl geçti, devlet halkın devleti yani “devlet laik olmalı” demek için Fransa’da bir 

gecede on bin Protestanın kafası uçuruluncaya kadar beklenecekti. Oysa Anadolu’da 

yerle bir ettikleri şehirlerin, bilim evlerinin, anıtların, insanların, uygarlıkların 

hesabını kimse sormadı. Anadolu’yu medeniyetler mezarlığına çevirdiler, üzerine de 

“bizimdir” yazdılar. 

Batıda Rönesans ile başlayan aydınlanma, yani ortaçağ karanlığından 

kurtuluş hareketini “Şamanlığa yeniden dönüş” olarak yorumlayanlar haksız da 

değiller!.. Meğer Yahudilikte de resim-heykel yasaktı. (Köksal Çiftçi, “Tek Tanrılı 

Dinlerde Resim- Heykel Sorunu”) 

Yasaklar yüzünden yeni sanat türleri doğdu. Örneğin, tiyatronun 

yasaklanması pandomim sanatını, şarkı söyleme yasağı enstrümantal müziği,  gizli 

saklı toplanıp birbirine çalgı öğretmeyi (konservatuvarın doğuşu) getirdi.  

İstanbul’da sirkte tiyatro yapan, at üstünde gösteri yapan kızlara fahişe 

damgası vuruldu, ceza olarak atın kuyruğuna bağlayıp hipodromda ölene kadar yerde 

sürüklendi. Suriyeli Bizans kraliçesi Teodora (Dağlı Dor) için de fahişe dediler; 

Şamandı ve geçliğinde babasının sirkinde at üzerinde gösteri yapardı. Kendisi gibi 

Şaman olan kral Justinyen ile evlendiğinde kocasından Anadolu halkının vergi 

yükünü azaltmasını istemiş, bu yüzden İstanbul Katolik kilisesi ünlü Yenge isyanını 

çıkartmış, Ayasofya bilimevi, Cenan düşkünler evi, Aya İrini (kadınlar için iş evi) ve 

Bağos pekmez kaynatma evleri yakılmış, bu gerici isyan Üsküdar’dan denizi atlarıyla 

geçerek gelen İskitler tarafından bastırılmıştı. 

Kraliçe Teodora’nın cesedi, vasiyeti üzerine Ayasofya Bilimevinde yakıldı 

(548).  

İstanbul’un gördüğü ilk Hıristiyan ayaklanması bu değildir. Haçlı seferleri 

sırasında da defalarca yağmalanmıştır. O nedenledir ki, Bizans halkının acılarını 

duyan Bağdatlı ve Medineli aydın insanlar, bu şehrin bir gün bu acılardan 

kurtarılmasını dilemişlerdir. Hz. Muhammed’in “O ne güzel insandır ki İstanbul’u 

kurtaracaktır.” sözü (tam olarak böyle olmayabilir) yüzlerce yıl İstanbul’dan gelen 

acı çığlıklara cevaptır. 



 60 

 Son söz: Benim insanım “Yaş kesen baş keser” atasözünü öyle durduk yerde 

uydurmadı. 

Hıristiyan dünyasında ağaç katliamına ve tüketim çılgınlığına dönüşen 

yılbaşı eğlencelerine karşı, bekliyorum bir papaz çıksın da dur desin. Diyemez, çünkü 

çam ağaçlarını kesip satmak için bu güne hazırlanmış bir PİYASA TANRISI her 

yerde var. Çam kesmeye karşı çıkmak dinsizlikle suçlanmak için yeterli kanıt 

sayılabilir, hatta Ergenekon davasına sokmak için de.  

3.bin yılın haçlı seferini başlatanlara “1.bin yılın haçlı seferlerinden kârlı 

çıkan kimse olmadı, herkes zarar gördü” desem acaba onlar bunu anlar mı? 

(Hıristiyanlığın önü neden Asya’da kesildi diye araştıran yazarların kitaplarını 

yasaklayan da onlar. ) 

Yılbaşı sofrasında hindi yemenin de bir anlamı olmalı; hindiye “turki” 

diyorlar!  

Yeni yıl yazısı da böyle olur mu diyeceksiniz, şimdi nasıl bakacağım 

kesilmiş ağaçlara diyorsunuz, sizi anlıyorum, ben de zaten doğmamış torunlarınıza 

yazıyorum.  

     24.12.2008 

 

 

Palmira- Filistin Kraliçesi Zeynep (Laila ZENOBİA) 

 

 

                                  
Kraliçe Zenobia/Zeynep, Roma’da 14 Şubat 270’de öldürülmeden önce ev 

hapsinde tutulduğu evin balkonunda. Onun öldürüldüğü günü Sevgililer Günü ilan 

ettiler. 

14 Şubat 270’de Roma’da öldürüldüğü odada, genç gardiyan Valentin’in 

yazdığı kâğıt parçası bulundu, kâğıtta “Seni seviyorum Zeynep” yazıyordu. Ressam 

Herbert Şmals tarafından yapılan tabloda, sağ alt köşede, gardiyan Valentin kraliçe 

Zeynep’e hayran bakarken resmedildi.  

Sasani kraliçesi Zeynep (Zeyna Aba), kocası öldükten sonra 12 yıl Venedikli, 

Galatalı ve Cenevizli korsan yağmacılara karşı savaştı. Ayrı para bastırdı, Roma’ya 

vergi vermedi. Yenik düşeceğini anladığı zaman, Pülümür’e ata akrabalarından 
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yardım almaya gitmek istedi, giderken yolda esir düştü. Başkenti Palmira’yı 

yakmamaları koşuluyla teslim oldu.  

Zeynep’in, baba tarafından Anatiokhus (Oğuzanalı) hanedanından Part/ 

Ferhat boylu olduğu üzerine bilgiler vardır. Atatürk’ün arkadaşı Diyap(Duap) Ağa da 

Pülümür’lü ve Ferhat Uşağıdır. Diyap Ağa’nın on beş oğlunun ve torunlarının, 

Atatürk’ün ölümünden sonra öldürülmüş olması, bölgede isyan çıkartılması, batı 

emperyalizminin direnişçileri cezalandırma hastalığının devam ettiğinin işaretidir.  

Sasani Uygarlığı (224-651) yağmacı İskender’e isyan ederek kurulmuş olan 

Selevkos (Selezya/Seleukia) Uygarlığının devamıdır. Sa-Sani; San Uşakları /Canlar 

açılımlıdır. Yakın tarihte Kuzistan- Şiraz-Bağdat çevresinde kurulmuş olan Safevi 

Luvi Devleti de benzer bir direniş devletiydi ve Yavuz Sultan Selim tarafından, 

Osmanlı sarayında etkin olan Venedik Yahudi elçisi Balyos ve Fransız Katolik 

elçisinin isteğine uyularak ortadan kaldırılmıştır. 

Kraliçe Zeynep esir alınınca, Roma’ya götürülürken İstanbul boğazında oğlu 

Lalius’u (Leylaoğlu) öldürüp denize attılar. Oğlunun diğer adı; Sani-toros 

(Athenodarius), Darius hanedanından Cano idi!)  

Roma sokaklarında onu zincire vurulmuş halde dolaştırdılar. Bu durum 

Anadolu’da duyulunca, bütün Anadolu, Filistin, Akdeniz ve Arnavutluk halkı isyan 

etti. Kraliçe Zeynep, halkı isyana teşvik ettiği bahane edilerek esir odasında 

öldürüldü. Roma senatosunda, isyan eden Anadolu şehirlerini yerle bir etme cezası 

verildi, örneğin Antakya bir çok defa yakılanlardandır. Kral Gladio tüm Roma 

erkeklerine 2 yıl evlenme yasağı koydu, onları Anadolu’yu yakıp yıkmaya gönderdi.  

Yasağa uymayan aşık Valentin önce öldürüldü, sonra aziz ilan edildi. 

Öldürdüğünü aziz ilan etmek, yağmacı batının töresidir, buna “ölüsünden yağ 

çıkartmak” denir!   

İtalyan ressamın yaptığı tabloya dikkatle bakınız: Arkasındaki duvarda dört 

atın çektiği Sümer “güneş tanrısı”, Hitit Güneşi Allat/LAT/LAZ var; Kraliçe Zeynep 

Şamanî’dir, Sasani’dir. (Sa-Sani; Can-esi, Canlar, Cano’lar! Güneş Canları; 

Komagene/HomaCane!) 

Dört atın çektiği teknede savaşan; Dor/Tur/Sor soylu Turanî’dir. 

Başında Kaşgari baş bağı var; Kaşgari Oğuzludur!  

Belinde, silahları alınmış “dorabuluz” kuşağı var; Savaşçı Eradne/ Er-hatune 

dir.   

Kuşağındaki Sekizli Şems motifi; Horasanidir, Şamanidir, Turanidir, 

Sümerlidir, Hititlidir… 

Zeynoba’nın yönettiği topraklar: Suriye, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün, 

Mısır, Harran, Soli, Silifke, Tarsus ve Ereğli’yi de içine alan, İran Sasani Devletine 

bağlı Palmira Eyaleti.  

Adını yaşatan kale: Ereğli Zanapa Kalesi. 

 Kraliçe Zeynep’in esir alındığı Pülümür’de yaşayan Ferhat Uşakları, Paller 

ve Koçgiri /Kaçgari Uşakları, Tunceli’nin antik halkı olup antik Luvi/ Alan (Alevi) 

kültüründen gelirler. Bu insanlar, Sasani/Susa Anası (1.Artemis) ile babası Karus 

(Kuroş) gibi Horasani ve Kaşgari Oğuzi’dirler. Zeynep gibi, onlar da Atina’ya kadar 

gidip köleleri kurtarıp serbest bırakan(MÖ.550) Susalı 1.Artemis ile oğlu Serhat’ın 

torunlarıdır.  
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Sasani Uygarlığı, Selevkos Asya Krallığının devamıdır, ki Selevkos 

krallarının soy ata adları ANATİOKHUS, Oğuz Analılar, Uzbeki/Ogziana’lı yani 

Oğuz Beylerdir. Selevkosların bir dönem başkenti Antakya’dır. Antakya en fazla 

yerle bir edilme cezası alan şehirdir.  

 Sele-u-Kos devletinin Tigran Agarta, Gerger, Şamsat, Antakya, Kastabala 

gibi önemli direniş şehirleri Sezar’ın (MÖ.65)Lukullus adlı komutanı tarafından 

yenilemedi, yüz yıl sonra Neron’un  (MS 69) KORBULA adlı komutanı tarafından 

yerle bir edildi. Sezar’a on yıl boyunca savaşarak direnen bu kale şehirlere Roma 

senatosunda tarihten silme cezası verildi. Milat dedikleri, Milet Uygarlığını 

(kaynaşmış millet olmuş Oğuz boylarını /Sümerleri) yok edip tarihi sıfırdan 

başlatmak bu olaydır. Bu ceza Sümerlerin de tarihten silinişidir. 

Benzer bir ceza Zeynep’in 270’de öldürülmesinin ardından onun şehirlerine 

verildi. Zeynep’in soyata akrabaları olan DERSİM aşiretlerine, özellikle Mustafa 

Kemal ile birlikte savaşan Koçgiri Ferhat Uşaklarına benzer bir ceza verildiğini, o 

yıllarda egemen olan İngiliz emperyalist devletini (ki orada egemen olan mali güç 

Venedik-Galata tacirlerinin torunlarıdır) akla getirmektedir.   

1950’den sonra NATO kararıyla, bölgedeki, tarihte Roma’ya direnmiş bütün 

aşiretlerin köylerine ve şehirlerine baraj bahanesi yaratılarak yeniden tarihe ve sulara 

gömme cezası verildi.  

Kraliçe Zeynep için bestelenmiş üç opera: 1-Anfosi; Zenobia in Palmira, 

1789, 2-Rossini; “Aureliano in Palmira, 1813, 3-Mansur Rahbani; Kraliçe Zenobia/ 

Sani Opa, Zanapa, Zennube! (1990). 

Adını yaşatan yerler:  1-GAZZA STRİP; Azize İş-tar Aba, Gazze Şeridi’nin 

adıdır.  2-Toros Ereğli’de antik Zanapa kalesi. 

Kaşgari/Koçgiri boyu, antik İran’da Darius/Toros hanedanının soy ata adıdır. 

Bu hanedan, 1918’de Amerikalılar tarafından kaldırıldı, yerine Pehlevi ailesi 

getirildi. Bu zoraki yönetim değişikliği sırasında 50 bin Şirazlı ve Kuzistanlı Kaşgari 

Alevi öldürüldü. 1980’de Fransa destekli yönetime getirilen mollalara isyan eden 

Kaşgariler, sekiz yıl süren İran-Irak savaşı sırasında 2,5 milyon can verdi. 1988’de 

Talabani askerleri ile Humeyni askerleri birlikte Halepçe’ye saldırdı, halk onları 

püskürttü, beş gün sonra Halepçe’ye kimyasal bomba atıldı, 5 bin Luvi öldürüldü,  

sekiz yıllık savaş böyle sona erdi. Kuzistan, Susa ve Şiraz’dan Halepçe’ye kaçarak 

orada kadınlı erkekli direniş birlikleri oluşturan Kızılbaş/Başoğuzlu halkın 

öldürülmeleri tarihe Halepçe Katliamı olarak geçti(1988). Her iki tarafa da silah satan 

ABD şirketiydi, resmen açıklandı.   

Filistin bayrağındaki siyah renk, Zeynep’in yasını tutmaktır. Filistin’de 

çalınan tulumun adı NANAY olup, Şiraz’da ve Yusufeli’de de Nanay’dır. Filistin 

boyun bağı tıpkı Sasani puşisidir. 

Kraliçe Zeynep’in parası, yakılan başkent Palmira ve Palmira eyalet sınırları: 
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Aşağıda, boynundaki “Hilal” kolyesiyle “Tanrı ALLAT’ın armağanı 

Zeynep” adlı heykeli, sonradan yapılmış büstü ve tablosu: 

        
 

 

İnternetten: Sasani devletinin kurucusu Ardashir (Arđaxšēr), is also known as 

Ardashīr-i Pāpagān "Ardashir, son of Pāpağ", and other variants of his name 

include Latinized Artaxares and Artaxerxes. Ardashir's father was 

Papak(Babeg/Babak), grandfather was Sasan. 

Zenobia with her large army made expeditions and conquered Anatolia as far 

as Ancyra or Ankara and Chalcedon (Kadıköy), then to Syria, Palestine, and 

Lebanon. 

Filistin bayrağı bir dönem aşağıdaki gibi ay-yıldızlıydı. 

 

 
 Sasani Uygarlığının ardından kurulan Memlük devleti de aynı direniş 

kültürünün devamı olan bir Türk devletidir, Yavuz Sultan selim tarafından Safevi 

devletiyle birlikte ortadan kaldırılmıştır. Memlük Sultanı Selahattin Eyyübi, haçlılara 

karşı direnen Kudüs kahramanıdır. Zeynoba’nın soyundan Sasani /Zaza analı olması 

muhtemeldir. 

 

27.12.2009 

 

Kırım’da Ölen Kıbrıs Gelini NYCE/Yenge 

 

MÖ.63’de Kırım’da, babası imparator VI.Büyük Bedri (Eupatore Mitridate) 

ile birlikte, Romalılara teslim olmamak için zehir içerek kendini öldüren Nyce, bizim 

Kıbrıs Gelini türkümüzdeki gelin çıktı. 

Murat Arslan’ın, “Roma’nın Büyük Düşmanı MİTHRADATES VI 

EUPATOR” adlı kitabının 516. sayfasında,  Büyük Bedri’nin çocuklarını ve kimlerle 

evlendiklerini gösteren Şema’da NİCE’nin ve kocası veya nişanlısı, “Kıbrıs Kralı 

Pitolamais” adı var.  

Bu, şunun için önemlidir, Büyük Bedri’nin ailesi Pers kralı Toros (Darius) 

hanedanından gelir ve bu hanedan Kaşgari Oğuzlu’dur. Darius hanedanından 

gelenlerin en önemli özelliği, çok genişlemiş bir ailedirler ve en uzaktaki topraklarını 

dahi yönetmeye kendi kızlarını ve oğullarını yönetici yaparlardı. Kızlarını kendi 

akrabalarına verirler, kızları da yönetici olarak yetiştirilir, Amazon savaşçı eğitimi 

alarak büyütülürdü.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://en.wikipedia.org/wiki/Chalcedon
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
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Aynı kaynakta, MÖ.1.yüzyılda BAZİLEUS Ülkesinin sınırlarını gösteren 

haritada, Kıbrıs üzerinde başşehir olarak Salamis adı vardır.  

Şimdi bu sözcükler üzerinde fonetik analizler yapalım. 

Nysa: Nis, Işık anası. Nice; Yenge.  

VI.Büyük Bedri’nin Kıbrıs kralı Pitolemaios ile nişanlı veya evli olan kızıdır. 

Nysa ve Mitridatis (Mısır kralıyla nişanlıydı) babası gibi Romalılara teslim olmayıp 

babalarının intiharından az önce zehir içerek kendilerini öldürdüler.  

Kıbrıs’ta beş sekizlik Türk Aksağı ritmiyle söylenen ünlü “Kıbrıs gelini” 

türküsünde anlatılan gelin Nysa olmalıdır. Kıbrıs’ta kına gecelerinin olmazsa olmaz 

türküsü “Dillirga”, aynı zamanda Kırım türküsüdür.  

Pitolemaios: Opası Ulu-Mausi; Ulu Mete Opası.  

MÖ. 1. yüzyılda Kıbrıs’ın Oğuz soylu  kralıdır ve Başoğuz İmparatoru 

Bazileus VI.Büyük Bedri’nin damadıdır. Kırım’da MÖ.63’de intihar eden Nysa/Nisa 

“yenge”nin kocasıdır. Antik Kıbrıs’ta (Kûb-roz) Salamis şehri onun şehridir.  

Salamis; Os-ulu-mas; Maz İli Us; Bazili-us.(Yunanca Vasili adının kökeni.)  

Bazileus: Maz-ili-us; Ulus’un Başı, Basi/Mazi-Laos. Halkın başı, önderi, 

lider. Kralların kralı. Etrüsk dilinde, Oso-li /Soli Maz; Kızıl Baş olarak açılır.  

Maz, Baz, Bas, Baş gibi dönüşümlere uğrayan bu sözcüğü bugün Baş-

bakan,Cumhur-bas-kanı, gibi kullanmaya devam ediyoruz.  

VI.Büyük Bedri’nin parasında yazan Bazileus, ULU OĞUZ BAŞI, BAŞ 

OĞUZ Ülkesi’dir. 

                                                                                 

Kıbrıs, bu büyük Oğuz İmparatorluğunun içindedir.  

Kıbrıs Gelini, Büyük Oğuz Kralı VI.Büyük Bedri’nin kızı Yenge/Nice, 

adına yakılmış türkülerle Kıbrıs’ta yaşamaktadır!  

Elimdeki kitabın dipnotlarında çok hoş sürprizlerle karşılaşmaktayım. 

Bunları elbette okurlarımla da paylaşacağım. Örneğin, Büyük Bedri’nin aşık olduğu, 

Sitare Tonika/ Stratonike adında, İkizdere/Heptakometli, Pantus’la sınırdaki (Sinor)  

Aspet/Aspis kalesine (Rize kalesidir!) komutan yaptığı, güzel sesli ve çalgı çalan 

Amazon peri kızını anlatmadan olur mu?  Bir başka kaynakta sözü edilen PERUZE 

adında bir Pers başkadın savaşçı ondan başkası olmasa gerek; Rize’de Peruze, 

İran’da Parize, İstanbul’da Firuze; Pers soylu demektir!   

Sitara (İştar/Dor ışığı) adı halen Rize’de Sitare adıyla kullanılır. Tonika ise 

bir sıfattır, müzikçi demektir ve benim çocukluk lakabım olan Tinika’nın ad atasıdır. 

Ben de küçükken ağaçlara dallara çıkar şarkı türkü söylerdim, büyük ağabeyim o 

zaman bana “Tinika  Minika..” adını takmıştı… Aileme ne zaman mutluluk veren 

övünçlü bir şey yapsam, beni “tinika” diyerek severlerdi.  

Yazar Murat Arslan,  Bedri Dede Kırım’da öldükten sonra bile bu bölgede 

Romalı Pompey’e teslim olmayan direnen kalelerin olduğunu anlatırken söylüyor 

bunları.  Mozart’ın Mitridate Operasındaki “Aspate” adlı kralın karısı rolünün gerçek 

sahibi, Aspetli/Hasbacı diye çözmüştüm ilkin,  böylece ortaya çıkmış oldu. 

Ve işte Kıbrıs Türk’ü ve biz hala direniyoruz. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım Sayın Rauf Denktaş’a sonsuz şükranlarımla… 

ÖZGÜRLÜK HEYKELİNİN SİCİLİ 

Egemen Bağış’ın Sicil Referansı Bozuk Çıktı 



 65 

Egemen Bağış, basından öğrendiğimize göre, Los Angeles’te demiş ki, 

“Partimin sicili Özgürlük Heykeli kadar sağlam”.  

Bilmiyor ki, Özgürlük Heykelinin asıl adı ASİYA idi, o bizim kızımızdı, onu 

bizden çalıp götürdüler, onu Fransız masonları top gibi Amerikan masonlarının 

kucağına attılar!  

Heykelin arşiv kayıtlarında pek çok karanlık ilişki var… Egemen Bağış bunu 

bilmiyor. 

