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  NEMRUT’da MÖ.109’da Horoskoplu Arslan 

 Antik Karadeniz’den yola çıkıp gitmediğim yer kalmadı. Bu hafta yolum bir daha Nemrut 

dağına düştü.  

Sekizli yıldızları topluyordum, bu nedenle Horoskoplu Arslan heykeli üzerindeki yıldızlara 

yakından bakıyordum. Bir de baktım arslanın önünde büyükçe Hilal ve Yıldız var. Şimdi sözü 

uzatmadan heykelleri konuşturalım. 

Horoskoplu Arslan kabartması, Adıyaman, Kâhta. 

                   

Arslanın çene altındaki hilal ve üzerindeki kral yıldızı Bazileus, Mitridate’nin yıldızıdır.  14 

Temmuz, MÖ.109 günü gökyüzündeki 19 yıldızdan oluşan bu diziliş, 25 bin yıl sonra bir daha 

oluşabilecektir. Bunu hesaplayan Ereğlili Herakles ve İzmir, Urla, Teos, Lazomenai’den 

Apollonius’tur.  

Bu arada, 2008 kazılarında Perre’de yeni bir Bedridede/Mitras/Bedros heykeli bulunduğu 

açıklandı. Bu heykel, bu araştırmalarımda doğru iz üzerinde olduğumu kanıtlayan belgedir.  

Gaziantep Dülük Mağarasındaki Mitras heykeline yapıldığı gibi, Horoskoplu Arslan  heykeli 

de Hıristiyan Romalı Korbula’ların saldırısına hedef olmuş görünmektedir; arslanın yüzü, ayakları ve 

kalçası kırılıp üzerine haç işareti yapılmıştır!  

Horoskopta belirlenen günde ve saatte, MÖ. 109, 16 Temmuz, saat 19.37, ayın batışından 

birkaç dakika önce, VI.Büyük Bedri imparatorluk tacını giydi. Onun  ünvanı olan EYUPADOR 

/İmparator adı büyük yıldız Jüpiter’e verildi.  

Bazı kaynaklarda tac giyme töreni Mitridate’nin torunu olan Komangene kralı Mitridate için 

yapıldığı yazar, yanlıştır, MÖ.109 tarihi VI.Büyük Bedri’nin yaşadığı döneme denk düşer. Kuzey 

Anadolu(Panti), Kafkasya, İran-Pers, Kırım, Selevkos-Kumangene, Lübnan-Filistin, Arnavutluk gibi 

büyük bir coğrafyada 8 Oğuz kralı onun komutasında birleşti, böylece “İmparator/ Eypatore” olarak 

kabul edildi, bu tören onadır.  Roma’nın Sulla, Lukullus ve Pompey komutasındaki orduları ile 

karşılaştı, hiç yenilmedi, Baş Ulus, Bazileus, Baş Kızıl oldu.   

Üç gezegenin tarihsel buluşma anının bir arslan üzerinde resmedilmesi Anadolu kültüründe 

bulunan bir deyimi, “Allah’ın Aslanı” deyimini çağrıştırmaktadır. 

 Arslanın üzerine dizilen üç yıldıza verilen Jupiter, Mars ve Mercuri adlarına bakılırsa, 

bu adlar bu törende bulunan en büyük üç kişinin adıdır: 

 http://www.nemrud.nl/tr/zd_tekst1.asp 



                              

1- Jupiter; Eyupidor/Eupatore Mitridate, VI.Büyük Bedri’den adını almıştır. Phaeton’lu 

Zeus; Opa-oğ-tan, Gök Tanrı,’nın oğlu. Opa Ey-tan/Dunya Abeyi. Dios; İda-us; 

Dağların Oğlu!  

2- Merkur; Mer-Kor. Stilpoon’dan gelen, Pan Set’li Us-anası Abalı MERKOR. İz-mir 

Teos’da bulunan Lazomenai/Laz-Pan-yeri (Klazomenai), döneminin en büyük 

Bilimeviydi. Apollonius adı, en büyük bilginlere verilirdi. Burada konuşulan dil Pelaz 

dili, yani LAZ diliydi. Lazomenai’de MÖ.500