Anladığıma göre, “bize destek vermeye devam edin, sizi mahcup 

etmeyeceğiz” diyor, referans olarak çalıntı heykeli gösteriyor.  

Bizimdi o. Süveyş kanalının Işık Doğu’dan Yükselir mesajı olan ASYA 

heykeliydi o. Öyküsü çok yakın tarihte yaşandı; 1860’lı yıllar.  

Hani şu meşhur Tanzimat kafası batılılaşma döneminde, İngilizlerle pek sıkı 

fıkı olduğumuz, Galler prensesi Viktorya’nın İstanbul’a kadar gelip Beylerbeyi 

sarayında altı ay Abdülaziz’le halvet yaşadığı yıllar…  

Kadın dedikodusu yapacaksa insan, bundan güzeli bulunmaz, bu İngilizler bir 

saraya bir genç bekâr kadın gönderiyorlarsa orda bir duracaksın… Başka saraya 

gönderilmiş kadınlar aklınıza gelecek. 

Batılılaşıyorduk ya. Bizim harem kapatıldı, bizimkiler de böyle batı tarzında 

uluslar arası aşklar, çapkınlıklar yaşamaya başladı.  

Ama ne halvetti; Süveyş kanalının bütün harcamalarını üstlendi Abdülaziz. 

Kanalın yapımını alan Fransız şirketini bir İngiliz şirketi satın aldı ve Abdülaziz o 

şirkete paralar yatırdı.  

Süveyş kanalına dikilmek üzere Sait Paşa’nın yaptırdığı ASYA Heykelini de 

o İngiliz şirketi satın aldı ve… Sait Paşa ölüverdi o günlerde. İngiliz hayranı İsmail 

Paşa vali oldu Mısır’a ve dedi ki, “Burada bir kadın heykeli istemiyorum, burası 

Müslüman ülkedir…”  

Nedense İngilizlere çok yakın olanlar, batılılaşıyoruz diyenler, hep böyle 

tutucu oluyor…   

Heykeli yapan Fransız şirket, demir-çelik kralı Fransız Yahudisi Eiffel, 

parasını da bizden aldığı halde, İstanbul’a getireyim demedi, attı bir depoya, on yıl 

bekletti ve tam Amerikanya’nın 100. kuruluş gününde babasının malıymış gibi 

gönderdi hediye etti Nevyork belediyesine.  

Heykelin neyin anısına, ne amaçla yapıldığına dair bir kenarında bir tek satır 

yokken, ayaklarının altına bir kaide yaptılar ve üzerine Fransız Masonlarından 

Amerikan Masonlarına hediye gönderildiğini yazdılar. Şimdi turistler onun üzerine 

çıkıp, bu çirkin tarihini bilmeden, üstüne para veriyorlar. Kimdir orada ondan para 

kazanan, onu ben bilmiyorum, ama sanırım Egemen Bağış onu bilir. 

Fransız masonlarının kirli mahzenlerinden çıkartılıp Amerikan masonlarının 

kucağına fırlatıldı ASYA, sicili sağlam değil! 

Sait Paşa’nın ne güzel niyetlerle, belki de ölümü pahasına, Türkler artık 

Akdeniz’den Hint Okyanusuna açılacak gibi büyük güzel bir hayalle başlattığı 

Süveyş Kanalı ve ASYA Heykeli, batılılaşıyoruz diye öyle Viktorya’lı halvetlerle 

geçiverdi İngilizlerin eline. Masraflar bizden, keyifler onların. Ve öylece Süveyş’ten 

geçen İngiliz gemileri girdi Hint Okyanusu’na.  

Hint Okyanusu kadar değerlidir bugün GAP’ın suyu. 
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İşte şimdi, GAP ve BOP yolundan mayınları Egemen Bağış kaldıracak ya, 

Süveyş su kanalını açıp sonra İngilizlere vermek gibi… GAP’ın Sait Paşa’sı 

Süleyman Demirel Allah’tan sağdır ve görüyor.    

Özgürlük Heykeli’nin genç kızlık adı ASİYA’dır, yazık ki, benim bakanım 

bilmiyor.  

ASİYA’nın heykelini Nevyork’tan alıp buraya, Ön-Asya toprağına, 

İstanbul’un Anadolu yakasına dikmeden  sicili temizlenemez!  

Sahi, neden Kültür Bakanlığımız Asya Heykeli’ni resmen istemiyor?  

15.6.2009 

 

 

Kuran’da Şems  

 

İçinde bulunduğumuz günlerde Siyonist İsrail’in atadan akrabamız Filistin 

halkına yaşattığı acıları ve bu acıları yaşatacaklarını önceden bildiği için İsrail 

devletinin kuruluşuna karşı olduğunu 1936’da açıkça söyleyen Mustafa Kemal 

Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anarak yazıma başlıyorum. 

Bayrağında, ambleminde, parasında, kapısında, tavanında, nakışında Sekizli 

ŞEMS motifleri bulunan kültürlerin ortak bir geçmişe sahip olduğunu düşünürken, 

Kuran’da yer alan Şems suresine bakma ihtiyacı duydum. “Şems üzerine yemin 

ediyorum ki suyu kendine alıkoyan Semud (Yahudi) tayfası Allahsızdır…”  

Şems suresinin ilk sekiz cümlesinde der ki: 

1- Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına (Güneş'e ve onun parıltısına) 

2-Güneşi takip eden aya (Güneş'in ardından gelen Ay'a) 

3-Onu açığa çıkartan gündüze 

4-Onu örten geceye, 

5-Gökyüzüne ve onu ışığıyla bina edene, 

6-Yere ve onu yapıp döşeyene, 

7-Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene, 

8-Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene, yemin ederim ki. 

Buraya kadar sekiz kutsal sıralanmaktadır. Üzerine yemin edilen sekiz kutsal 

öge, Şaman kültüründe de aynı kutsallıktadır.  

9-Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. 

10-Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. 

11-Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı. 

 Semud kavmi adı verilen bir kabile vardır ve onlar yeni doğmuş bir devenin 

su içmesini engellemiş, onu kesmiş, suyu kendine ayırmış, böylelikle sekiz kutsala 

aykırı davranmış ve bunun cezasını görmüştür.  

12-Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, 

13-Allah’ın Resülü onlara, “Allah’ın devesine ve onun su hakkına 

dokunmayın!” dedi. 

14-Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri 

günahları sebebiyle onlara büyük felaket gönderdi. 

Doğa, doğayı yok edeni affetmez, yaptığı zulüm er geç onun nesline döner.  
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Kim bu sekiz kutsala karşı gelen Semud Kavmi acaba? İnternette ulaştığımız 

bilgilere göre, zulüm ve haksızlığa dayalı çeteler kurmuş, karışıklık çıkartmışlar. 

Nasıl zulüm ve haksızlık ettiklerine dair verilen örnekte, yeni doğmuş bir devenin su 

hakkını bile engellemiş, üstelik deveyi kesmişler.  (Bu kavim, ihtimaldir ki Babil’den 

sürülenlerdir.) 

Şems suresinin ilk satırında güneşe ve doğduğu yere, yani TAN yeri üzerine 

yemin edilmektedir. Bu kutsama ifadesi, Şaman kültürü ile ve Güneş Kültü ile 

örtüşür. İslamiyette oruç gibi bazı ibadetler Ay’ı, namaz gibi bazı ibadetler Güneş’i 

takip eder. Bu noktada, Hıristiyanlığın Şaman kutsallarına karşı, İslamiyetin de 

Şamanlığın içinden, yani evreni bütünüyle kucaklayan Oğuz kültüründen yeşerdiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. 1 

Hz.Muhammet’in halısında üç tane güneş-şems motifi vardı: 

 

 

 

 

Ba halısında ü ytane Şems yani güneş re.  

Hacıbektaş, Balım Sultan ve Hacıbayram Hazretlerinin tamburları da şemstir. 

Hacıbayram tamburu, Mustafa Kemal için Ankara Etnoğrafya Müzesine taşınmış, 

halen bu müzededir.  

                       
 H.Hacıbektaş      Balım Sultan       Hacıbayram  

Ghana’da Ön-Türkçe’ye yakın bir yerli dil konuşulmaktadır. Cuma namazına 

kadın erkek birlikte gidilmekte, başkent Akra’da çocuk tacizi hiç yaşanmamakta, 

eşcinsellik hiç bulunmamaktadır. Gana’nın başkenti Akra’da konuşulan dil birçok 

Türkçe sözcük içermektedir. Örneğin Ben; “Meng”, Sen “Uğ”, O; “Oğ”. Gel gel; 

“berü berü”, İyi misin?; “Eyisen?”, Vurma; “aciyi”.  

Gana’nın İngilizce yazılışı Ghana, “ana” ile sesdeştir. Akra ile Angkra 

sesdeştir. 

Güneş kültüne ait ad koymayı bu uzak Afrika ülkesinde görmek biraz 

şaşırtıcı gelse de üzerinde düşünülmelidir.  

Seymen adının Şağman ile sesdeşliğinden ve anlamdaşlığından yola çıkarak 

bir ek yapacağım: 

Tokat’ın Hubyar köyünde yaşayanlara Sıraçlar denir. Sıraç/Saraç, Ankara 

Seymen kılıçlarının da adıdır. Saraç kılıcını (bıçağını) yapan ustalara Ankara’da 

halen bu ad verilir. Seymen’in tanımında, “vatan için çağrıldığında kılıcıyla ve atıyla 

meydana çıkan yiğit” vardır. Bu tanıma uyan Sıraç köylerinden söz etmek doğru bir 

yaklaşım olacaktır. 

Sır’la sesdeş SIR-ACE (Sirius). Sırac, ayrıca Güneş/Şems demektir.  
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Şems sembolü olarak bilinen Arapça harfler vardır. Özellikle Ay-Güneş 

sembolü olan NUN harfi, aşağıdan yukarı hilal ve güneş olmakla şems sembollü 

önemli harftir. NUN Ayeti adını onunla başladığı için ondan alır:  “ن  ” 

NUN harfinin okunuşu NE’dir. Sümer Tanrısı ANNU ile sesdeştir. “Anu 

Yemendir, gülü çemendir…” türküsünde ilk sesleniş onadır. Anadolu’da bulunan 

kimi türbelerde saklanan sancaklarda görülen NUN şeklindeki ay-yıldızlara da NUN 

denir. “Cim karnına bir nokta” olarak tasvir edilen de Nun’dur. Ebced hesabındaki 

değeri 50 dir. 

Nun, Şemsî harflerdendir. Ünlenişi ilahi bir tını gibidir; dil diş arkasından 

damağa değer ve genizden gelen yankılı bir sesle Nnn duyulur. 

Şems suresinden başka, “Elif Lam Ra”, “Elif Lam Mim”, “Nun”, “Ya Sin” 

gibi birçok sure adında daha şemsin diğer adlarını görüyoruz. Allahın adıyla 

başlamak, ŞEMS ile başlamak ile aynı anlamda görünüyor.   

Arapça’da 14 tane şemsi harf, 14 tane de kameri (ay ile bağlantılı)  harf 

vardır. Bu tasnif, Arapça harf sembollerinin Sümer -Şaman kültüründen 

kaynaklandığını gösterir.  

2.1.2009 

 

 

Pence-i Ali Aba ile Hacer-ül Esvet  

 

Oğuz-Işık kültürünü araştırmaya devam ederken Hz. Ali’nin ilginç 

resimleriyle karşılaştım.Başının arkasında güneşin ışık dairesi vardı. Bunun anlamı, 

“ışığını güneşten alan”dır.  

Işığını güneşten alan Ay’ın “Hilal” hali, tüm Oğuz boylarının da kutsalıdır.  

 

          
 
Göğsünde çiçeklerden bir hilal, hilalin altında sekiz ışın ve uçlarında sarı ay; 

bu simgeler üçyüz kadar yıl Osmanlı bayrağında görülür. Yelpazesinde yine hilal 

şeklinde çiçekler, en altta beş çiçek daha vardır. Hilal’i ve sekiz ışığı bütün Oğuz 

boylarında da birlikte görürüz. Burada Penc/Beş üzerinde duralım: 

Hz.Ali’nin felsefesinde çok az bilinen bir kavram vardır; “Pence-i Ali Aba”.  

(Alevi Beşi) 

Ali Aba Beş’i; 1-Hz. Muhammed, 2-Kızı Fadime, 3-Kızının kocası Ali, 4-

Ali’nin oğlu Hasan, 5-Ali’nin diğer oğlu Hüseyin.  

Türk bayrağındaki beş ışıklı yıldızın doğuşunda Pence-i Ali Aba’nın bir rolü 

olabilir mi, bunu düşünmeye değer.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebced_hesab%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eems%C3%AE_harfler
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Sekizli ŞEMS motifini Kuran’ın sayfalarında da görüyoruz; sureler onun 

içerisine yazılmıştır. “Şems Suresi” başlı başına Şaman-Oğuzların Gök Tanrı (Ulu 

Işık) tek tanrı kavramıyla örtüşür.   

Bütün bu işaretler için diyebiliriz ki, bunlar, Türk-Oğuz, Pers-Sasani/Mitra 

(Bedri) ve İslam kültürlerinin ortak simgeleridir.  

Bu işaretlere Hacer-ül Esvet’i de ekleyebiliriz. Kâbe’de bulunan Hacer-ül 

Esvet, sekiz parça gök taşı olup, gök bilimle uğraşan Anadolu Oğuz ve Bedri-Mitra 

kültürüyle bağını kuvvetlendirir.  

 

 
Fonetik analizde Hacer-ül Esvet: 

Hâce-r-ul; Oğ-ice-ur-ulu; Gök Işığından Ur olan Ulu. 

Esvet; İs-pa-ti; Opa Işığsı. (Güneş parçası) 

GÖK IŞIĞINDAN UR OLAN ULU GÜNEŞ PARÇASI. 

 Bu analizde Hacerül Esvet’in anlamı; Ulu-Göğ, Ulu-Hû’nün, Allah’ın 

varlığını ispatlayan taş!  

Ölümünden sonra açtığı yolda onun ışığından yürüyenlerin çoğaldığı, adeta 

yarı tanrılaştırılmış olan, Büyük Oğuz İmparatoru Bedri (VI.Mitridate Eupatore 

/Jupiter) için yapılan zafer abideleri, bilimevleri ve anıt müzeler, 331’de 

Hıristiyanlığın resmi din olmasıyla birlikte “din dışı” ilan edilerek yerle bir edildi. Bu 

yaşanan zulümden daha doğuya ve güneye doğru kaçan bilim adamları, Sasani 

Uygarlığını oluşturdular ve çok açıktır ki, İslam (Işığ Ulu Ma) adıyla yeni bir 

uygarlık ışığını yaktılar. 

İzmir Teos’da bulunan Klazomenai Bilimevi MS.500 de yakıldı. Orada 

göktaşlarının da incelendiği bilinir. Hristiyanların, Anadolu’daki tüm bilimevlerini 

yerle bir ederken, Teos’daki göktaşlarını da kırıp yok ettikleri düşünülmelidir. Bu 

olanlar, İslamiyetin doğuşuyla aynı yüzyılın olaylarıdır. Bu bağlamda ele alırsak, 

Hz.Muhammet’in Hacer-ül Esvet’i neden sıkı korumaya aldığı daha iyi anlaşılacaktır. 

Hem de aynı yıllarda Romalı papazlar, Tanrı’nın işareti olarak İsa’nın 

mucizelerine(!) inanmalarını istiyordu.  

Kuran’ın sureleri sekizli Şems motifleri içerisindedir, şems İran’ın antik 

sembolüdür. Hz.Muhammet’in yakın arkadaşı olan Selman Farisi, Persi/Farsi yani 

İranlıdır ve dönemin en ileri bilimevlerine sahip olan Pers-Sasani devletinin saygın 

isimlerindendir. Sasaniler, Işık kültüründe ileriydiler, göktaşlarını inceliyorlar, 

gökbilimle uğraşıyorlardı. Onlara ateşe tapanlar denilmesi yanlıştır, “dumansız ateş” 

dedikleri Güneş ve Işıkla ilgili çalışmalar yapıyor, tek tanrı Gök Tanrıya 

inanıyorlardı. Sasaniler tek tanrılı, gökbilimle uğraşan uygarlıktır. Sasanileri batılı 

tarihçiler tarihten silmek için çok çabaladılar.  

Sasani kutsalı MARDUK üzerinde fonetik çalışma yapatığımız zaman 

Hz.Ali’nin sıfatı olana MURTAZA adına ulaşırız: Mar-ata-sa, Mar-du-ki, Mardo gibi  

MERT olan, kol kanat geren. Türkmence Mar-ti, Marat, Mered, Muraz, Murat…  
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AK TA MAR; hecelerini sağdan okuduğumuzda MAR-ATA-Ki/Si kutsalına 

ulaşılır. 

Aktamar bir kilise değil, Sasani bilimevidir. Doğu Roma’da, 331’de Şaman 

bilimevlerinin din dışı ilan edildiğinde, burasının tahrip edilmiş ve kilise olarak 

kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki güneşin doğuşuyla abatışı arasında 

içeriye giren ışığın bazı resimlerin üzerine vurduğunu takibeden mimari özellikler, 

gökbilim yapan Şaman Sasani uygarlığını işaret etrmektedir.  

Urartu’nun açılımında da, Utu-ur, DOR-Ori, “Dor oğulları”, Dori/Zori/Zoro 

adını görürüz. Sasani kutsalı Zerdust, Zoro-İstar, bizi yakın kavramlara götürür. 

 Araştırmamızı bundan sonra Hıristiyan Roma tarafından yıktırılan Jupiter 

Anıt müzeleri üzerinden sürdürmek bir ihtiyaç olmuştur. Bir de, Koçkoroğlu, 

Köroğlu türkülerinin Büyük Bedri’ye yakıldığını düşünmeye başladım. Çünkü, 

Büyük Bedri’nin Sulla ile yaptığı 3. savaşının geçtiği yer Bolu-Kastamonu civarıdır 

ve 80 bin Romalı askeri burada perişan ettiği için batılı tarihçiler şunu yazdı; “ Zalim 

Bazileus İmparatoru Mitridate ve onun komutanı Metro Toros, Roma askerlerine 

soykırım yaptı.” Bu büyük kahraman atamızın  düşmanına acımasız, ama halkına 

müşfik olduğunu biliyoruz, kuvvetle ihtimaldir ki yörenin Koçköroğlu ve Ayvaz (Ay-

ûz, Oğuz) türküleri de onu anlatmaktadır.   

Bir ipucu buldum bile; kaynaklarda “Köroğlu Bolulu değil, Kafkaslıdır” diye 

yazar. Evet! Bu da doğru, VI.Büyük Bedri, Rize İkizdere’nin dağlarında, Peria 

Toroslar’da büyüdü!  

13.3.2009 

 

 

   

 

 

Zir Kale’nin Fırtına Aba’sı, Kabartay Paçi Atike/Adige (MÖ.64) 

 

 Sonunda Kalei Bala’nın yapıldığı tarihe, kaleyi yaptıran krala ve bu kalede 

yaralı askerleri iyileştiren kraliçe ablaya ulaştım.  

Zir Kale adındaki ZİR sözcüğü, sadece DOR (Ar-tı, Ata-ur, Zor) açılımıyla 

değil, Kafkas dağlarının adlarından biri olan Zirkasya adında da karşımıza çıktı. Bu 

durum, Kaçkar dağlarının, Kafkasların (Peria Toros) devamı olarak görüldüğüne 

işaret eder.   

Sahil kesimindeki Çayeli ilçesinin daha eski adı olan Ma-pauri ( Puri-ma) 

içinde MA inanışlı türkü söyleyerek iş yapan Peri kızların yeri olduğunu görebiliriz.  

Zir Kale, İmparator VI.Büyük Bedri’nin (MÖ.132-63) Peria Toros dağlarında 

yaptırdığı 34 kaleden en önemli olan 3 kaleden (Rize, Başköy, Zirkale) biriydi.  

Kalenin yapılma nedeni, Roma’nın yağmacı askerlerini buradan geçirtmemekti.  

VI. Büyük Bedri, Sezar’ın en güçlü komutanlarıyla 48 yıldan beri 

savaşmaktaydı ve ömrünü Anadolu’yu Roma yağmacılarından kurtarmaya adamıştı.  

Sezar ise, Cenevizli Yahudi bankerlerden en fazla borç alan kral unvanına sahipti, 

borcunu ödemenin tek yolu Anadolu’da olabildiğince çok yeri teslim alıp 
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yağmalamak ve yüklü vergiye bağlamaktı. Halk, Romalı zalimlere karşı Büyük 

Bedri’nin yanında severek yer alıyor, onu Hizir (Hydor, Kizir; kurtarıcı) görüyordu.  

Büyük Bedri’nin çocukluğu Fırtına vadisinde, Cimil’de, Ovit’de, İkizdere’de, 

Hancer’de, İspir’de ve Rize’de geçmişti. Özel bitkiler keşfetmiş onlardan ilaçlar 

yapmıştı. Her gittiği yerde hastalara şifa dağıtıyordu. Yanında çok sayıda bilim adamı 

vardı. Karadeniz dağlarında çeşit çeşit bitkilerden ilaçlar yapıyor, yılan zehrinden 

panzehir yapıyordu.  

Mitridatikum adlı panzehir tıp diline onun adıyla girdi. Yılan (mar), onun 

zamanında tıbbın sembolü olmuş görünüyor.    

Ona yılan zehirinden ilaç yapmayı öğreten deneyimli analar bu dağların ulu 

anaları, Abula’lar, büyük Abu’lar buralıydı. Bu şifacı ablalar Demir dağından 

aldıkları demiri döverler, savaş baltası yaparlar, savaşta yaralanan askerleri ve atları 

hızla iyileştirecek ilaçları kendileri yaparlardı. Hem şifacı hem savaşçıydılar. Antik 

resimlerde bu nedenle Amazon kadınların yanında bir de piton yılanı resmedilir. 

Yılan resmini bütün Anadolu antik hamamlarında görmemiz de aynı nedenledir.   

Yılan zehrine bu dağlarda yetişen belirli bazı otlar karıştırılırdı, bu karışım 

her gün az miktarda alındığında koruyucu etkisi gösterirdi. Hatta, Büyük Bedri’nin 

şenliklerde gösteri olarak zehir içerdi ve ölmezdi. Bunu, doktorlarına güvendiğini 

göstermek için yapardı. Etrafında sürekli bilim ordusu vardı.   

Amasya (Kabeira) yakınlarındaki bir savaşta, gözünün altına ok geldi. 

Pompey’in garnizonu ile gece savaşmak zorunda kalmıştı. Karşılarına ay geldi ve bu 

yüzden düşmanın gölgesi üzerlerine düştü, mesafeyi kestiremediler, düşmanın attığı 

oklar atlarına ve kendilerine direk geldi, kral gözünün altından yaralandı. Onun ve 

atının yaralarını eşi doktor kraliçe Kabar-tay Bacı iyileştirdi. Amasya ve Kabaira 

adları onun adları gibidir.   

Büyük Bedri 2.000 atlı askeriyle Kelkit vadisinden ilerleyerek doğuya doğru 

çekilmeye başladı. Fırtına vadisinde Bala Kalesine vardıklarında burada tamamen 

iyileşene kadar kaldılar. Amazon Kraliçe  “doktor abla” hâlâ yanındaydı. Kısa saçlı, 

iyi at binen, Amazon savaşçı Kaukas İberi dağlarının Pers güzeli kraliçe, askerlerin 

ve atların yaralarını da iyileştirdi. Kral onu  “Hypsi Kabartay” diye çağırırdı; 

Kabartay Paci! (Goğ-bar; Gökperi Dağlı Kız) 

İşte o bacı (paçi) abla, A’BALA, kalenin adındaki Bala olmalıdır. Vice 

(Findugli; Pan Dağlı) adındaki “bacı” da o olmalıdır.  

Bala Kalesinde tamamen iyileşen Büyük Bedri, yaralılar ve kaleyi korumakla 

görevli askerler için hazinesinin bir kısmını orada bırakarak, Yusufeli-Çoruh vadisi 

üzerinden Abazya’ya, oradan Kırım’a doğru yoluna devam etti. Kırım’dayken, 

Kapadokya kralı olan oğlunun Roma’ya teslim olduğunu öğrenince başını kestirterek 

intihar edecekti. (MÖ.63)  

Kralın Abazya’da Phasis’de bir evi vardı. Tina oralıydı. Abhaz halkı 

MÖ.1.yüzyılda Romalılara karşı onun yanında yer alan cesur insanlar olarak tarihe 

geçti. Bunun nedeni vardı. Abazya, Kaukas/Goğ Ogus dağlarının yedi vadisinden 

gelen yedi derenin taşıdığı altınlarla çok zengin bir ülkeydi. Dereler, altın zerrelerini 

taşırdı. Altın taşıyan yedi vadi/yedi dere bugün Abazya bayrağındaki yedi yıldızla 

ifade edilen semboldür. 
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Oset (Oğuzata) türkülerinde üzerine ağıt yakılan Vadili Kadın Tina aslen 

buralı olmalıdır ve ihtimaldir o, Büyük Bedri’nin ölümüyle yalnız kalan, bir daha 

evlenmeyen Abula’dır. Kaynaklarda, kralın diğer eşleri, kızkardeşleri ve kızlarının 

intihar ederek öldükleri, ancak kendisi ölmeden önce son eşini Kırım’dan gönderdiği 

yazılıdır, yani o Phasi/Sohum’a dönmüş olmalıdır. (Phasi; Ma-osi, Maz. Sohuma; 

Uso-Ma; Ma-us/Mas)  

Amaz-yeri/Abhazya bayrağındaki yedi yıldız sembolü, yedi beyaz nokta 

şeklinde, Büyük Bedri’nin parasında da vardır.  

Abhaz halkı, Baz/Maz adından da anlaşılacağı üzere, kadınlı erkekli savaşan, 

Ay Tanrılı Amazonlardı. Roma-Yunan yağmalarından bıkmışlardı. Roma’ya karşı 48 

yıl vatan savunması konumunda savaşan Büyük Bedri’nin ordusunda sonuna kadar 

yer aldılar.  

Abhaz derelerinde koyun postuyla altın toplanırdı. Koyun postuna su 

doldurup dereye bırakılır, bir süre sonra postun tüylerine altın zerreleri yapışmış 

halde, sudan çıkartılırdı. Bu altın postu almak için Argonotlar (Yunan korsanları) 

yüzlerce yıl bu topraklara saldırıp durdular. Abhaz halkının yüz yıllarca süren 

direnişleri, vatan savunma reflekslerini geliştirmiş, tarihe mal olan güçlü Amazon 

kadınını ortaya çıkartmış olmalıdır. Bu bağlamda, Büyük Bedri’nin son eşi Kraliçe 

Kabartay, kuvvetle muhtemeldir ki Abhaz’dır, ki, kaynaklarda kraliçenin Pers giysili 

çok hızlı at binen Amazon olduğu yazılıdır. Kralın savaşta bile yanındadır. Sümer 

mozaiklerinde resmedilen kısa saçlı başı taçlı Sümer kraliçesi de kendisi olmalıdır.  

Murat Arslan’nın doktora kitabında Büyük Bedri’nin ailesiyle ilgili verilen 

bilgiye göre savaşçı kraliçe, kralın 4. ve son eşidir. 3.eşi için verilen Stratonika adı 

Emine’nin diğer adıdır, hatta bir başka yazara göre Stratonike, Emine’nin annesidir. 

Bu durumda kral, dört değil üç evlidir. 

Hemşin ile Huma Tina  adının sesdeş olduğunu anımsayalım ve aşağıdaki 

Bala Kalesinin fotoğrafına şimdi Kabartay Kraliçe Tina Abala’yı orada düşünerek bir 

daha bakalım.  

(http://www.ilahi-tr.org/turizm-tanitim/30909-zil-kale-rize.html) 

 

    
 

Bu kalede, kaleyi yaptıran kral, MÖ.64’de Büyük Oğuz İmparatoru 

VI.Büyük Bedri, Bazileus Eupatore VI.Mitridate, kurtarıcısı Amazon kızı, Kabartay 

Kızı, Kabartay Hypsi/Paci ve 2 bin asker yaşadı. Kale, iki adında, her iki büyük 

konuğuna ithafen, Kalei Bala (Abla Kalesi) ve Zir Kale (Hydor Kalesi) adını, bugün 

de yaşatmaya devam ediyor.   

http://www.ilahi-tr.org/turizm-tanitim/30909-zil-kale-rize.html
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Fırtına Vadisi evlerinin kapı ve duvarlarında bulunan “sekiz ışıklı yıldız” 

nakışları Büyük Bedri’yi işaret eder. Çamlıhemşin’de bazı evlerin giriş kapısının 

üzerinde görülen tek taş üzerinde sekiz ışıklı yıldız, bu taşın Zir Kale’ye ait olduğuna 

işaret eder.  

Yazımızı Amazon kraliçe Abula’ya yakılmış türkü olduğunu tahmin ederek, 

Bayar Şahin’in seslendirdiği Vadili Kadın ağıtını buraya alarak bitirelim: Tina, 

kimseyle evlenmiyor…  

Anahtar sözcükler: 

-Tina; Sin, Suna, Hatuna, Atina.  

-Mohevis Galo; Umağus-ogulu. Mağus/Mavis, Kibele’nin Kafkaslardaki 

adıdır. 

 

mohevis kalo Tina o - vadili kadin Tina 

dedas rad uzi shina o - neden ananın yanında duruyorsun 

sheni tolebi gathovdnen - senin emsallerin evlendi 

shen rağamda garçina o - sen neden kaldın 

 

hey gidi mohevis kalo Tina - ah gidi vadili kadın Tina 

ra lamazi ra maharo - ne guzel bir şeysin 

netavi sheni alersi – senin hayalin nedir  

vin ginda rom gaharo - kimi  sevindirmek istersin 

 

İhtimaldir ki, Zir Kale’nin ilçe merkezi olan Pazar-Atina adları da onların 

adıdır: 

Pazar; Opa-dor, Hubudor, Eupadore. 

Atina; Tina. 

İhtimaldir, Fırtına Vadisi onun coşkun at süren Par-Tina/For-tuna adını 

taşımaktadır.  

İhtimaldir Vadili Kadın türküsü bu vadiye seslenerek söylenmiştir.  

Yine ihtimaldir, İtalya’da Lazio eyaletinin Toskana (Atası Gun) şehrinde 

akan Furtuna deresi de adını ondan almıştır. Çünkü Toskanalı Etrüskler imparator 

Bedri’yi ölümünden sonra kendilerine önder kabul etmişler, ona Mitra heykelleri 

yapmışlar, yeraltı sığınaklarında onun öğretisini yaymışlardı. Öyle ki, İtalya’da 

Mitraizm Hıristiyanlığın önündeki en büyük engel görüldü ve bu yüzden üzerlerine 

büyük ordular gönderildi.  

Ve ihtimaldir efsane savaş tanrıçası odur. Mitolojide tanrıça Atina, Kaz 

Dağ’daki güzellik yarışmasına belinde kılıcıyla katıldı! 

Büyük Bedri’nin Pompey ile yaptığı 3.savaşta izlediği güzergahın Fırtına 

vadisinden geçtiğini gösteren harita: Kaynak; (age. Murat Arslan) 
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Giresun Sarayında Ölümü Seçen Aziz Analarımız (MÖ.64) 

 

VI.Büyük Bedri 68 yaşındaydı ve 3. eşi büyük savaşçı kraliçe Kabartay 

Hatun (Tina) Furtuna ile birlikte Pompey’in ordularıyla savaşıyordu. Adını taşıyan 

Köroğlu dağlarında verdikleri savaştan sonra, Taşköprü’deki büyük hazinesinden 

alabildikleriyle hızla Doğu’ya doğru çekiliyorlardı. Geri çekilirken, arkalarından 

gelen Roma ordularıyla da yer yer savaşıyorlardı.  

Pompey, kralın arkada bıraktığı sarayları yağmalayıp üzerini tarla gibi 

sürmekten (Tallaoyi), onu aynı hızla takip edemiyordu. Fakat Amasya (Kabaira) 

savaşı çetin geçti, kral yaralandı, asker eşi Fortuna, kralı atına alarak Roma 

askerlerinin kuşatmasını yardı çıktı, kocasını kurtardı. Bu olay Fortuna adını “talih 

tanrısı” olarak ünlendirdi.  

Toparlanıp Kelkit Vadisine doğru geri çekilmeye devam ettiler. Bu sırada 

Samsun (Amisos) ve Ordu (Gotyora) civarında, kadınlı erkekli Amazon birlikleri,  

Roma garnizonlarına karşı direniyordu.  

Büyük Bedri’nin neredeyse kendisiyle yaşıt olan ilk eşi Rizeli Emine, 2.eşi 

İzmirli Berenike (Peri Yenge) ve annesi, hiç evlenmemiş yaşlı kızkardeşleri Roksana 

(Ruhsan ve Stateira (Tuta/Dudu Zera), kalabalık bir aile, Giresun Parnaka kale-

sarayında yaşıyorlardı.  

Büyük Bedri, Amasya civarında bir hayli zayiat vermiş, kendisi de 

yaralanmıştı. Onu, doktor asker eşi Tina yılan zehrinden yaptığı ilaçla iyileştirdi. 

Kral, 2000 askeriyle, Kelkit vadisinde yola devam ederken, Tibaren (Canik) 

dağlarından geçerken, Parnaka sarayındaki ailesini, Emine’yi ve Berenike’yi 

düşündü. 

Giresun sarayına komutanlarını gönderdi, ailesinden teslim olmayıp 

ölmelerini istedi. Çünkü Romalılar, yağmaladığı sarayın içindeki insanları 

katlettikten sonra ölülerini meydanlarda sürükleyerek zafer gösterisi yapardı. Kralın 

3.kızkardeşi Nisa’yı Kumana (Gümenek) sarayında böyle öldürmüşlerdi.   

Ailesinin intihar ederek ölmeyi tercih edeceğini biliyordu. Nasıl öleceklerine 

kendileri karar verecekti. Zehir içerek ölmek isteyen için yeteri kadar zehir 
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göndermişti. Başını kılıçla kestirmek isteyen için kılıcı keskin komutanlarını 

göndermişti.  

Orada yaşananları, Murat Arslan’ın VI.Büyük Bedri’yi (Mithradates) 

anlattığı doktora kitabında, 361.sayfanın dipnotundan okuyalım: 

“Zehir içerek ölmeyi yeğleyen Mithradates’in kardeşlerinden Roksana, idam 

haberini kardeşine lanetler saçarak, Stateria ise, teşekkürle karşıladı. Çünkü 

Mitradates, kendi hayatı tehlike içindeyken bile kardeşlerini ve eşlerini unutmamış, 

özgür bir şekilde, düşman tarafından hiçbir hakarete maruz kalmadan ve Romalıların 

o aşağılayıcı zafer törenlerinde halka teşhir edilmeden ölmelerini sağlıyordu. 

Eşlerinden Khios’lu Berenike annesiyle zehir kupasını paylaşarak ölmeyi denedi. 

İhtiyar kadın hemen ölmesine rağmen, Berenike yeterince zehir içemediğinden 

olacak, can çekişerek kıvranmaya devam etti. Sonunda Bakhides, Berenike’nin 

ıstıraplarına son vermek için onu boğmak zorunda kaldı. Güzelliği ve Mitradates’n 

kendisine olan arzusuyla ünlenen Pontos Kraliçesi Monime ise, ölüm haberini 

kurtuluş müjdesi gibi karşıladı. Böylelikle Mithradates’in kendisine hediye ettiği ünlü 

tacını başından çıkarttıktan sonra, başörtüsüyle bağlayıp boynuna geçirdi ve kendisini 

asmayı denedi. Fakat tac kraliçenin ağırlığını çekemeyerek ikiye ayrıldı. Bunun 

üzerine, “Lanet sana paçavra, benden bu son hizmeti mi esirgiyorsun” diyerek, taca 

tükürdü ve onu fırlattı. Daha sonra da o güzel boynunu Bakhides’e uzattı.”  

Bu ölümlerin ardından buraya Azze adı verildi. Yıllar geçti, orada yaşananlar 

unutuldu, fakat bu yerin adı “Pirazizler” adıyla günümüze kadar yaşadı.  

Böyle ulu analarımız bu toprağın altında yaşadığı için toprağımızın adı 

“Anadolu, Anati-ulu” oldu. Tarihçiler, Anası Ulular diyarında yaşayan bu halkı tarihe 

yazarken Hititler (Azizler, İsisler) diye yazdılar, fakat Hititlerin Türk ataları 

olduklarından hiç söz etmediler. Onlar aynı zamanda Milet (Pe-Laz) kültürünün son 

temsilcileriydi. Milet kültürünü tarihten silmek için insanlığı SIFIRDAN başlatmaya 

karar verdiler. Sıfır Noktası, işte Milet Uygarlığının sıfırlandığı tarihti. Bu, Sümerleri 

de, Hititleri de tarihten ve hafızalardan silmek olacaktı. Tarihten isim olarak belki 

silindiler, fakat, birleşip “ulus” olma, “millet” olma bilincini tarihe onlar ektiğine 

göre, açıkça hayır, onların ürettiği bu enerji yok olmadı.  

Büyük Oğuz kralı ve ailesinin MÖ.63’de gerçekleşen ölümlerinden 100 yıl 

sonra, Kütahya halkı, Berenike ve kocasına anıt müze ve heykellerini yaparak 

onurlandırdı. Onlar için Aizanoi’de (Çavdarlı) dev bir anıt müze yaptı. Adını, 

ihtimaldir, Berrin, Perran, Perihan gibi adlarda yaşatıyoruz. 

Onları tarihten silmek için Milat ilan eden Sezar’ın ardılları MS.500’de, 

Hıristiyanlık maskesiyle gelip, “bu anıt müzeye tapıyorsunuz, burası din dışı bir 

yerdir” bahanesini uydurarak, izlerini yeryüzünden silmek istedi, Jupiter anıt 

müzesini yerle bir ettiler.   

 Ancak toprağın altında gömülü olduğu için parçalayamadıkları Berenike 

lahiti bugüne kalabildi. Lahitin üzerinde bir Amazon savaşçısı olduğu kabartma 

rölyeflerle resmedilmişti.  

 Aşağıdaki resimde görülen Berenike lahiti bugün Kütahya Arkeoloji 

müzesinde sergilenmektedir. 

(http://www.definepazari.net/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=

538.0) 
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Ayzanoi Jupiter Anıt Müzesi: MS.160’da bitirildi. Bilinen en büyük Jupiter 

anıt müzesidir.   (http://www.fotokritik.com/434997) 

 

 

 

 

 

 

Mitridate’nin ailesinden sağ kalan tek kişi son eşi Pers Kabartay Paci Tina 

(Furtuna) idi. Son savaşta yanındaydı, Kelkit Vadisinde birlikte savaşmışlar, Fırtına 

Vadisinde Kalei Bala’da birlikte kalmışlar, Kırım’a kadar birlikte gitmişlerdi. Kral 

intihar etmeden az önce onu memleketi Abhazya-Dağıstan dağlarına göndermişti.   

 

 

 

 

 

Resimde görülen, Harran’da ortaya çıkartılan kısa saçlı Amazon kraliçe 

mozaiği, Mitridate’nin son eşi, Amazon kraliçe Kabartay Bacı, Pers kızı Tina’dan 

başkası değildir.  

Savaş sırasında, elbisesi yırtılmış halde resmedilmiştir. Bu bir hayali 

resimdir, gerçek Amazon savaş kıyafeti, zırhlı giysiler, altından örgü işi yelekli 

zırhlar içindedir.   

Harran’da bulunan bu mozaikler bir başka tarihi olayın da işaretlerdir 

Büyük Bedri’nin MÖ.63’de ölümünden sonra Roma vahşetinden kaçan 

varlıklı ve nitelikli insanlar, bilim adamları, yazarlar, güneye ve doğuya doğru 

çekildiler. MÖ.70’de antik Silvan’da 10 yılda inşa edilen kale şehir olan 

Tigranakarta, buraya sığınanlarla 300 bin kişiliye yükseldi. Bağdat’ın nüfusu da bu 

göçlerle bir milyona yaklaştı. Kale şehir, üst üste mahalleler halinde dev bir sığınak 

şehirdi ve orası Maz-Opa-damı, Mezopotomya idi. 

Tigranakarta 132 yıl sonra MS.69’da, şehir yakan Neron’un komutanı 

Korbula tarafından yakılıp yerle bir edildi. Halkı, kraliçe Tina’nın resmini öyle bir 

yere yaptı ki, Romalılar onu ne yakabildi, ne de yıkabildi, sadece yıktıkları her bir 

şeyle onun üzerini kapattılar ve işte iki bin yıl sonra TİNA gün ışığına çıktı.    

Klikya (Silifke Erdemli) halkı da onları onurlandırdı, onlar için Tyche 

(Atika) Fortuna ve Jupiter (Zeus) anıtları ile Zafer Takı yaptı.  

Aşağıda Jupiter ve Fortuna anıtlarının son halini görüyoruz. 

(http://site.mynet.com/arifmersin/arifmersin/id7.htm) 

http://site.mynet.com/arifmersin/arifmersin/id7.htm
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Büyük Bedri’nin etrafındaki bilim adamlarının ve komutanlarının adına 130 

tane dikilitaş dikildi. Sonra Romalı beyler geldi, bu anıtları yerle bir etti ve şehrin 

adını değiştirdi, Pompeipolis (Pompey Şehri) koydu.  

 Büyük Bedri, Amasya’daki kuşatmadan kraliçe Fortuna sayesinde sağ 

çıkabildiği için, Fortuna adı şans/talih olarak adlandırıldı ve onun adına yapılan 

anıtlara Tyche Fortuna (talih) adı verildi. Karl Orff’un “Karmina Burana” adlı sahne 

kantatında ana temayı veren “O Fortuna” aynı kavrama karşılıktır.  

 

 

 

 

 

 

Altın Elbiseli Adamın Adı: Issıg Gol/ Oğuz Oğlu!  

 

Kazakistan’da, Almata yakınlarında bulunan ve adı "Altın Elbiseli Adam" 

olarak kayıtlara geçen altın heykelin, bulunduğu şehre adını veren "som altından 

heykeli dikilecek adam" atasözümüzdeki gibi büyük bir lidere ait olduğunu 

düşünerek,  gömüldüğü yere de adını vermiş olacağından hareketle, bir analiz yaptım 

ve galiba yanılmadım.  

 
Issıg Gol, Issığ Kul, Uşağ Gol, Işık Oğul  

Us-oğ; Oğ-uz 

Gol, Köl, Kul; Kuli, Oguli, Oğul, Oğlu 

Issıg Köl; Oğuz Oğlu 

                             
Mezarında bulunan bir sapsız kaşıktaki SAKA USUN yazısını, Kazak Bilim 

Akademisi Öğretim Üyesi Gayneddin Alioğlu Musabey çözerken, “Her işaret bir 

harfi değil, bir heceyi gösterir” dedi ve şöyle okudu:  
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Taza as tuvın agannun eldi ege. 

Atın esgerin sagan ar eperedi 

Cansa cete bakıtındı asasın 

Sav bol 

 

Fonetik analizle: 

Taze (yeni)  uşak (bebek) Ti-gin hakanın olduğu gece  

Asker atan (büyük amcan) sanga har (ateş) apardı (getirdi)  

Onca seti (engeli) bahtınla aşasın  

Sağ ol!  

Tigin: Gin-İti/Gün Ata, Kun Atası 

 “Musabey’in her harf bir heceye karşılıktır” demesi ne ilginçtir, benim 

fonetik analiz bulgularımla örtüşmektedir.  

Kul, Kuli, Kali, Oguli gibi birbirine yakın sözcükleri “oğul” anlamında 

Anadolu’da kullanıyoruz. Ayrıca Türkmenistanlı halk ozanı Mahdum Kuli,   Kul 

Himmet, Azeri erkek adı Goli de var. 

Konya’da Kulu, Uşak’ta Kula ilçesi…  

Uşak-Kula ile Issıg Kul aynı çıkıyor.  

Oğuz Oğlu altın heykelindeki giysilerin altın iplikle dokuma işi Trabzon’da 

halen devam ediyor, ünlü Trabzon hasır bileziği böyle örülüyor.  

Ayrıca; "Oğuz Oğlu" altın heykelindeki giysilerin altın iplikle dokuma işi 

Trabzon’da halen devam ediyor, ünlü Trabzon hasır bileziği böyle örülüyor. "Oğuz" 

adı en çok Trabzon'da vardır, hem ad hem soyadı olarak! 

“Göl” soyadını, soyadlarına eklenen “gil” ekini ve Mor-gül soyadındaki gibi, 

“gül” ekini de yine  “Oğul” olarak açabiliriz. 

Sovyet tarihçilerinin okuduğu 26 harflik yazının anlamı: 

"TİGİN 23'ÜNDE ÖLDÜ. ESİK HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN." 

Eşik/Işık Halkı; Oğuz Halkı.  

ESİ-OG halkının adını, Oğuzeli, Bel-kıs’da, ZEUG-MA içerisinde de 

görürüz.  Zeu-ma; Uma inanışlı Oğuz. 

Aşağıda yer alan, Trabzon kunduracılar çarşısının vitrinlerinde görüntülenen 

hasır bilezikler, 2009 ev yapımıdır. (Foto: H.Güleryüz) 

 

 
Altın hasır örgü, Manastır denilen işevlerinde yapılırdı. Manastır/Man-İstar, 

Pan-İştar işi örgülerin kaynağını bu resimlerde görüyoruz. 

Astana’da, ISSIG KOL yakınında bulunan bir gölün adı da Issıg Göl’dür. 

Çünkü, tıpkı Çin’de bulunan Sin Şu Han anıt mezarındaki gibi, üzerindeki tümsek 

için gereken toprağın taşındığı yerde oluşan çukurda bir göl oluşur. O çukura, mezar 

üzerindeki piramit dağdan akan suların toplanması için üç tane dere yatağı açılır.  
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Çin belgesellerinde, Sin Şu Han çevresindeki köylüler tarafından bu gölün ve 

piramitin nasıl yapıldığı anlatır. Benzer şekilde yapıldığı anlaşılan Issıg Gol anıt 

mezarının yakınlarında bir göl olması çok doğaldır. Öyleyse, Issıg Köl adını o gölden 

değil, ordaki göl adını Oğuz Oğlu’ndan almaktadır.  

Toprak taşıma işinde kullanılan yöntem Oğuz töresine uygundur: Birkaç 

kilometre uzunlukta tek sıra dizilen insanlar, toprak kovalarını elden ele vererek 

höyüğe taşırlar. Mezar, bu höyüğün en altındadır.  

Oğuz töresinde atalar kutsaldır, onlar halka yol gösterendir, mezarında 

rahatsız edilmemelidirler. Mezarları açılmasın diye çok sıkı önlem alınır. Örneğin, 

Cengiz Han’ın mezarını bulmak isteyen batılı arkeologlara Moğol halkı aynı nedenle 

izin vermemektedir. Sin Şu Han mezarının etrafı bu nedenle civa deresi ve otomatik 

mızraklı düzeneklerle çevrilidir. İçeride, mezarın etrafına yerleştirilen çıralar balina 

yağından yapıldıkları için, yüzlerce yıldan beri yanmaya devam etmektedir. 

Batılı yazarlar, ata mezarını kimse rahatsız etmesin diye alınan önlemleri, “ 

Çinliler piramit mezarları gizlediler” gibi Anglosakson mantıkla izah ederler.   

Sin Şu Han’a gelince, belli ki Doğu’nun en büyük Çin kralıdır. 

MÖ.3.yüzyılda yaşamış olması önemlidir, çünkü aynı dönemde Anadolu’da Başoğuz 

Bedri de Romalılarla savaşmaktadır. Anlaşılan, İskender’den kalan yağmacıları 

Doğu’dan temizleyen odur. Belli ki halkı doyuran, Buğday’ın bereketini koruyandır. 

72 bin askerinin heykeliyle birlikte gömülmüştür. Bu kral, BU-DA heykeliyle Herat 

dağına da resmedilen büyük ata olmalıdır.  Çünkü, Tao/Doğu felsefesinde, ölen 

büyük atanın mutlaka heykelleri yapılırdı.  

SİN Şu Han adının açılımı, Gün Işığı Han’dır.  

Ona bekçi olan 72 bin askerin bir anlamı şöyle açıklanabilir: İnsanlık 72 

milletten meydana gelmiştir, 72 millet onu koruyacaktır.   

Asya tarihi büyük direnişçi atalarla doludur. Hepsinin de adında bir “Oğuz 

Oğlu”, yani Işığın Oğlu ya da Gün Işığı tanımı görülmektedir.  

 

28.2.2009 

    

 

Fethiye’de Ksantos’un Can Ateşi; Özgürlük Ateşi  

 

Mustafa Kemal Atatürk: “Kurtuluş ve bağımsızlık ruhunun mayası 

Ksantos’tan geliyor”  demişti. 

Atatürk’ün bildiği antik tarihi biz daha yeni yeni söküyoruz. 

İşte, MÖ.1 yüzyılda, Fethiye’de, Ksantos’ta, Kınık’ta, Roma’nın en zalim 

kralı Sezar’ın zulmünü anlatan kaya yazısı.  

Anadolu’yu yerle bir ederek dize getirmesi için Sezar’a yüklü para veren 

Cenevizli tefeci bankerleri, yani bu yağma savaşları sırasında en çok kazanan elitleri 

de bilerek, bu yazıyı öyle okumak gerekir.  

Yazıyı ilgili siteden aynen alıyorum: 

 Başlık: Ksantosluların Özgürlük Şiiri  

http://www.fethiyerehberi.com/Columnist/devam_yazi.asp?idyazi=54 
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İşte beş bin yıllık, belki daha da eskilere uzanan LİKYA ülkesi; bu çizginin 

denizden tarafındadır. Burada sayısı belirlenememiş Likya şehirleri kurulmuştur. 

Bunların bir tanesi, belki en önemlisi zaman zaman başkent görevini de üstlenen ünlü 

Ksantos şehridir. 

Ksantos şehri; Ksantos nehri diye anılan Kocaçay’ın denize döküldüğü yere 

yakın Patara, Letoon ve Ksantos üçlüsünden bir şehirdir. En son olarak M.Ö. 42 

yılında Romalı ünlü Brütüs’e karşı direnen Ksantoslular, yenilip zaferden ümitlerini 

kesince; daha önce de İranlılara karşı yaptıkları gibi davranıp; kadınlarını, çocuklarını 

ve mal varlıklarını şehrin ortasına yığdıkları eşyaları ile birlikte ateşe vermişler, 

kendileri de korkunç yeminler ederek ölümüne savaşa girişmişler ve son fertlerine 

kadar ölmüşlerdir.  

Bir anlatıma göre, Brütüs kurtarabildiği yüz elli kadar Ksantosluyu, Patara’yı 

kuşattığında; onlara gösteriyor. “Teslim olun Ksantoslulardan yalnız bunlar kaldı!..”  

demiştir.  

Ksantosluların İskender’e karşı ayni davranışta bulunup bulunmadıkları 

hakkında kesin bir bilgi yok gibi. Bazı tarihçiler; “İskender Ksantos’u kuşattığında, 

ileri gelenler şehrin anahtarını teslim edip; yakılıp yıkılmaktan kurtarmışlar ve barış 

yapmışlardır.” derken, bazıları da  “Ayni İranlılara yaptıkları gibi son fertlerine kadar 

savaşıp ölmüşler!..” diyor.  

Eğer İskender’e de direnip şehri son nefeslerine ve neferlerine kadar 

savundularsa; Brütüs’e karşı direnişleri üçüncü defa oluyor. Her seferinde yaylalarda 

olan Ksantoslu aileler, tehlike geçtikten sonra gelip şehirlerini yeni baştan onarıp, 

yaşanır hale getirmişlerdir.  

Akdağ’da tarihi yapının bulunmadığı bir düzlük yoktur. Camalanı’nda, 

Girdev’de ve diğer düzlüklerde eski yapılar vardır. Bu da Likyalıların yaz aylarında 

yaylalara göçtüğünü anlatıyor. Tarihte şehirlerini ve hürriyetlerini korumak uğruna, 

şehir halkının tamamının ölümü yeğlediği nadir olaylardandır. Hele hele Ksantoslular 

gibi bu olayın iki veya üç defa yaşanmış olması belki de hiç yoktur. Yolunuz Fethiye-

Kaş sınırındaki bu gün Kınık diye anılan kasabaya düşerse, hemen Ksantos 

köprüsünü geçince Fethiye’den giderken; Eşen, Gölbent yolunu takip ederseniz 

soldaki küçük tepede kalıntıları görürsünüz. Burası yukarıda sözünü ettiğimiz 

özgürlükleri uğruna toplu ölümleri seçen unutulmaz insanların kentidir. Toplu 

ölümlerden sonrakiler aşağıdaki özgürlük destanını bir mezarın kaidesine 

kazımışlardır. İşte bu destan:  

 

Evlerimizi mezar yaptık,  

Mezarlarımızı ev...  

Yaktılar evlerimizi,  

Yağmaladılar mezarlarımızı,  

Dağların doruğuna çıktık,  

Toprağın altına girdik,  

Suların altına daldık,  

Gelip buldular bizi,  

Bozdular birliğimizi...  

Biz ki;  
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Kadınlarımız, çocuklarımız  

Ve ölülerimiz uğruna,  

Biz ki;  

Onurumuz, bağımsızlığımız  

Ve özgürlüğümüz uğruna,  

Toplu ölümleri yeğleyen  

Bu toprağın insanları,  

Bir ateş bıraktık geride  

Hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan!..  

 

Santos’un yazıtlarındaki dil, Selevkos/ Luvi dilidir. Selevkoslar zaten 

Persia’lı demekti. Selev-Koz; Ulu-ışığı Oğuz demektir. Soli –Vû – Oğuz, Selev-Kos. 

 Can Ateşi’nin yakıldığı bu  dağların adı halen daha Toros’tur. Tur-os (Tur 

Oğulları) halkın kendi adıdır. Bilinir ki Koria kraliçesi Amiral Artemisia (Mis Erat) 

dahil, Anadolu Satraplıkları (Str/İştar Opa)  Pers hanı Darius’un yeğenleriydi.  

“Can Ateşi” şiiri, ayrıca, KLİK-YA’nın Halk-ya, “Roma’ya direnen,  vergi 

vermeyen yer, kendi kendinin efendisi olan halkın yeri” demek olduğunu ispatlar. 

Ayrıca, “Laik” demek, halk/klik demektir, kendi kendinin efendisi olan demektir, 

bunu da ispatlar. Klikya için birçok kaynakta, “Tarihte halkın kendini yönettiği ilk 

yer” diye yazar. 

Buradaki kaya mezarlarında “kralın ölüsünü yakarak uçurduk” yazısı 

okunabildiği halde, akademik kurumlar tarafından  “okunamaz” diyerek üzeri 

örtülmektedir.  

Kınık halkı bir öykü anlatır: Sezar, bana sağ bir Kınıklı getirene altın 

vereceğim, demiş. Kınık halkı hipodromda büyük bir ateş yakmış, bir bir ateşe 

atlayıp kendilerini yakmışlar, teslim olmamışlar!  

(*) Kaynaklar : 1 ) Doğadan alınmış tarihe verilmiş Fethiye. 2 ) Likya tarihi : 

Oktay Akşit 3 ) Likya : George E. Bean 4 ) Kestep’ten Eşen’e : G. Karaağaç 

15.7.2009 

 

  Paramızın Üzerindeki Buğday Neden Yok Oldu  

 

 Eski madeni paralarınızdan bir kenarda duranlar mutlaka vardır. Lütfen, bir 

yüzündeki buğday başaklarına bakar mısınız?  

 Bir de 2007’nin ve 2009’un madeni parasına bakınız. Hiç buğday 

görebildiniz mi?  

Paramızın bereket sembolü kutsal buğday artık yok. Paranın bereketi yok 

edildi! 

Dünyanın Siyonist tefecisi IMF, bereket sembolünü yok etmesi karşılığında 

kim bilir kimlere neler vermiştir.  

Buğday, tarihler boyu hem Türklerin, hem Şaman atalarımızın, hem de 

İslâmiyet’in sembolüdür. Yere düşen kırıntısı oradan alınır, öpüp başa değdirilir, 

kuşlar yesin diye yükseğe bırakılır. Güvercinlere arpa serpilir. Buğday ve ekmek 

kutsaldır, üzerine yemin ederiz.  
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Bahçemizde yetiştirdiğimiz meyveyi, mısırı, buğdayı, sebzeyi, her ne olursa, 

onu pazara götürüp sattığımızda kazandığımız paraya bir bakarız ve “Allah bereket 

versin!” deriz. Para veren kişi de, “Bereketini gör” diye dua ederek elini uzatır. O 

sırada dokunduğumuz şey, paranın üzerindeki buğday başağıdır.   

Bütün Asya boylarında binlerce yıldır her Nevruz’da çimlendirip “bereketli 

olsun” diyerek dualar yaptığımız Buy-da da odur.  

Türkiye Cumhuriyeti devleti, öylesine kurulmuş bir devlet değildir, binlerce 

yıllık Oğuz töresinin mayasıyla yoğrularak kurulmuş bir Asya devletidir. Bu devlet, 

batılı tefeci tayfasının yoksullaştırdığı Türk halkının sofrasına ve toprağına bereket 

getirelim diye, Aziz Atatürk ve arkadaşları tarafından, şehitler vererek kurulmuştur. 

Onun için, paramızdaki buğday, bayrağımız kadar değerlidir; onu geri istiyoruz! 

Devletimizin kurucu kahramanları, o tarihi bereket sembolünü adeta 

“Bereketini gör”  duasıyla paramıza resmettiler.    

Aşağıda, 1971’de basılan 5 Lira’nın bir yüzünde şaha kalkmış atının üzerinde 

Mustafa Kemal Atatürk, diğer yüzünde buğday başakları görülüyor. 

 
 

2009 parasında ise başaklar yok edilmiş, üstelik ay-yıldızın ortasından çizgi 

geçirilmiş halde görülüyor. 

 
 

Antik Anadolu paralarından örnek: 

 

           
Bir yüzü boğa diğer yüzü sekizli papatya, güneş, gümüş para: Ege’den, 

MÖ.450 

 

                    
Apollo, arka yüzü Buğday tanesi, gümüş para. MÖ.450 

Bir de İslamiyet’in sembolüne bakalım. Halifeliğe pek bir özenenlerin hiç 

bilmediği bu sembolleri iyi tanıyalım.  İşte Halifeliğin sembolü; buğdayın rengi olan 

yeşil renkte, sekizli Şems/Güneş içerisinde sekiz buğday tanesi.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Allah-eser-green.png
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph_of_Baghdad) 

Bir de Kaşgari Oğuz boylarının ilk ana kraliçesinin resmedilen simgelerine 

bakalım.  

Kafkasların bilinen ilk Amazon (savaşçı) kraliçesi Şuşa’lı Laz Opo’yu, 

boynunda “doyuran” buğday kolyesi ve iman tahtası üzerinde “var eden”  sekiz ışıklı 

güneş simgeleriyle görüyoruz.  
Laz Opo (Hipo Liti), Susa Astartesi (Atası İştar, İştar Ata, en büyük İştar) 

olarak bilinir. Uygur kadını görünümündedir. Daha sonra Efes Artemisi olarak 

varlığını devam ettirmiştir. Adı Pera-sia diye geçen antik parada Artemis’in resmi 

vardır; “Para” sözcüğünün kökenine burada ulaşırız.  

Hopalit/hoplit, antik Yunan’da askerlere verilen addır. Bir sıra duran mızraklı 

ve kılıçlı askerlere denir.  

Yeri gelmişken, batılılar bizim kahraman atalarımıza taptığımızı söyler ve 

kendi mantıklarına göre onlara “Bereket Tanrıçası” adını koyarlar, “Türkler 

çoktanrılıydı” diye bir laf uydururlar. Oysa biz tek bir Gök Tanrı’ya inanırdık ve 

kahraman atalarımıza olan saygımızdan onları resmederdik. Batılılar bizi böyle 

görmek istemezler. Çünkü biz, kahraman atalarımız gibi, batının yağmacı tefeci 

tayfasına karşı hep savaştık.  

Atalarımızdan ilham almayalım diye, üstümüze haçlı orduları saldılar, 

atalarımızın heykellerini türlü bahanelerle yerle bir ettiler.  

Demek şimdi, atalarımızın ve dinimizin kutsal bereket sembollerini yok 

etmeye sıra geldi…  

Hatırladınız mı, 2001’de ABD Siyonist çetesi, 3.bin yılın haçlı seferini 

başlattığını ilan etmişti ve ata yurdumuz Horasan’da, yani şimdi Afganistan’ın Herat 

(asker) kentinde, dev Buda heykelini yerle bir etmişti de, dünyaya “Taleban yaptı” 

diye yutturmuştu! (Kazak Türkçesinde Buda; Dua.) 

Şimdi başbakanımıza, Türk parasının bereket duası Buğday’ı neden 

kaldırdığını soralım. Hem Türk hem İslam sembolümüz olan Buğday’ı niçin yok etti, 

bilmek hakkımızdır? Bunlar yok edilirken muhalefet partileri ve aydınlarımız 

neredeydi, bunu da soralım. 

 

24.9.2009 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph_of_Baghdad
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Karadeniz Ereğli’nin EROĞLU Halkı  

 

 Kurban Bayramında Karadeniz Ereğli’deydim, halaoğullarımı ve halamın 

mezarını ziyaret ettim.  

İlk defa gördüm buraları. Belediye başkanları haklı, buraları görmeden 

gitmek dünyadan nasibini almadan gitmektir, panoya öyle yazmış.  

Parkta Herkül heykeli vardı ve kaidesi üzerinde şehrin antik tarihini sanki 

başkalarıymış gibi anlatan bir yazı.  

Biraz daha ötede AT KAPISI! 

Şimdi bana iş düşüyor. Bunca yıldan beri Antik Karadeniz araştırıyorum, 

bildiklerimi Ereğli halkına anlatma zamanı geldi demektir. 

Ankara’ya dönünce belediyenin sitesini aradım, askeri garnizonu aradım (onu 

bulamadım), Ereğli gazetesi aradım, buldum; Gündem Gazetesi. 

Gündem’i aradım ve sahibi emekli öğretmen Ali Suat Eser beyle hemen 

görüştüm. Konuyu açtım, bunu köşe yazısı olarak da yayınlayabileceklerini 

söyleyince kolları sıvadım. 

Evet, Ereğli, ER-OĞULU demektir. Kaşgari Oğuz dillerinden birinde fonetik 

dönüşümü (H)ER-KÜLİ olmalıdır.  

Kazak Türkçesinde KÖL= Oğul,  

Türkmenistan Türkçesinde KUL=Oğul 

Azerbaycan Türkçesinde GOLİ= Er Oğul 

Lazcada (antik Oğuz Türkçesi) GALİ=Oğul 

Latince KLEO/AKLİ/JUL; Oğul 

Er Oğulların yeri: HER-AKLİ-YA. 

Kaşgari Türkçesinde “H” ön ektir, ve vurgulamak içindir. ER, Ur/Ar, Var 

olan, varlığını ispatlayan anlamında olup, H önekiyle güçlendirilmiş haldeki 

sözcüktür.  

Ki, Almanlar da ERKEK için HER derler, ataları İsigot/İskit Türk boylarıdır. 

Antik Yunanistan’a kuzeyden giren kavmin adı AKHA’lar olup, 

Karadeniz’den gittikleri kaynaklarda vardır.  

Kime karşı savaşıyordu KAŞKAİ Oğuzları diye sorarsak taraflar 

kimlikleriyle ortaya çıkar. Sadece MÖ.1.yüzyılda Roma’nın yağmacı kralı Sezar’ın, 

Sulla, Lukullus ve Pompei adlı komutanlarına karşı bu topraklarda beş büyük savaş 

verdik. Başoğuzlu VI.Büyük Bedri’nin (Bazileus VI.Mitridate Eupatore) etrafında 

toplanan 22 Oğuz boyundan ordularla Roma’ya karşı savaştık.  

Büyük Bedri, Rize İkizdere’de büyümüş bir büyük Oğuz beyi idi. Batılılar 

biz Türklere dağlı-çoban (Pagan) dedikleri için,  Bazileus ülkesine PAN-Sİ, Pan-ti, 

Pan soylular, derlerdi. Yani adımızın önüne PAN-ti-us, Pan- soylu Uşaklar, yani 

Pontos/Pantus katmaları Romalı olduğumuzdan değildir.  

AT KAPISI neydi, merak ettiniz. Dor Atlar, bizim YAĞIZ/OĞUZ atlarımız, 

denizde de süvarisini taşırdı. “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diye bildiğimiz söz de 

bununla ilgilidir. 
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Eski Türkler denizde atlarıyla savaşır, deniz şenliklerinde at yarışları yapardı. 

1 Temmuz şenlikleri, antik Rodos limanında dört atın çektiği teknelerde yapılan LAZ 

(HELİOS) bayramı şenlikleri gibi; Büyük İDRİS (İdorius) heykelinin bacaklarının 

altından limana inerlerdi. 

İstanbul Ahır Kapı sahillerinde yapılan şenlikler de böyle düşünülmelidir.   

Biliyoruz ki Bizans devleti henüz Batı Roma’nın (Hıristiyanların) eline 

geçmeden önce Kastamonulu KOMAN-OĞUZ (Komenos) hanedanı tarafından 

yönetiliyordu. Ereğli dahil olmak üzere, batı Karadeniz BİZNİA, Bizan-ya o 

topraktır. Kaşka halkının bir sıfatı da Bİ-CAN’lar, Farsça çalışkan bilim yapan, Bilici 

Abu, abla ve ağabeylerdir. Ki, Bizans kralları Oğuz inanışından yani Şaman olarak 

öldükleri kaynaklarda anlatılır. 

Değişik fonetiklerle söylenen en eski sıfatlarımız da olsa, bugün artık kendi 

adlarımızı doğru çözme zamanı gelmiştir. Çünkü tarihini bilmeyenin coğrafyasını 

başkası çiziyor! 

Gönlüm ister ki, Ereğli limanında, 1 Temmuz 2010 yılında, atların denizde 

yarıştığı bir şenlik yapılsın. Bunu Belediye Başkanından bekliyoruz. Giresun 

sahillerinde ata sporu cirit yapan atlı spor kulüpleri var, inanıyorum ki bu şenliğe 

severek geleceklerdir.  

Eminim, Ereğli Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanlığı da bu şenliğe sahip 

çıkacak, Süvari Birliklerini buraya davet edecektir.  

Eminim, Ereğli Belediyesi iyi bir tanıtımla, böyle bir deniz şenliğiyle 

dünyadan  turist çekecektir. Hele Amastris (Mis-Toros) kraliçemizi sembolize eden 

bir kadın süvari de koyduk mu afişine…  

İşte o zaman Ereğli’ye gelmeyen eksik gider! 

Tüm Ereğli’nin EROĞLU halkına sevgilerimle. 

7.12.2009 

 

 

 “Rize Şiveleri” Muzaffer Arıcı’nın Kitabı 

 

Ankara’da Rizelilerin uğrak yeri terzi Turan Akın ağabeyin dükkânında 

değerli hemşerimiz araştırmacı yazar Muzaffer Arıcı ile tanıştım. Yerel adlarımızın 

antik tarihine indiğimden söz edince, çıkardı “Her Yönüyle Rize Şiveleri” adlı yeni 

kitabını imzalayıp bana verdi.  

Sayfalarını hızla açmaya başladım ve bitirmeden elimden bırakamadım. Asya 

Türk dilleriyle karşılaştırarak yapılmış, bu kadar ayrıntılı bir çalışmayla 

karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Hem Türk Dili ve Ebebiyatı öğretmeni olmanın, 

hem de Rize-Hemşin ağzını bilmenin avantajıyla, yerel sözcükleri ayıklarken hiç 

zorlanmamıştı.   

Birkaç gün sonra daha önce yayınlamış olduğu üç kitabını da bana armağan 

etti. Onu önceki kitaplarından tanıyanlar bu kitabını mutlaka almak isteyeceklerdir: 

(İsteme adresi, tlf: 0536 588 44 94) 

 1- Her Yönüyle Rize (16.yüzyıl Arşiv Bilgileri ile Cumhuriyet dönemi nüfus 

sayımları eklenmiş ikinci baskı) 

 2-Kaçkar’ın Son Çobanı (Şiir) 
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3-RİZE (Prof.Karl Koch’un 1843-44 Yıllarındaki Seyahatnamesinin Rize 

Bölümü, Almanca’dan çeviri) 

4- Hey Yönüyle Rize Şiveleri (Karşılaştırmalı Azerbaycan, Başkurt, Kazak, 

Kırgız, Özbek, Tatar ve Türkmen Türkçesi. Ayrıca Kore, Macar, Bulgar kaynakları.) 

Bu kitapların içinde en önemlisi kuşkusuz tarihi belge niteliğinde olan, Dr. 

Karl Koç’un Alman kralının isteği üzerine Rize dağlarından bitki toplarken yazdığı 

seyahat anılarıdır. Kitabı eski Almanca’dan çeviren hemşerimiz Tahir Deveci ve 

yayınlanmasında emeği geçen hemşerimiz Veysel Kayacana’a ne kadar teşekkür 

etsek azdır. Önsözden anlıyoruz ki bu kitabın Alman arşivlerinde bulunup gün ışığına 

çıkartılması ve çevirisinin yapılabilmesi bile bir roman konusudur.  

Dr.Koç’un kitabını okurken Ön-Türkçe diyebileceğimiz sözcüklerle 

karşılaştım. Örneğin; Fırtına deresinin denize kavuşurken batısında kalan semtin adı 

Eski Tarabozan (Trabzon) imiş.  

Örneğin, Frengi hastalığı ile Frengistan adının aynı yerden geldiğini gördüm; 

Dr.Koç, Pazar’a geldiğinde onu konuk eden han sahibi kendisiyle aynı kaptan yemek 

istememiş, ona “Frengistanlılar Frengi hastalığı bulaştırır” demiş. Anlaşılan 

Avrupa’ya giden gurbetçiler bu hastalığı getirmişler ve adı oradan Frengi (Frenk, 

Frenci) hastalığı olmuş.  

Örneğin Pazar-Kız Kalesi diye bilinen yerde, Atena Anıt Müzesi (tapınak 

diyor) varmış, sonradan yıkılmış, ama bu yerin Atina kolonisi olmakta ilgisi yokmuş. 

Bence de doğru!  

Dr.Koç, kitabın 7.sayfasında Rize’yi “Rize hakkında duyduğum her şey 

gerçekti. Kısmen içe girmiş kent, dağ yarımadanın ortasındaydı ve yukarıdan kıyılara 

kadar uzanıyordu” diyerek tarif ediyor.  

Rize’nin ortasında bulunduğu DAĞ YARIMADA neresidir diye bugün 

düşünüyor insan. Yıl 1845, Dr.Koç, Askoros deresi değil Askoros Körfezine uzanan 

dağın bir yarımada olduğunu söylüyor! İşte o yarımadanın burnuna kadar gidip 

oradan güneye dönerken gördüğü nefes kesici manzarayı da anlatmadan edemiyor. 

(Şimdi o dağ-yarımada’nın burnunda devlet hastanesi var.) 

Aynı paragrafta adını vermeden kaybolmuş şehirlerden söz ediyor:  

“Küçük Asya’nın kuzey sahilleri ve özellikle Pontos Krallığı’nın 

topraklarının kendine özgü bir özelliği şu idi; bir yandan önemsiz isimler bile yakın 

zamana kadar hemen hiç değişmeden kalırken, diğer yandan eskiçağın önemli büyük 

kentleri iz bırakmadan kaybolup gidiyordu.” Tam da Askoroz körfezine döndüğü 

zaman bunu söylüyor; adını vermiyor, ama bence kayıp eski şehir Potomya olmalı.  

Aynı sayfada Dr.Koç, Ceneviz kalesiyle Rize’nin bağını daha önce tahmin 

ettiğim gibi belirtiyor:  

“Yaban yüksek dağlar Ksinophon ve Strabon’un zamanında bir dizi boyu 

sarıyordu (demek istiyor ki; eskiden bir çok boydan insanlar bu dağlarda yaşıyordu), 

belki de tek bir halkın, ki o güçlü bir hükümdarın egemenliğine kısa zaman için girer, 

bunun dışında sürekli özgür olurdu. (Demek istiyor ki, kısa süre için Pontos 

yönetiminde kalsalar bile, sürekli özgürdüler)… Onlar Yunanlıların yerleşmelerini 

sabırla karşılar, daha sonra da Cenevizli ve Venedikliler’e gereksinimlerini 

karşıladıkları, buna karşılık ürün değiştirdikleri, onlara arada bir tüccara baskın 

yapma fırsatı verdiğinden tahammül gösteriyorlardı.”  



 87 

Bu paragrafı okurken gülümsemeden edemedim. Yani biz Rizeliler, buralara 

Yunanlılar adına gelen Cenevizli tayfa ile nasıl bir ilişki içerisindeymişiz, onu 

anlatıyor. Onların buradaki varlığına tahammül gösterirmişiz, çünkü onlar bizden 

kendi ihtiyaçlarını karşılamaktayken, mal değiştirirmişiz, arada bir o tüccara baskın 

yapma fırsatımız olurmuş!?  

Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz galiba! Yalnız, Cenevizli tüccar şirketler 

Yunanlı veya Roma adına değil, Amerika adına geliyor! 

Dr.Koç, aynı sayfada Rize tarihi ile ilgili bir saptama yapıyor: Bu değişik 

boydan insanlar Cenevizliler yüzünden hep yoksul kaldılar, önemli gelişme 

gösteremediler. Ne zaman ki, Kommen(Koman) ailesi İstanbul’dan Trabzon’a 

sürüldü de kendilerine sığınacakları bir Krallık (Pontus) kurdular, ancak ondan sonra 

bir gelişme gösterebildiler, diyor. 

Dr.Koç bilmiyordu ki, adı Ceneviz kalesi olan bu sömürge kaleleri, Koman 

yönetiminde de sürdü. Kalelerin ilk kuruluşu ise, MÖ.100’lerde, Romalı/Yunanlı 

korsanlara karşı Büyük Oğuz Kralı VI.Büyük Bedri’ye aittir. Hatta onun el yazması 

Lokman Hekim kitabını Rize Kalesinden MÖ.63’de ganimet diye Roma’ya götüren 

de Sezar’ın Pompey adlı komutanıydı. O sayede ilk Tıp Kütüphanesi Roma’da 

kuruldu. Yine o nedenledir Frengistanlı doktorların ilk öğrendiği dağ adı Kaçkar’dır 

ve ihtimaldir Dr.Koç soyadını da bizim dağımızda ünlendiği için aldı.   

Bilinmelidir ki Doğu Karadeniz’i Cenevizli yağmacılardan tam olarak 

temizleyen Türk beyi, Sultan Alpaslan’ın oğlu Şah Melik’tir.  

Muzaffer Arıcı öğretmenimiz, Şah Melik’in Karadeniz’e geliş tarihini bir 

şiirle Kaçkar’ın Çoban’ı adlı kitabına girdi. Şiirden iki dörtlük: 

24 Haziran tarih 1080 

Bugünü kutla kalmasın noksan 

Melikşah indi Karadeniz’e 

Türklerle doldu nereye baksan 

 Melikşah görünce Karadeniz’i 

Yürüdü kumsalda ordadır izi 

 Dalgalara vurup çelik kılıcı 

 Müjde vermek için tuttu Tebriz’i 

Sayın Arıcı’nın “Her Yönüyle Rize” kitabında bir de dileği var: (s.56) 

“Karadeniz,  Türkçe (İskit, Kırgız, Kuman, Peçenek,  Kıpçak, Oğuzca) 

isimlerle dolu olmasına rağmen, anlayamadığımız için, kim Gürcüce, Rumca, 

Ermenice dediyse hemen inandık. Daha beteri, soranlara da çok biliyormuşuz gibi 

Rumca, Ermenice, Gürcüce dedik. Bizim bu beyanlarımız yabancı yazarlara kaynak 

teşkil etti. Halk bunu böyle söylüyor diye aleyhimize hakikatle alakası olmayan 

kitaplar yazıldı….  Bir yöre halkına yörenin tarihini doğru öğretmek devletin 

görevidir. En azından ülkemize gelen turist görüntüsü veren yanlı yazarlara 

yaşlılarımızın yanlış bilgi vermesi önlenebilir.” 

Değerli Muzaffer Arıcı öğretmenimizin, “Her Yönüyle Rize Şiveleri” adlı 

kitabının son sayfasından aldığım “Türk dünyasının her şivesini Rize’deki insanlar 

hala konuşmaktalar. Başka yörelerimizde bu şive zenginliğine rastlanmaz” tespitine 

ben de katılıyorum. 
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Sevgili Muzaffer Arıcı ağabeyimizi özverili dört kitap çalışması için 

kutluyor, tüm Rizeli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. 

22.11.2009 

 

Kutlama mesajı: 

Sevgili Mahiye Morgül, bu kitabı tanıttığınız için sizi kutlarım.  

Muazzez İlmiye Çığ 

 

Selahattin Eyyübi Kürt Değil Oğuzludur 

 

Oğuz töresine göre, eskiden, düşmanla işbirliği eden yöneticiler, boyun 

bekası için aydınlar (ulema) ve askerler tarafından indirilir, yeni bir yönetim ve yeni 

bir devlet kurulurdu.  Çünkü Oğuzlarda önemli olan beyin değil, halkın selametidir. 

Bu töre, yazılı olmayan anayasaydı. Çünkü halkını doyurmayan bey o makamda 

kalamaz.  

Yeni doğan devlet, eskinin küllerinden doğan yeni bir devlettir. Mitolojideki 

karşılığı Anka Kuşu’dur. Anka Kuşu’nu, resim olarak Gazne Oğuzlu devletinin 

bayrağında, bir de ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e söylendiğini görüyoruz. 

Selahattin Eyyübi de bu damardan bir ulu önderimizdir, onun kuş sembolü kartaldır.  

Anadolu’da, Haçlı yağmacılarına karşı savaşan Selçuklu beylerinin 

komutanlarına Doğan ve Emir/Emre adlarıyla anılması aynı nedenledir. Onlara son 

yenilginin yaşatıldığı 1200’lü yıllarda, 2.Kılıçarsalan emrinde Afyon Emirdağ, 

Akşehir Doğanhisar ve Denizli Tavas civarında savaşan, buraya gönüllü gelen 

Bağdat Halifesinin 40 kadar koruyucu komutanına da Emir denirdi.  

Emir subayı geleneğimiz devam ediyor. Tavus kuşu tüyünden gelin başı 

süsleri ve sünnet çocuğunun tüylü başlığı gibi törelerimiz de devam ediyor. 

Anka Kuşu ya da Homa Kuşu, Devlet Kuşu ya da Cennet Kuşu, ulu 

kahraman atalarımızın efsaneleşmiş sıfatlarıdır. Başına devlet kuşu konan masal 

kahramanlarımız da böyle benzetmelerden doğmuştur. Orta Asya Türk 

mitolojisindeki adı ise Kerkes Kuşu (Toğrul)’dur. 

Halkını düşmana ezdirenler, kaderini düşmanın varlığına bağlayanlar, gün 

gelir yıkılır gider. Akıllı ve yürekli birileri çıkar, halk onun etrafında kenetlenilir, 

kötü yöneticiler hal edilir, düşman dışarı atılır, taze bir yönetim kurulur, devletin adı 

da yenilenir.  

Araştırınca görürüz ki, Gazne devletinin kuruluşu böyledir.  

Tavus kuşu gibi hem “hindi” hem “kuş” olmak, bizi Oğuz Yurdu HİNDİ 

KUŞ Dağlarına ve oralardan yayılan eski Türk devletlerine götürür.  Biraz daha 

açtığımızda, Ata Oğuz/TAĞUS/Takuş adı bizi Eyyübi Selahattin’in dayısına götürür. 

Çünkü dayı adında TAKUŞ var;  “Mahmud ibn Takush” (Takaş, Tokuş, Tüküş)! 

O da Oğuz töresine göre, Avrupalı yağmacılarla işbirliği eden Fatimi 

hanedanını hal etti, yeni bir devlet kurdu ve Haçlı bezirgânlarla savaştı! İşte, Şah 

Selahattin’in kimliği buradadır; OĞUZ TÖRELİDİR. 

 Şimdi Oğuz töreli eski devletlere bir bakalım. Hepsi de Romalı ve Atinalı 

yağmacılara ve işbirlikçilerine karşı savaşarak kurulmuş devletlerdir. 

Akamenid Karusi Oğuzlar Devleti: MÖ.558 – MÖ.330 
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Bazileus Başoğuzlu Devleti: MÖ.305 –MÖ.47 

Selev-Kos Oğuz Ulusu Devleti: MÖ.300-MS.70 

Sasani Devleti: 224 - 651  

Şamanî Devleti: 875-999 (Afganistan bölgesi) 

Gazne Oğuzlar Devleti: 961-1187 (Afganistan bölgesi) 

Fatimiler: 969-1171 

Eyyubiler: 1171-1250  

Memlükler: 1250 -1517  

 

GAZNE/Oğuz-an / Oğuzlar bayrağı: Yeşil (kutsal buğday-buda), Hilal ve 

TAVUS. Tavusun başında ÜÇ nokta, kuyruğunda BEŞ nokta, ayakları ise KAZ 

ayaklıdır. Bütün bu semboller Şaman-Oğuz kültürünün de kutsallarıdır. 

 

                                     
 

TA-VUS = ATA KUŞ, OĞUZ ATALILAR; OĞUZLAR. 

İNDİ -KUŞ = ANATİ (Hindi) KUŞ; ANASI OĞUZ; OĞUZLAR.  

Selev-Kos şehirlerinden Homa-Gene adında Anka Kuşunun diğer adı olan 

HOMA’yı görüyoruz. Zaza/Sasani dilinde Homa, tanrısal olan, ışık kaynağı güneştir. 

Sasani/Susa-ana’lı, Karusi/Horasani boylar burada karşımıza çıkar. Karusilerin Kürt 

boyu bu dönemde tarih sahnesine çıkmamıştır ve bütün Oğuzları kapsamadığı için 

Şah Selahattin’in Kürt olduğunu söylemek eksik tanım olur. Zazani/ Sasani demek 

ona daha yakın olacaktır. Çünkü İslamiyet Sasani Uygarlığı döneminde vücut buldu 

ve Sasani Kraliçesi Azize Zeynep (Zenobia) 270 yıllarında Palmira başkentli Filistin 

eyaletinde çok büyük bir direniş kültürü miras bırakarak, esir götürüldüğü Roma’da 

şehit edildi.   

 Çepni Türklerinin sembolü de bazı kaynaklara göre Humay, yani Tavus’tur. 

Ceneviz Yahudi korsanlarını Anadolu’dan temizlemeye yardıma gelen Çepni 

Türkleri Gazne Oğuzlar devletinden ve onların bir öncesindeki Şamani devletinden 

geldiler. Çepni demek, “Şamani” demekle eştir; Rize’de Çapon lakaplı komşumuzun 

dede adı olan Şaban’ı, Kıfçak diliyle söyler gibidir. Yeniçeri askerleri de çoğunlukla 

Çepni Türkleriydi!  

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Mustafa Kemal Atatürk ile Şah Selahattin, ikisi 

de Avrupa destekli Haçlı ordularına karşı savaşarak hem halkını hem İslamiyeti 

korudular, kurtardılar, yeni bir devlet kurdular, eskimiş yönetimin zulmüne son 

verdiler, böylece Oğuz töresine uydular.  

 Yeri gelmişken, adında “Tavus” bulunan birkaç Türk büyüğünü analım:   

Harzemşah Tekeş (veya Tekish, Tukush)  

Selcuklu Malikşah'ın oğulları Tekeş ve Tutuş. 

Sultan Berk Yürük'ün amcası Tekeş. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/224
http://tr.wikipedia.org/wiki/651
http://tr.wikipedia.org/wiki/875
http://tr.wikipedia.org/wiki/999
http://tr.wikipedia.org/wiki/1171
http://tr.wikipedia.org/wiki/1250
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Amca Tekeş 1094 yılında Tikrit kalesinde öldü. Şah Selahattin’in doğum yeri 

de Tikrit’tir. Ne tesadüftür ki, Tikrit’te doğmuş bir lider de boynuna Siyonist 

Amerikan ilmeği geçirilerek öldürülen Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin’dir.  

  Eyyubi Devletinin kurucusu Selahattin Eyyubi 1137'de Tikrit'te doğdu. 

Vezirliği döneminde sözünü tutmayarak Haçlılarla anlaşan Halife Adid'i devirerek 

Fatımi Devleti'ne son verdi (1171) ve burada güçlü bir devlet kurdu. Selâhaddin'in 

kurduğu devlet, babasının adından dolayı Eyyûbîler olarak anıldı. 

 Eyyubi devletinden sonra kurulan Memlükler için neden KÖLEMEN 

denildiğini açıklamak isterim. Haçlılarla savaşmaktan yorulan son Eyyübi hanedanı 

dağılırken, eşi ölen kadın ata, Seceresi Dor (Tur), oğlu Turan Şah da ölünce devleti 

toparlasın diye Aybek adlı Mangoli/Moğol askeri olarak buraya gelmiş olan 

komutanıyla evlendi, haçlıların eline geçmiş olan yerler işgalden kurtarıldı. Memlük 

devletini kurtaran Mengoli sultan Aybek oldu. Kısası şu; Türklerde kölelik yoktur. 

Köle-Men demek, Man-goli, yani “insanoğlu, insanlık adına savaşan” demektir. 

İpekyolunu işleten Karaim Yahudilerini besleyen işbirlikçi Cengiz Han’ın 

Türkmenistan’dan ve Sirkas-ya’dan (Çerkes) yanına aldığı askerler Anadolu’ya 

geldiklerinde kardeş topraklarını yağmalamaya getirildiklerini anlayınca Anadolu 

beylerinin ordusuna geçer Karaköy-Galata tefeci tayfasına karşı savaşırdı. Onlara 

Moğol/Mongoli (Kuli-men) denilmesi sadece Cengiz Han’ın yanında gelmiş 

olmalarındandır.  

Bu yazıya noktayı koyduğum hafta tesadüfen Ömer Eken adında Tokat 

Zileli bir delikanlıyla tanıştım. Anneannesi Kırımlı GİRAY Han’ın soyundan 

geldiklerini anlatırmış, evde kutsal bir eşya gibi Hanlık Alameti olan bir kılıcı 

saklıyorlarmış, üzerinde soy ağacı yazılıymış, hiç bir yerde resmi yokmuş. 

Anneannesinin evinde Giray Hanın üçlü ok (ÜÇ-OK) sembollü nakışlar antik eşyalar 

üzerinde dururmuş. Ailede SULTAN olan büyük oğulun soyundan gelenler 

Selahattin, sultan olmayan erkek kardeşlerin soyundan gelenlere Nurettin adı 

verilirmiş.   

Bu çok enteresan bilgidir. Çünkü Selahattin Eyyubi için bir ipucu daha çıktı. 

SELU-İT-TİN = SULTAN! 

EYÜP SULTAN! 

EYUBİ; EYUP adının kökeninde EUPA-DOR sıfatını görebiliriz. VI.Mitri 

Date’nin sıfatıdır. Jupiter/Yubi-dor, Hubi-yar adlarında görür.  

AUBU/EUBU/Eyub; Moğolca ve Divriği’de, eski Anadolu Türkçesinde 

BABA demektir. EYÜP SULTAN; Sultan Baba olarak bugüne karşılık bulur. 

İstanbul’u haçlılardan kurtarmaya gelen Eyüp Sultan’ın adı ile bu şekilde bir bağ 

daha kurarız.  

Tarihimiz, Mısır’dan İstanbul’a kadar Türk Emirlerinin haçlılara karşı 

gönüllü savaşan kahramanlarla doludur. Aşağıda, iki Türk sultanın Mısır’da bulunan 

heykeli görülmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fat%C4%B1miler
http://tr.wikipedia.org/wiki/1171
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Alt yazı: Türk Sultanı Ulu Sakaer Baybars.  

 

 

 
Alt yazı: Türk Sultanı Saip Aladdin Kutuz.  

Son söz: 

Selahattin Eyyubi, yani Eyüp/Baba hanedanından bir yiğit Sultan, Türk 

Sultan soylularına verilen isimle karşımızdadır. 

 

Kaynak:  

www.airkule.com/default.asp?page=yazar&id=379 ve 384.sayfalar 

www.nuveforum.net/192-islam-tarihi/55833-memluklar-hanedani-

kolemenler-misir-suriye-egemenlik-kurmuslardi/ 

Mahiye Morgül 

18.6.2010  

 

 

MİLAS Beşparmak Dağlarında KIZIL EL-MA (MÖ.273) 

 

Milas Beyi Balas’ın LatMos Kaya Yazıtında Kardeşlik Andı  

 

 “Gelen Efesli kardeşlerimize derhal kurbanlar kesile 

Temsilcileri liste getire;  evimize alacağımız misafirler için kura çekile 

Onlara bir yıl yetecek kadar ev ve ahır yapacağımıza;  

6 yıl boyunca kızlarımızı oğullarına, kızlarını oğullarımıza alacağımıza; 

6 yıl boyunca hiçbir özel eşya almayacağımıza, söz veriyoruz.” 

 

Bu yazıt, İskender’in Efes’i yağmalaması nedeniyle Milas Beşparmak 

Dağlarına sığınan Efes halkı için, Balas Oğuz beyi LatMos(LazMete) tarafından 

http://www.airkule.com/default.asp?page=yazar&id=379
http://www.nuveforum.net/192-islam-tarihi/55833-memluklar-hanedani-kolemenler-misir-suriye-egemenlik-kurmuslardi/
http://www.nuveforum.net/192-islam-tarihi/55833-memluklar-hanedani-kolemenler-misir-suriye-egemenlik-kurmuslardi/
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yazdırıldı. Milet halkı, kaynaşıp “millet” olmanın nasıl bir şey olduğunu tarihe böyle 

yazdı.  

LazMete’nin parasındaki koçboynuzu, onun kim olduğunu ispatlıyor! 

LatMos dağlarının diğer adı olan “Beşparmak”, bir elin beş parmağı gibi birleşenleri 

anlatır. Aynı anlamda bu sembolü İştar Eli adıyla Kafkas ve İrlanda bayraklarında 

görürüz:   

 

     
Antik kaynaklarda Milas kralının adı BALAS diye geçer. Fonetik olarak 

Balas, Balat, Milas, Pelaz, Milet olarak dönüşür.   

LATMOS Beşparmak dağlarına adını veren bu büyük Oğuz Beyinden 

mitolojide “Tanrı Latmos” diye söz edilir. Ondan Selevkos kralı olarak da söz edilir; 

“Balas, Seleukid king 273” Parasında soyatası Bazileus, yani Başoğuzlu yazılıdır. 

 

Kınık’ta Santos/CanAteşi Kaya Mezar yazıtı:  (MÖ.70) 

 

Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev  

Yaktılar evlerimizi, yağmaladılar mezarlarımızı  

Dağların doruğuna çıktık,  toprağın altına girdik, suların altına daldık 

Gelip buldular bizi, bozdular birliğimizi...  

Biz ki;  kadınlarımız, çocuklarımız ve ölülerimiz uğruna  

Biz ki; onurumuz, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz uğruna  

Toplu ölümleri yeğleyen, bu toprağın insanları  

Bir ateş bıraktık geride; hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan!  

 

Zalim Sezar, Kınık’tan bir tane sağ insan getirene altın vaad eder. Kınık, 

İskender’e de yenilmemiştir. Kınıklılar bütün eşyalarını hipodroma yığar, ateşe verir 

ve çocuklarıyla birlikte o ateşe atlarlar. “Sezar buradan bir tane köle edecek sağ insan 

götüremeyecek!” derler.  İşte onların kaya mezarlarında anlatılan bu direniş 

destanıdır. Tarihi sıfırlayarak Milat ilan eden Oğul Sezar, işte bu milleti ve bu direniş 

ruhunu tarihe gömmek istedi!  

 “Kurtuluş ve bağımsızlık ruhumuzun mayası Santos’tan geliyor!” (M.K. 

Atatürk)   
Bugün Ankara’daki TEKEL İşçilerinin direniş ruhu da Mustafa Kemal’den 

geliyor! 

  

Balkan’da bozgun yedik, Sarıkamış’ta donduk, Çanakkale’de direndik… 
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Ankara’da Cem olduk, Sakarya’da Can, Kocatepe’de Kor, İzmir’de Hür 

olduk...   

Uyanın ulu şehitlerimiz, siz uyurken bizi düşmana sattılar! 

Uyandı TEKEL İşçisi; Ankara’da Cem olduk, Sakarya’da Dem tuttuk… 

Bir ateşten ısındık, bir demlikten çay içtik…  

Konuştuk, kaynaştık ve anladık; “Yolumuz Millet yoludur!”  

Milet uygarlığından kalan bir töre: Aydın ve Manisa köylerinde gelinin eline 

bütünüyle kına yakılır.   

 

20.2.2010/ M.Morgül 

 

Kutsal Bereketli Hilâl Topraklarının Oğuzlu Ataları 

 

“Hilâl”, ayın kutsal olan halinin adıdır.  

Bir güneş ülkesi olan Çin’de hilale Sali denir. Tao(Doğu) inanışının tanrısı 

ise Leus/La-os’tur. Leus ile Laz sesdeştir. LAZ sözcüğü sağdan SALİ okunuşludur.  

Antik Asya toplumlarında Sali, Ay’ın hilal hali olmalıdır. Sali’den 

dönüşerek, Soli, Seli, Şali, Salli, Zeli, Sili, Zili, Zile, Şile, Sali-li, gibi sözcüklere 

ulaşırız. 

LAZ sözcüğüne temel olan L ve S seslerini açtığımızda Ulu-ışığ, Ulu-esi, 

Ulu-Od, Ulu-Oz görürüz. Ulu-ışığ, Işık Tanrıyı, yani Göktanrıyı ifade eder.  

Ulu kişileri   “Işığını güneşten alan ay” ile özdeşleştirmek, Oğuzlu 

atalarımızın önemli inanış betimlemesidir.  Anadolu’da yaygın olan Sali, İslam, gibi 

erkek adlarında, Kutsal Hilal’e benzetmeleri görürüz..  Ay parçası olmak çok değerli 

sıfattır. 

Kutsal Hilal, Osmanlıların, Selçukluların ve milattan öncesinde Oğuzluların 

temel sembolüdür.  Açarsak, Selçuklu adında “Seli-Uşaki Eli” vardır, Seli-Çağa-ili 

olarak dönüşür.  

Hilal ile güneş aynı kareye yerleştiğinde bu çok değerli işarettir. 1.Artemis’in 

Efes’teki heykelinde göğsünde (iman tahtasıdır) hilal vardır. Antik Efes mezarlarında 

yine yukarıya bakan üç tane çelenk şeklinde hilal vardır.  

Hilal sembolleri arkeologlar tarafından tam değerlendirilemediği için böyle 

lahitlerin çoğu halen daha orda burda otların arasında veya cami bahçesinde su 

deposu olarak kullanılmıştır. Kuşadası Kaleiçi’nde caminin bahçesinde üzerine 

madeni kapak örtülmüş halde, bir kenara atılmış olan böyle bir lahitin çeşme olarak 

kullanıldığı, camiye yeni musluklar yapılınca artık kullanılmadığı anlaşılmaktadır 

(Temmuz 2010).  

Ege bölgemizde çokça Hilalli Mermer mezarlar vardır. Fatih Camii 

avlusundaki Osmanlı Hanedanına ait mezar taşlarında da bunları görebiliyoruz.  
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Kutsal Hilâl, Mısır’dan Horasan’a, oradan İstanbul’a kadar üzerinde 

yaşadığımız bereketli toprakların da antik adıdır. Batının zengin devletleri hep bu 

toprakları yağmalayarak var olabilmişlerdir. Hilâl şekline benzetildiği için bu adın 

verildiği akla gelebilir, ancak bu adlandırma antik toplumlarda geçerli değildir. 

Bölgemiz, kutsal buğday için kadınlı erkekli savaşan, parasında ve göğsünde Hilal 

olan Sümer (Mar-soylu) halkının toprağıdır.  

Atalarımız, yağmacı batıya karşı direnirken bu semboller ellerinde 

savaşıyorlardı. İslamiyetin sembolü de onun için kutsal Hilâl’dir.  

Hilalin ortasında şems veya nokta, cim karnında bir nokta, Ay ve Güneş’i 

birlikte tasvir eder.  

Hilal ile birlikte resmedilen ulu kişilerden bazıları: Hz.Ali, 1.Artemis, Azize 

Zeynep, Nemrut’ta Arslan rölyefi (VI.Bedri adına yapıldı) ve Parasında hilal bulunan 

diğer Oğuz beyleri. 

Selçuk müzesinde, Efes Artemisi, boynunda Kutsal Hilal ve köleleri 

kurtardığının sembolü olarak kurban kestiği koç yumurtalarıyla resmedilmiştir.  

Osmanlı döneminde de Türkler Anadolu’da Üç Hilal sembolleri kullanmıştır: 

1793-1844 Osmanlı Halifelik Bayrağı, yeşil (buğday) üzerinde sarı hilal ve 

güneştir.  

Osmanlı askeri birliklerinde bu semboller uzun süre kullanılmıştır. 1517-

1844 arasında kırmızı yeşil ortasında üç sarı hilal,1453-1844 arasında kırmızı 

üzerinde tek hilal.   

                             
 

Kutsal Hilal inanışlı iki Sümer-Oğuz devleti olan, Selevkos ve Bazileus 

İmparatorluğunun sembollerinde yine hilal görüyoruz. Örneğin, Nemrut tepesindeki 

Arslan heykelinde ve MÖ.109’da Birleşik Oğuzlu ordularının başına getirilen 

Potomyalı VI.Büyük Bedri’nin parasında olduğu gibi. MÖ.305’de Amasya’da 

Mazeus (Amizos) Mitridate (MeteOğuz BedriDade) tarafından kurulurken de bu 

semboller vardı.  

   
Mazeus Mitridate’nın Efes’i Atina yağmacı askerlerinden kurtarışının anısına 

yapılan görkemli zafer takı Efes’te, Artemis anıt müzesi ile yan yanadır.    

Adıyaman Kahta’da Selevkos (Sele-u Kos) ve Rize Potomya’da Bazileus 

(Bazi-Leus) Uygarlıklarının ulu ataları neden aynı sembolleri kullanıyordu, artık 

bunu anlayabiliriz. Kutsal Hilal inanışı gelmeli aklımıza.  

1.Artemis’in kardeşi Smerdis’in oğullarından gelen yöneticilere MitriDate 

denilirdi, dedesi Bedri demekti. Pantus (PanAtası) diye de bilinen Bazileus 

İmparatorluğu onların devletiydi. Yani, Potomya’da büyümüş olan VI.Mitridate, 

SÜMERATASI olan SMERDİS’in soyundandı. Ki, Antep ZeugMa müzesindeki 

MHTİOKS adı, MohtiOğuz diye okunuyor. 
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Potomya’nın dağlarında, dağlarımıza kutsal isim verme töremizi görüyoruz; 

iki önemli dağdan biri Kible, diğeri Ayane’dir, ay ve güneş yan yanadır orada. 

Lazopo Susalı 1.Artemis’in kendi oğullarından gelen Sele-v-Kos (Hilale 

inanan Oğuz) yöneticilerine AntiKos (AnasıOğuz) Hanedanı denirdi. Paralarında 

buğdayın Demeti-Er, Demet’in kahraman koruyucusu, yazılıdır. 

 
Selevkoslar yenildikten sonra kurulan devletin adı Sasani (SusaAni) 

Uygarlığı oldu. İslamiyet, Kutsal Hilal toprakları üzerinde Sasaniler (220-670) 

zamanında doğdu. O nedenle, Anadolu kültürünün kendi inanışıdır İslam.  

İslam sözcüğü içerisinde SELİ-MA, Esiği Ulu Ma, Ma-Las, yani “Benim Ulu 

Işığım” vardır. (Lazca bilenlerin dikkatine.) 

 

Aydın yöresinde Üç Hilal sırma işlemeli örtüler. Arasında Kayı Oğuzların 

“Üçlü Mızrak” sembolü görülür. 

 

    
 
Kutsal Hilal ile Bereketli Hilal aynı isimdir; birçok mezarda hilal sembolü 

meyvelerle süslüdür. 

                
               2009 

Çanakkale’de Parion Antik Kenti kazılarını yürüten Prof.Dr. Cevat Başaran, 

Parion Antik Kentinde yeni bir lahiti gün yüzüne çıkardı. 

 

27.7.2010 

 

Mahiye Morgül /Ankara 
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Antik KAPADOKYA, DERBE ve BOZKIR’da Dolaşıyorum 

 

Bugün sözüm Kapadokya’ya düştü. Avanoslu Belha’dan çıktım, Bozkırlı 

İsaura’ya düştü yolum. Karamanlı Dorbeyi Bedros’a kadar gittim… Roma korsan 

tefecilerinin ilk Hıristiyanlaştırmaya neden buradan başladıklarını da merak 

ediyordum. 

MÖ.1.yüzyılda Kapadokya sınırları Kayseri’den Bozkır’a (İsaura) kadar 

yayılıyordu.  

Bazı kaynaklarda Kapadokya adı Akmenid(Akamenler) diliyle Kautbaduka 

yazılıydı; Kautbatuka, Okuz Opa Dağı demektir.  

Akamen devleti sınırları en geniş olan, Ozbek yurdundan Sümer/İsi-Mer 

İzmir’e kadar geniş olan, MÖ.550’den daha önce Horasanlı 1.Karus tarafından 

kurulan ilk büyük Oğuz devletidir. Anadolu’dan Atina’ya esir götürülen bilim 

adamları zengin oligarklar köle çalıştırıyordu. 1.Artemis ile oğlu Serhat/Çerkez gidip 

Atina’dan köleleri aldılar ve kölelik yasaklandı. Böylece tarihe geçen Akamenler, 

Özgür-EGEMEN, Atina’ya vergi vermeyen ve bütün kölelerin serbest bırakıldığını 

Karus Silindiri’ne altın harflerle yazan büyük bir devletti.  

Akmenidlerin önemli yerleşim yerlerinden biri Kapadokya, Ereğli, Karaman, 

Bozkır ve Konya görünmektedir. 

Tarihçi Tokatlı STRABON ‘a göre, “Kapadokya” adını Galatya sınırındaki 

Kappadoks ırmağından alır. Burada adı geçen önemli iki sözcük de “Ajaks” ve 

“Teukeros”’dur. 

KAPADOKS, Kapa-di Oks; Kafa-si Oğuz, Oğuz Kafaları/Tepecikleri.  

Ajaks/Oyoks: "OĞUZ Öğü" 

TEUKEROS: Doğu Kuros. (Akamen devletinin kurucusu Horasanlı Oğuz 

Beyi). 

Kapadokya; insan kafası gibi dağların olduğu yer, der gibi.  

Onlara “peribacası”demişiz, ama galiba İsikata/İskit Saka atalarımız daha 

uygun bir şey demiş; KAFA-DAG-YA, Kapadokia! 

Konya, M.Ö. 63 yılında 69 yaşında kendi başını kestirterek intihar eden 

büyük Oğuz Beyi, Başoğuzlu Dorbeyi VI. MitriDate (Bedri-dede) zamanında, 

Kapadokya’yı da yöneten oğul 1.Boranes/Prens tarafından yönetilirdi. 1.Prens’in, 

MÖ.47’de Zile’de Romalı yağmacı Jül Sezar’a (Oğul Sezar)  yenilmesinden sonra, 

yönetimi ablası Bedria (Kleo-Pedra) ve onun oğlu II.Prens Bedros devraldı.  

Kapadokya kralı Bedros’un kale-saraylarından biri Derbe’deydi. Derbe, 

Toros yamaçlarında, Karaman’a çok yakın bir yerdedir. Derbe ve Toroslarda yaşayan 

antik Doria halkı, Oğuzların ta kendisidir. 

Dorbeyi Bedros, dedesi VI.Bedri’nin ve kızı Bedra’nın soyundan olduğuna 

işaret eden Bedri-us adını taşımaktadır. Diğer adı Antipatros Derbetes’tir. 

Antipatros: Anası Bedri-us; Annesi Be-Dor soyundan.  

Derbetes: Dor-be Atası; Atası Dorbe. Dor-be ile Be-dori 

Bölgenin antik adlarından biri Doria, İsaura ile sesdeştir; İsaura (İdauri= 

Doria, Tur-ya) 

Dorbeyi Bedros’un eşinin Prenses İsaura Palea (Sara Beliha) olduğuna dair 

birçok belirti vardır. Sara, kocasını öldüren Galatya kralı Mintos’u kuşatıp ondan 
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öcünü alan prensestir. Avanos’un Genesin(Özkonak)  beldesindeki Belha (Sarı 

Senem) efsanesi aynı prensesi tasvir eder.  

Bu anlatımlarda geçen sözcükleri açtığımızda benzer kavramlar karşımıza 

çıkar:  

Genes-in; Gün-eş Önü.  

Özkonak; Oğuzi-gun-Ogi. 

Avanos; Pan-os, Pan-si, Panuşağı, Panlar. Pağan, Pan (dağlı, çoban).   

Belha; Beliha, Melek, Melik, Meliha; Melike, Melih, Belig, vb dönüşür. 

Belha; Horasan’ın Belh şehrinden gelen anlamındadır. Mevlâna da aslen 

oralıdır. Görüldüğü gibi, Belh şehrinden Kapadokya’ya Oğuzlu akışı devam 

etmektedir. Belh şehri, Oğzi-ana’dır, yani Oğuzlar yurdudur, bir adı da 

Baktria/Büyük Dorya’dır. 

İsaura Palea ile Sara Belha arasında fonetik akrabalık dikkat çekicidir. 

İsaura/Sara adı ile Belha efsanesindeki Sarı Senem bağlantısına gelince; efsaneleşmiş 

öyküsüne göre, prenses Sarı Gelin çok uzaklardan gelmiştir, güçlü yöneticidir. 

Gerçek öyküde kocasını öldüreni kuşatmış, öldürmüştür.  

Sarı Senem;  Sara Sin-eme; Güneş-anne Sara!  Sin/Sena/Asena/Atena sıfatı, 

savaşçı kadın atalarımıza verilen addır. Güneş gibi, koruyucu anlamındadır, töre 

gereği asker eğitimli Amazondur. Anlaşılan Sara/İsaura, Belh’ten gelmiş bir Oğuz 

beyinin kızıdır ve Dorbeyi Bedros ile evlenmiştir. 

Derbe, Dorbey’in yeri anlamındadır. Çünkü Bedros, kendisi de atası/dedesi 

İmparator Eupadore VI.Mitridate gibi Dorbeyi’dir.  

Dor-be; BeDori/ Bedri  

OpaDor, HubuDor, AğvuDor; Dor Babası! 

Ayrıca, bütün Toros dağları Dor/Tur-os (Tur soyu) ve Binboğa (Pan Beyi) 

dağlarıdır.  

Dor; Tur demektir, çoğulu Turan’dır.   

Çiçero, Antalya taraflarında Roma valisiyken (MÖ.51-53),  yazdığı kitabında 

Dorbeyi Bedros’tan söz ederken “Dostum Tiran Antipatros” diye söz eder. (Tiran = 

Turan)  

Çiçero da kral Sezar’a muhalifti;  “Çaçara” lakabını Sezar’a karşı ettiği cesur 

eleştiriler nedeniyle aldı. Dedi ki; “Bu savaşlardan elit bir sınıf doğdu. Ben kim 

haklıdır ona bakmam, bu savaşlardan kim kazandı ona bakarım” diyerek, Sezar’a 

borç para veren Ceneviz Yahudi tefecilerini hedef gösterdi.  

Antik kaynaklarda Bedros’un babasından pek söz edilmez. Çünkü babası 

Digran/Tuğran, MÖ.70’lerde Romalılarla uzun süren savaşlar sırasında, 300 bin 

kişilik Digran Agarta kale şehrini yaptıktan sonra, saf değiştirdi, bunun üzerine oğlu 

ile karısı KleoPetra onu  terk edip Kapadokya kralı olan dayısıyla birlikte Romalı 

yağmacılara karşı savaşmaya devam ettiler.  

Ermeni tarih yazarları, Ermenilerin atası kabul edilen kral Dikran’ın, Oğuz 

(Oks) soylu olduğunu bildikleri halde, büyük Mitridate’nin damadı olduğundan pek 

söz etmezler. Bedros adı ise, Ermeni halkı için saygın bir ad olarak devam etmiştir. 

Ancak, bilinmelidir ki, MÖ.1.yüzyılda hiç kimse ne Hristiyandı ne Ortodoks idi, 

herkes Şamani idi, bir inanç gibi gök bilimi yapardık, yani hepimiz Sümer/Mer-si 
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idik, Kibele, Lat/Laz/Ulu-oz bereket tanrıçamızdı, hayat kaynağımız Güneş (Genes) 

tan yerinden yükselirken ona şükran duası ederdik.  

MÖ.39 yılında Antalya kralı Polemon/ PanOpalı idi. (Pan-Beli, Panpolia; 

Pamfilya)  Onunla Dorbeyi arasında bir sorun yok görünüyor.  

MÖ. 31 yılında Galatya kralı Mintos /Amyntas (Atası Pan), kendisi Oğuz 

kökenli olmasına karşın, Romalılarla işbirliği yaptı, hatta iki rakip Roma kralı 

arasında kazanan tarafı tutarak, Roma adına kılıç sallamaya başladı ve Suğla gölü 

civarında Bedros’a saldırdı,  onu öldürdü. Kendisini Hoinona (HoyNana, İnana), 

Homanada/KumanAta, Şaman lideri ilan ederek Oğuzlar kendine tabi olsun istedi. 

Şeref madalyası bastırdı, ayla yıldızı ayırdı, yıldızı altıgen Ceneviz korsan 

tefecilerinin yıldızı yaptı. Oysa Antik Galatya Ankara (ANKYRA) sikkesinde hilal 

ve şems vardır: 

    
Halk Toros dağlarına kaçtı. Mintos’un askerlerine dağınık gruplarla oradan 

saldırdılar. Roma tarihçileri onlar için “eşkıya” diye yazdı. Vergi vermiyor, dağlara 

çekiliyorlardı. Vergi vermeyen, “boyun eğmeyen halk” demek olan Halkya/ Klikya 

adı onların direniş kültüründen kalan, Toroslarda yaşayan atalarımızın coğrafi adıdır. 

Hatta Latince “Hlaik-us” (halk uşakları, çalışanlar) sözcüğünün de kökeni olup, 

laiklik/halkçılık/halk egemenliği (Akamen) kavramının da kökenidir. Oğuzlar, 

dağlara çekilip çoban/pagan yaşıyorlar, ama asla köle olmuyor, boyun eğmiyorlardı.  

Bedros’un savaşçı eşi Prenses Belha Sara, Bedros’un ölümünden sonra 

yönetimi eline aldı, Bozkır’ın en sarp yerinde Ceng-i Bar kalesini yaptı ve işbirlikçi 

Galatya kralı Mintos’u o dağlarda sıkıştırdı, kuşattı ve öldürdü (MÖ.25).  

Kayseri Yeşilhisar, Isparta Şarkikaraağaç ve Malatya Darende’de bilinen üç 

Cengibar (Sengbar Zengibar) Kalesi daha vardır.    

Bu Ulu Dor anasına bir sıfat daha verildi: Leontopolis!  

Leontopolis; Ulu-onti Opolisi; Anası Ulu Şehir!  

Bu isimde bereketin ve şehirlerin koruyucusu Opolizi/Laz-opo Kibele ile 

benzeştirme vardır. Kibele tasvirlerinde bir de aslan resmedilir, “onun gibi cesur ana” 

demektir. Ulu-ana kavramının aslan demek olan Leon adıyla sesdeş olması ondandır. 

(Burada Türkçe’den batı dillerine geçmiş arslan sözcüğünün kökenini görüyoruz)  

“Bozkır” adında, Prenses Sare’nin bir diğer sıfatı var: BaşıKor!  

Antik dönemde, Kor gibi yürekli, at üzerinde elinde kılıçla savaşan Korya 

kraliçesi “kutlu asker” Artemis(Mis-Erat) gibi direnişçi kraliçelere Kori adı verilirdi.  

Daha sonra neler yaşandı, pek bilinmiyor. Ancak, tarihi sıfırladılar, direnen 

şehirlerimizin adını tarihten ve hafızalardan silme cezası verdiler, yerle bir ettiler, 

MİLAT ilan ettiler… Roma tarihçileri bu dönem için şöyle yazdı: 

“Ancak, Roma’nın bölgede egemenliğini yerleştirebilmesi Klikya ya da 

İsauria korsanları ile yapılan uzun mücadeleler sonucunda gerçekleşebildi.” 
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Antik Karaman Larende sözcükleri de Oğuz ata kültürümüzü anlatır: 

Lar-endi; Anası Ulu-Rea… Ulu-Ra’nın şehri!  

Lara, Lori, Lur… İran’da Zağros (Torus) dağlarının olduğu antik Susa ve 

Şiraz çevresinde yaşayan Guaskai Oğuzların bir kolu Lur/Lori (Ulu-uri olan Oğul) 

halkıdır. Bugün Alevi inanışlı olup, Kor-usan/Horasan atalıdırlar. Kapadokya’nın 

ortasında yüce Hasan/Usan dağı, Kor-Usan’nı bize söyler. Hatta, Niğdeli 

matematikçi Apollo-nius adında naus/zeka, yani us-ana saklıdır! 

Karaman; Kora-Man; Kor Adamlar yeri! Kızıl Oğulları!  

Romalı beyefendilerin savaşarak sindiremeyecekleri Toros Dor Beylerini, 

Şamani/Kuman Oğuz atalarımızı, Hıristiyanlaştırarak kendi atalarına yabancılaştırma 

ilk deneyecekleri yol olacaktı. Kendilerine İsa adında bir kurtarıcı yarattılar. 

Sığındığımız yüksek dağ köylerinde kendimize anıt mezarlar yaptık, gelip buldular, 

üzerine haç çizdiler, torbalarla yiyecek dağıttılar, aç bıraktıkları insanları hayvan gibi 

kendilerine bağlamayı denediler… 

Bu topraklara, Kadınhanı’da olduğu gibi Kadından Devlet Ana kavramı, 

kutsal buğdayı (BUDA) koruma kültürü, Milattan çok önce Sare ve onun gibi nice 

İsis/Aziz/Hitit anamız tarafından ekilmiştir. Adımız Anadolu, AnatiUlu/UluAnası, 

Ulu Analılar Yurdu bize böyle yurt olmuştur. 

İşte başında buğdaylı Amazon şapkasıyla, kanatlı Dor atıyla Fırtına Aba! 

(MÖ.65, Amasya)… 

İşte Emeti-Dor, Demeter. Dor-Emesi, bereketin sembolü buğdayı koruyan 

Emeti ananın parası!  

 

      
Anadolu’da binlerce yıldan beri var olan buğday başağı ilk kez 2005 yılında 

Türk Lirasının üzerinden kaldırıldı.   
Ancak, mezar taşlarımız atalarımızın tapu mührü gibi durmaktadır. İşte 

Bozkır Asarlık Camii mezarlığında Hitit-Sümer-Şamani güneşlerimiz!  
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Bunlar da Fatih Camii avlusunda 1890 yıllarına ait üç hilalli mezar taşı ve 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıt Kabir’e taşınmadan önce kaldığı Ankara Etnoğrafya 

Müzesinde tavanda bulunan şems nakışlı Hacıbayram Tamburu. Hacıbektaş ve Balım 

Sultan tamburları da şems nakışlıdır.    

                    
  Bozkırlı Oğuz tarihçisi Faruk Sümer’in soyatası da Sümerli çıkınca, bu Hitit 

güneşleri çok yakışıyor Bozkır’a…   

Ceng-i Bar’da EXEDRA diye bir yer varmış, sular altında bırakılan önemli 

bir şehirmiş…  

Bir bu eksikti, NATO’ya girdiğimizden beri, Anadolu’da Milattan Önce 

Romalılara direnmiş ne kadar yer varsa hepsini bir bahaneyle sulara gömüyorlar…  

Açalım EKSEDORA’yı bakalım ne çıkacak: 

EXE-DORA; Eyzi Dora; Dor Oğuz’ Dor Oğuz!un sıkışmış hali Toros’tur. 

Toros, Taurus, Zağros… 

Bir diğer adı “İsaura Vetus”: Dora Uğtus; Dor Atası!  

 Tris-Maden: Toros Ma-Sen; Sen-eme… SENEM! 

 Derbe yakınlarında Karadağ-Barata; BerAta (Ata Bar), Peri-ata, Kadın Ata! 

  

Kapadokya’nın Oğuzlu kralları: 

Ariarates (Atası Ari-yar/ Atası Dor-eri) sikkelerinde semboller Başoğuzlu 

VI.Bedri ile aynıdır. Paranın bir yüzünde kanatlı Dor-at, yukarı bakan hilal üzerinde 

şems ve Dor-at, başını hilalin altına eğmiş haldedir. Kralın başında yine kırmızı 

kurdele vardır.  

Para üstü yazılarda inanış adı İLYAPA (Ulu-opa) olarak geçer. İlyapa’nın 

bugüne çevirisi ise; Alpa, Elifba, ELİF olarak gelir.  

Alfa ışıkları Kızıl Işıktır! Kızıl yıldız SİRİUS, DORİ-US ile sesdeştir. 

 

Ariarathes IX, MÖ.101-87  

1- ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ : Bazileus AriDor-Oğuz (Toros-eri) 

ΕΥΣΕΒΟΥΣ  ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ : EyziBaşı İlupa Toros; İlyapa Toros Soylu 

Başoğuz   

Kanatlı at, hilal-şems,  üzüm salkımları. Bu semboller VI.Mitridate ile aynı 

sembollerdir.  
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http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=288 

 
2- Ariobarzanes III,  Ari-u Parsi anası; Anadan Pers Eri 

Eusebes Philoromaios, (MÖ.52-42)  

 OğuzBaşı Ulu-uri MA-OS; Ulu Oğul Mete. 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΟΒΑΡZΑΝΟΥ, ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΡΩΜ 

BAZİLEUS ERİ-BARZ-ANUS; Başoğuzlu AnasıPersEri. 
EYZEBOŞ KAYI; Kayı Oğuz Başı  

Huliopum; İlyapa Ma inanışlı 

 

                   
 

             Başında kızıl kurdelesi, yukarı bakan hilal ve şems yıldızı görülüyor.  

 Prens Bedros’un dayısı, VI.Bedri’nin İzmirli Berenike’den oğlu 1.Prens, 

kendisinden önceki Kapadokya kralıydı.  Ona 2.Prens denmesinin nedeni budur.  

                
 

Dorbey II.Prens Bedros’a ve dedesi VI.Bedri’nin parasındaki BAZİ-LEUS 

MİDRİ-DATOS EYBA-TOROS yazısına ve üzerindeki Oğuzlu sembollerine dikkat! 

2.6.2010 

 

 

Sümela Kızımı Ayaklarıyla Kirlettiler 

 

Bu kaçıncı haçlı seferidir topraklarımıza?  
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Bu ne yağmadır, 3 bin yıldan beri sürüyor, biz direniyoruz, onlar saldırıyor. 

Onlar önde, arkada kâh Cenevizli, kâh Venedikli, kâh Galatalı tefeci korsan tayfası. 

Şimdi de Dünya Tefeci Bankası… 

Kim bu Ceneviz kalelerini sahillerimize yapanlar diye sordum, başladım 

sorumun cevabını kendim aramaya. Şaman inanışlı Turani Oğuz atalarımızı sürekli 

taciz eden bir güruh çıktı karşıma. İşbirlikçi bulmadan buralara gelemiyorlardı. 

Ancak bir sorun vardı, Şaman-Oğuz kültürü, “Birliğimiz dirliğimizdir” diyen 

Dağ/Yayla kültürü idi. Onların pagan/çoban dediği. Gök tanrıya inanır, müzik yapar, 

türkü söyler, halay çeker, horon oynar, bağ bahçe işlerini birlikte yapar, iyi at biner, 

kadın erkek birlikte düşmanın üstüne giderlerdi.  

Dağlarda kurban keser, yaylacılık yaparlardı. Denizden gelen Cenevizli 

korsanlar onlara kolay kolay ulaşamasınlar diye en sarp dağlara manastır dedikleri iş 

evlerini kurar, orada demir döver, orak, balta, mızrak yapar, orada müzik aletini 

yapar, orada atma türkülerini söyler, bilim yapar, birbirine iş öğretir, altın ipliklerle 

kendi savaş zırhlarını örerlerdi. Manastır dedikleri bu yerler, Pan-İştar’ın, yani Hilal’i 

peygamber mührü sayan, Bereketli Hilal’in yeri, bir anlamda Amazon Evi demekti. 

Zaten Trabzon, Tur-Amaz-an, Dor soylu Maz/Ay İnanışlılar demektir.  

Gök Tanrıya, ışık kaynağı Güneş olduğu için ona, dua ederken bugün bizim 

gibi ellerini yukarıya açarlardı. Ona ulu kubbe demek ister gibi, Kûb-Ali 

/Kibele/Simele dediler. Ulu eşiğ/ışığ kaynağı olduğu için, ona kısaca Ulu-Os, yani 

Las da dediler.  

Araklı’nın Las köyünde, 30 yıl öncesine kadar, mısır çapalarken eğrat 

yorulduğu zaman horon molası verilirdi. Bu bir Şaman geleneğidir.  

Trabzon dağlarının antik adı Anabacı Dağları’dır. Hem ana hem bacı olan 

Sümela’nın dağları burasıdır. MÖ.400’de, bu dağlarda yağmacı Yunan askerlerinin 

yenilgisini anlatan On Binlerin Dönüşü adlı kitabın kapak adı “Anabasis”, 

dağlarımıza adını verdiğimiz Sümela’nın sıfatıdır. Bu dağlar Kaf kas (Peria Toros) 

dağlarının devamıdır. 

Antik Trabzon’un bir adı da Elizon’dur; Ulu Işık Ana’nın yeri. 

Azerbaycan’dan Trabzon’a kadar Laz inanışlılar ülkesi diye geçer. Ulu Işık, Las, 

güneştir. Yukarıdaki ışık anlamında ona Op/Hopa/Of dediler. Op (Up) dağlara daha 

yakın olduğu için “dağların koruyucusu” anlamında ona Op’ana; Pan dediler. 

Dağlarımızda çobanın çaldığı çift kamışlı tuluma Tanrı Pan’ın çalgısı dediler. 

Harman yerlerini bu çalgılarla neşelendirdiler. Onun için, Karadeniz’in Şaman-Oğuz 

manastırı Sümela’dan yükselen ilk müzik sesi sadece ve sadece kaval, tulum(gayda) 

ve daha sonra kemence sesidir.  

Güneş, Sümer kültüründe de Şaman kültüründe de ışığıyla her şeyi ur eden, 

var edendir, doğurandır. Yine ışığıyla bereketi verendir, doyurandır. Üstelik, tekildir, 

eşi yoktur, bekâr’dır. Ama doğuran ve doyuran Ana’dır. Bu nedenle onun bütün 

adları kız adıdır; Sümle/Sümela, Sibel, Kibele/İkbal, Ela-oz/Yeliz, Uluof/Elif, gibi. 

Zaten, Süm-ela demek, fonetik analizde Şam-Ulu çıkmaktadır. Ulu Şam; Ulu 

ışık demektir. Kuran’da Şems suresinde geçen, üzerine yemin edilen ulu ışık Şems, 

Ay’a ışığını veren, tan yerinden yükselen ışığıyla dünyamızı aydınlatan ve sayesinde 

hayat bulduğumuzu sekiz göstergesiyle açıklayan, İslam’ın da sembolü olan sekiz 

köşeli yıldız olarak çizilen, üzerine yemin edilen Ulu Işık, Şam-esi/Şems odur.  
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Yeri gelmişken belirteyim: “Biz önce Hıristiyandık, sonra Müslüman olduk” 

diyenler tarih bilmiyor. Biz önce Şamandık ve hep Roma yağmacılarına karşı vatan 

savunduk. Hala da öyleyiz. Tefeci Yahudi tayfasına karşı direniş dini olarak doğan 

İslam, doğal olarak bizim de dinimiz oldu. Bizim Şaman-Oğuz ata kültürümüz ile 

İslamiyet bir çok yönden örtüşür. 

Demem o ki, Sümela asla bir Hıristiyan manastırı değildir. Milattan önce bir 

Oğuz-Şaman iş ve bilim eviydi, bizimdi.  

Bizim Karadenizlilerin ata kültürümüz olan Şaman-Oğuz kültürünün altında 

onun için dağ/yayla kültürü vardır.  Hatta, dünyada hemen bütün büyük dağların adı 

öz be öz Türkçedir. Ceneviz ve Venedikli yağmacı korsanların ve onların icad ettiği 

Hıristiyanlığın asla dağ kültürü yoktur. Onlar dağlarımızdan korkarlar, dağlarda 

yaşayamazlar. Ancak şunu yaparlar; satın alır, turist getirir, para kazanırlar. İşte bu 

yüzden Sümela kirletildi. 

Sümela kızımı Kültür Bakanı Ertuğrul Günay sattı. GATS adındaki, Kültür 

hizmetleri dahil bütün hizmetlerin ulusötesi piyasaya devredilmesi sözleşmesini 

1995’de Tansu Çiller imzalamıştı. Bu satışları şimdi o kadın hazırlıyor. Demek 

gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlandı ve işte Sümelalarımız Artemislerimiz 

Afrodislerimiz satışa çıktı. Kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadan, sessizce, tek 

başına ihaleye katılan Bilkent Turizm’in Bilintur AŞ adlı bir şirketine sessizce bütün 

ören yerlerin işletmesi devredildi.  

Danıştay bu tür özelleştirmelere DUR dediği içindir ki, anayasa değişikliği 

getirdiler. Yer altı ve yer üstü hizmet ve kaynaklarımız yabancıya devrediliyor, itiraz 

eden olmasın diye anayasa değiştiriliyor. Halkımız bunlardan habersizdir. Muhalefet 

partilerinden müzeleri piyasaya devretme ihalesine de bir itiraz yapılmamış 

görünüyor. 

İlk defa Sümela’ya ne zaman Hıristiyanların ayağı bastı, onu da anlatalım. 

 

Birincisi 1204’de:  

4.Katolik Haçlı seferi sırasında. Venedik Yahudi korsanlarının İstanbul’u 

işgal edip yağmalattığı zaman, büyük soygundan canını kurtarabilen Ortodokslar 

soluğu Trabzon’da aldılar. Niye Trabzon derseniz; İstanbul’a oralardan gelmişlerdi. 

Ondan öncesinde Ortodoks değil, Şamandılar. İstanbul şehrine kabul edilmenin iki 

şartı vardı; İlki Roma senatosuna rüşvet vermek, ikincisi Şamanlıktan Ortodoks 

dinine geçmek. Bu ikisi pasaport kuralıydı. Sonra, İstanbullu Hristiyan-Yahudi bir 

tüccarı kefil bulması, daha önce birisine para kazandırmış olması gerekiyordu. Yani, 

belli bir varsıllık düzeyinde olmak şarttı.  

Öyle önüne gelen İstanbul’da iş bulurum nasılsa deyip bugünkü gibi gidişler 

yoktu. Eğer, İstanbul ekümenik AB şehir devleti olursa, 1204’deki kurallar aynen 

gelecek; Tayyip Erdoğan bundan söz etmiştir ve hatta görevlisi olduğu BOP 

haritasında İstanbul, yıldızla işaretli şehir devletidir. 

4.Haçlı seferiyle birlikte Venedik Yahudilerinin egemenliğinde kurulan 

Katolik İstanbul Latin devleti 57 yıl sürdü. Bu devleti işbirlikçi Cengiz Han besledi, 

Asya topraklarını yaktı yıktı, harami kervanlarına yol açtı, Katolik İstanbul devletinin 

kasalarını doldurdu. Ancak, Venedik tefecilerine direnmeye devam eden, “Birliğimiz 
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dirliğimizdir” diyen Oğuzoğulları, Emir ve Doğan beyler de vardı. Sonunda Osmanlı 

devletini kurarak Haçlı zulmünü durdurabildik.  

Dönelim Venediklilerin İstanbul’u işgal yıllarına. Katolik-Ortodoks 

savaşlarından kaçan Ortodoks Romalı (Rum) Türkler, artık Şaman olmayan o 

insanlar, elleri de paralı olarak vardıkları Trabzon’da kendi devletlerini kurdular ve 

işte o zaman Sümela’yı hatırladılar. Düşman denizden gelirse sığınıp dua edecekleri 

yer olarak orayı seçtiler, binayı onardılar, duvarlarından bereketin sembolü tabloları 

silip, yerine korkunun sembolü çarmıhta İsa figürleri yaptılar. İstanbul’a 

dönemediler; ta ki, İstanbul Fatih tarafından alınana kadar İstanbul’a girişleri yasaktı. 

Fatih, Trabzon’a sefere çıktığında, İstanbul’a girmek koşuluyla Osmanlı devletine 

katıldılar. 

Sümela benim Şaman (Semen/Senem) kızımmış gibi gelir bana.  

Hıristiyanlar Sümela kızımı ayaklarıyla ilk defa 1204’de kirlettiler; suçluların 

yardımcısı Cengiz Han’dır! 

 

İkincisi 2010’da:  
Yeni Roma kralları, yine Katolik AB’nin Benediktus (Venedikli) Hıristiyan 

papazları, zavallı Ortodoksların Anadolu iştahlarını kabartmaktadırlar. Onlara toprak 

vaat etmektedirler. Onlara İstanbul’da otonom din devleti ekümeniklik vaat 

etmektedirler.  

Yeni haçlı seferleriyle Bereketli Hilal (İslam) topraklarını yağmalamaya yeni 

işbirlikçiler ve yeni planlar yapıldı. Türk Ortodoks cemaatinin sözcüsü Sevgi Erenol 

susturularak hapse atılırken, yüzlerce Yunan Ortodoksu Trabzon’a kadar 

korumalarıyla taşındı.  

Hıristiyanlar Sümela kızımı ayaklarıyla ikinci defa 2010’da kirlettiler; 

suçluların işbirlikçisi Recep Tayyip Erdoğan adında yasayı delerek Siirt milletvekili 

yapılmış bir Kasımpaşalı başbakandır. Onu Cengiz Han ile yan yana gösteren afişler 

ve Anadolu’yu deve kervanlarının geçtiği köprüye çeviren duvar resimleri, İstanbul’a 

asılmıştır ve maalesef yine Hıristiyanlara Anadolu’yu çiğnetmek için “evet” oyu 

istediği afişler asılmıştır! 

“3.Bin yılın haçlı seferini başlattık”diyen Bush ile ortaklık kuran Tayyip 

Erdoğan, haçlıların gözünde Cengiz Han’dır! Onun eliyle İslam dünyası demek olan 

Asya’yı yağmalayacaklarının işaretlerini veriyorlar.  

Ey Karadeniz Uşağı kardaşlarım!  

Sümela asla Hıristiyan evi değildir. Onu bizden bir kere aldılar, bir daha 

almalarına izin vermeyelim. Orada bizim kemençemizin, kavalımızın, tulum 

zurnamızın sesi çınlamalı. Horon tepelim, gayde vuralım, “Cilveloy Nanayda, 

İhuhu…. Ula ula ula…” haykıralım. 

Önce biz başlatalım. Sümela Şaman Müzik Festivali diyelim adına. Sonra 

dünyada nerede tulum çalan, kemençe çalan, kaval çalan varsa, çağıralım, isteyen 

gelsin. Ama, papaz gibi din adına değil, Şaman atalarına saygı duyarak, çalgısıyla 

halk kıyafetiyle gelsin, tişörtüne Pontus haritası çizmesin, bana saygı duyuyorsa 

gelsin!  
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İnanç turizmi paravanına saklanıp Hıristiyanlara topraklarımızı peşkeş 

çekenlere diyorum; çok daha fazla turizm geliri bundan olur. Hem kardeşlik mi; işte 

müzik ve halk oyunları. İnsanları kardeş yapan bundan daha güçlü ne olabilir?  

Ulu ana Sümela, bizi yeniden kardeş yapmanın vesilesi olsun. Kötü 

niyetlileri müziğin gücüyle kovalım, isterse bize büyücü Şaman desinler.  

Şimdi, 19 Eylül’de Akdamar Sümer Bilimevinde de ayin yapacaklarmış. 

Yine Ortodokslar gelecek, Ermeni… 1.Katolik Haçlı seferini onların üzerine 

yapmışlardı da Alpaslan onları kurtarmaya gelmişti Herat’tan ya… Horasan’dan ilk 

gelen Kürt ataları Alpaslan’nın atlı ordusunun bir bölümüydü. Malaz-Girt adında var.  

Şimdi soracağım; Kürt aydınları, Alpaslan’ın, Ortodoksları 1071’de 

Galata/Bizans tefecilerinin elinden kurtarmaya geldiğini unutup, 19 Eylül 2010 günü 

Akdamar’da, Siirt milletvekili Tayyip Erdoğan’la ve Kürtçü belediye başkanlarıyla 

birlikte Hıristiyan papazlarını ağırlayacaklar mı? Ve bunun için mi “evet” 

diyecekler? 

Tayyip Erdoğan neye “evet” istiyor, halkımız gerçekten bilmiyor.  

Sorum öncelikle size, sevgili Trabzonlu kardeşlerim: 

Türkiye Haçlı yağmacılara peşkeş çekilsin mi?  

Sümela kızımız bir daha kirletilsin mi?  

 

Not: Şaman, batı kaynaklarının yazdığı şekliyle asla puta tapan demek 

değildir. Şaman, Moğol kaynaklarında yazıldığı şekliyle, gökbilimi (Şam/Işık bilimi) 

yapan demektir. Peygamberimiz tarafından Kabe’de korumaya alınmış olan sekiz 

tane göktaşı, ışıktan ur olmanın ispatı (Hacer ül Esvet) olup, Ulu ışık ile Allah 

kavramını birleştirmemiz için yeterlidir. Ayrıca, Ulu-os’a Tanrı demek, İsa gibi 

insanoğlunu Tanrı ilan edenlere verilecek en bilimsel cevaptır. 

24.8.2010 

 

 

Taksim Zafer Anıtında Bozulan Semboller  

 

30 Ağustos 1922’den bugüne bir tarih sıçraması yapsak, İstiklâlimizi 

kazandığımız o günü abideleştirdiğimiz Taksim Zafer Anıtına bir uğrasak, ne görürüz 

acaba? 

Dün evime bayrak asarken, komşu çocuklar avluya doluştu, “Davul çalalım 

mı?” diye sordular. Hemen davulları, defleri avluya çıkardım, bildiğimiz Cumhuriyet 

marşlarını çalıp söyledik. Bana şiirler okudular. Nazım’ın Afyon Cephesini anlatan 

“Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu” diye başlayan, “Sarışın bir kurda benziyordu ve 

mavi gözleri çakmak çakmaktı…” şiirini de ben onlara okudum. 

 Ne güzel değil mi? Okullar tatilde, ama mahallemin çocuklarıyla biz 

kutlama yapıyoruz. 

Önce bu hoş anıyı anlatayım ki az sonra anlatacağım Taksim Zafer Anıtında 

gördüklerimden moraliniz bozulmasın.  

Ocak ayından beri anıtın etrafı kapalıydı. Açılınca ne çıkacak diye merak 

ediyordum. Önceki hafta yolum düştü, açılmış, gördüm. Doğu ve batı cephesinde 

bulunan sancak tutan iki askerin altındaki sekiz yeşil taşla yapılmış Şems motifi 
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kirletilmiş haldeydi. Üzerine beyaz badana yapılmış, yeşil parlak taşların üzeri dalga 

dalga badana izleriyle kaplanmış halde ve aşağıya gelen iki yeşil taşın etrafında 

kirlilik toplanmış, uzaktan AKP sembolü olan ampul gibi duruyordu.  

Anıtın etrafı ayrıca sorun; izmaritler anıtın dibinde, çiçekler artık yok, 

çevresine kaygan mermer taşlardan çok geniş avlu ve sırtını anıta dayayıp oturma 

yeri yapmışlar. Karşısına geçip saygıyla anıta bakmayı ortadan kaldırmışlar.   

Bu kadarı da olamaz diyor insan. Ulusal Kanal’ın Sanat Hayatı program 

yapımcısı Zafer Bilgin’e gittim anlattım. Çoktandır Oğuz ata sembollerimiz üzerine 

bir program yapalım diyorduk, işte tam sırasıydı.  

Hafta sonu “Silivri’ye Özgürlük” yürüyüşü için tekrar İstanbul’da olacaktım, 

randevulaştık. Galatasaray’da basın açıklamasının çekimini yaptıktan sonra, 

konuştuğumuz gibi kamerayla Taksim’e gittik, çekimi yaptık. Bindallı Sanat 

Galerisine döndük, Bedri Rahmi sergisinin görüntüleri arasında program 

konuşmalarımızı yaptık. Bir terslik olmazsa 4 Eylül Cumartesi günü saat 15.00-16.00 

arasında Ulusal Kanal’da yayınlanacak. (Yayını izleyemeyenler, bilgisayardan 

“sanathayati.tv”den izleyebilir.) 

 

 

        
 

   2010                         2010                          1953                     2000   

İşte, 12 Eylül 2010 Anayasa referandumuna bütün gücüyle evet dedirtmeye 

çalışan AKP hükümetinin Zafer Anıtına ve oradaki İslam sembolüne olan saygısının 

belgesi.   

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın ihaleye verdiği Bilintur Bilkent Turizm 

AŞ’nin yaptığı iş bu. Özelleştirilen kamu hizmetlerinin sonu budur. İstiklâl ve İslâm 

sembollerimiz piyasaya teslim edilirse böyle olur. Bunlar, Kültürü de GATS 

Sözleşmesiyle yabancı piyasaya açmayı taahhüt ettiğimizin sonuçlarıdır.  

Yeri gelmişken belirteyim. Eğer Anayasaya evet çıkar da, AKP’nin eli 

kuvvetlenirse, artık alacağı kararları durduracak Anayasa Mahkemesi de Danıştay da 

olmayacak ve Nisan’dan sonra Kültür Bakanlığı tümüyle piyasaya devredilerek 

kapatılacak! Opera, bale, senfoni, AKM, devlet tiyatroları, TRT Radyo ve TV 

kanalları, hepsi satılacak. 

Bir kültür eseri, serbest piyasaya neden devredilmemelidir, bunu en iyi 

anlatacak örnek Taksim Zafer Anıtına yapılanlardır. Serbest piyasanın bir ucu Dünya 

Tefeci Bankasındadır, halkımız bir bilse...  

Anlıyorum ki, 1926 öncesine döndürülmekteyiz ve İslam sembollerimiz de 

eritiliyor. Üstelik en İslamcı söylemle oy toplamış bir iktidar partisi eliyle. 2005’de 
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madeni Türk Lirasından buğday başağını kaldıran da onlardı. Buğday, ki 

Ramazan’da Pide/Buda ile oruç açmak da odur, ekmek-kuran üzerine yemin ettiğimiz 

kutsalımızdır, “Allah bereket versin” duamızdır… Duamızdı. Artık değil, Tayyip 

Erdoğan tarafından yok edildi.  

Zafer Anıtının en yukarısında, iki yanda ikişer tane Davut Yıldızı var. 

Onlarda hiçbir kirlilik yoktu, tam tersine parlatılmış gibiler. Zafer anıtını bir Yahudi 

heykeltıraş mı yaptı acaba diye merak ederdim. Bu fırsatla araştırdım, öğrendim ki, 

onun da bir öyküsü var.  

1926’dan önce, paranın Pera’sında, İngiliz tefecilerin kurduğu Osmanlı 

Bankasında hiç Türk çalıştırılmazmış, Musevilerinmiş, içerde hiç Türkçe 

konuşulmazmış. Yani Türk Devrimi Beyoğlu’na hâlâ girememişti, tefeciler devrime 

direniyordu. İstanbul halkı, “Yahudileri istemiyoruz” demeye başlamış. İstanbul 

Üniversitesinin öğrencileri, başta kız öğrenciler, Beyoğlu’na yürümüşler, Osmanlı 

Bankasının camını çerçevesini indirmişler, “Biz burada çalışmak, burada Türkçe 

konuşmak istiyoruz” demişler. Banka sahipleri panik halinde isteklerini kabul 

etmişler. O gün Beyoğlu’nun ortasındaki caddenin adı “İstiklâl Caddesi” olmuş. 

İstiklâl, yani Türk Devrimi, Pera’ya 1926’da böyle girmiş! 

Bu kadar değil. İstanbul’un ve Gelibolu’nun Musevileri Türk devrimine 

bağlılıklarını ifade olarak Taksim’e bir anıt yaptırmaya karar vermişler, dileklerini 

Mustafa Kemal’e iletmişler. Sembollerini kendisinin belirlemesi koşuluyla Atatürk 

bu öneriyi kabul etmiş. 

İşte, bugün tahrif edilen o İSLAM Sembolü, SEKİZ YEŞİL TAŞLI ŞEMS 

Motifi, Mustafa Kemal’in Zefer Anıtına koyduğu semboldür. Oğuz atalarımızın da 

sembolüdür; Selçuklu ve Osmanlı nişanları böyledir.  

                          

                                 
Bağdat Halifesinin sembolü olan sekiz köşeli yoncanın üzerinde sekiz tane de 

buğday tanesi vardır.  Halifeliği İstanbul’a getiren Yavuz Sultan Selim’in serpuşunda 

sekiz yeşil taşlı olarak resmedilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Forsunun ortasındaki 

SEKİZLİ sarı yıldız da Şems’tir.  

Taksim Anıtında, en yukarıya yerleştirilen Davut yıldızlarının oraya 

Atatürk’ten sonra ilave edilmiş olabileceğini düşünmeye başladım.   

3.bin yılın Haçlı seferi yineleniyor, bütün tarihimiz ve sembollerimiz 

hafızalardan ve görsellerden silinmeye çalışılıyor. Ülkemiz üzerinde bir yeni Milat 

oynanıyor, hem Türk hem İslam değerlerimiz hızla sıfırlanıyor sanki. Bütün bunlar 

AKP adlı İslami söylemli bir parti tarafından yapılıyor.  

1.yüzyıldaki gibi Anadolu yeniden Hıristiyanlaştırılmak isteniyor diye endişe 

ediyorum. Bu endişemi bir AKP’liye söylediğimde aldığım yanıt çok daha vahim, 

“Hıristiyanlardan neden korkuyorsun” diyor. Oysa ben onlardan değil, onlara kulluk 

edenlerden korkuyorum, ne kadar acımasız (Allahsız) olacaklarını Şems suresinden 

biliyorum.   
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TV’de bir AKP yandaşı dedi ki, “Şimdi alacağımız evet oyuna göre Nisan 

ayında erken seçime hazırlanıyoruz. Asıl anayasa değişikliğini o zaman yapacağız. 

Cumhurbaşkanı olmayacak, başkanlık sistemi gelecek, şimdi yapmakta zorlandığımız 

her şeyi o zaman yapacağız.”  

Neden korkuyorum anlatabildim mi? Kendileri adına değil, Amerika adına, 

gavurun kılıcını sallayacaklar, çok zalimleşecekler, iktidardan düştükleri gün 

yaptıklarının hesabını veremeyecekleri için, iktidarda kalmak için gittikçe 

zalimleşecekler, bütün çocuklarımız için endişe ediyorum.  

Referandumda bunlara HAYIR oyu vermek için daha başka ne delil 

gerekiyor sizce? 

30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun!  

30.8.2010 

 

 

 

EK: 

Tarihte Oğuz Ata Sembollerimiz: Renkli Sayfalar 

 

 

 

 

 
EK.  

Mitridates adlı Krallar, İmparatorlar ve Komutanlar listesi: (Bilgisunardan)  

Mithridates or Mithradates is the Hellenistic form of an Iranian theophoric name, meaning 

"given by the deity Mithra". It may refer to: 

Rulers 

Mithridates I of Parthia (r. 171-138 BC), "Great King" of Parthia 

Mithridates II of Parthia (r. 110-87 BC) 

Mithridates III of Parthia (r. 58-57 BC) 

Mithridates IV of Parthia (r. 128-147 AD) 

Mithridates I of Pontus (r. c. 302-266 BC), founder of the kingdom of Pontus 

Mithridates II of Pontus (r. c. 250-220 BC) 

Mithridates III of Pontus (r. c. 220-185 BC) 

Mithridates IV of Pontus (r. c. 170-150 BC) 

Mithridates V of Pontus (r. c. 150-120 BC) 

Mithridates VI of Pontus (r. c. 120-63 BC), also known as Mithridates the Great, after whom 

the Mithridatic Wars and Mithridate are named 

Mithridates I Callinicus (r. 109-70 BC) 

Mithridates II of Commagene (r. 38-20 BC) 

Mithridates III of Commagene (r. 20-12 BC) 

Mithridates I of the Bosporus (1st century BC) 

Mithridates of Armenia (r. 35-51 AD) 

Mithridates I of Iberia (r. 30-50 AD) 

Mihrdat II of Iberia (r. 249-265 AD) 

Mihrdat III of Iberia (r. c. 365-380 AD) 

Mihrdat IV of Iberia (r. c. 409-411 AD) 

http://reference.findtarget.com/search/Mithra/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20I%20of%20Parthia/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20II%20of%20Parthia/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20III%20of%20Parthia/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20IV%20of%20Parthia/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20I%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/kingdom%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20II%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20III%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20IV%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20V%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20VI%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridatic%20Wars/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridate/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20I%20Callinicus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20II%20of%20Commagene/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20III%20of%20Commagene/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20I%20of%20the%20Bosporus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20of%20Armenia/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20I%20of%20Iberia/
http://reference.findtarget.com/search/Mihrdat%20II%20of%20Iberia/
http://reference.findtarget.com/search/Mihrdat%20III%20of%20Iberia/
http://reference.findtarget.com/search/Mihrdat%20IV%20of%20Iberia/
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Mihrdat V of Iberia (r. c. 435-447 AD) 

Mithridates I of Cius (d. 363 BC), also known as Mithridates I of Kios 

Mithridates II of Cius (r. 337-302 BC), also known as Mithridates II of Kios 

Tiberius Julius Mithridates, 1st century Roman Client King 

Other people 

Mithridates of Persia (d. 334 BC), son-in-law of Darius III 

Mithridates (d. 401 BC), Persian soldier who killed Cyrus the Younger in 401 BC. 

Mithradates, eunuch who assisted in the assassination of Xerxes I of Persia (d. 465 BC) 

Mitradates, according to Herodotus a Median herdsman, who was ordered to murder the 

future Cyrus the Great by his grandfather Astyages, but who secretly raised him with his wife 

Cyno (Sina/Tina/Zeyno!) until the age of ten, having passed off their own stillborn child as 

the murdered Cyrus. 

Other uses 

Mithridate, semi-mythical antidote 

Mithridatism, the practice of taking repeated low doses of a poison with the intent of building 

immunity to it. 

Mehrdad, Persian male given name, equivalent of Mithradata 

Mithridate, 1673 play by Jean Racine 

Mithridates, philological term for any book in multiple languages, after Mithridates VI of 

Pontus who was said to be able to speak in over 25 languages 

….. 
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4-İmbat Serinliği, Halikarnas Balıkçısı, Bütün Eserleri-22, Bilgi Yay. 

5-Sonsuzluk Sessiz Büyür, Halikarnas Balıkçısı, Bütün eserleri-13, Bilgi Yay. 
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 17- Yoksul Tanrı, Aytunç Altındal. 
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25-Bilim ve Ütopya, Ocak 2004, “Atatürk’ün Bilinmeyen Kitabı” 

http://reference.findtarget.com/search/Mihrdat%20V%20of%20Iberia/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20I%20of%20Cius/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20II%20of%20Cius/
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http://reference.findtarget.com/search/Astyages/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridate/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridatism/
http://reference.findtarget.com/search/Mehrdad/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridate%20(Racine)/
http://reference.findtarget.com/search/Jean%20Racine/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20VI%20of%20Pontus/
http://reference.findtarget.com/search/Mithridates%20VI%20of%20Pontus/
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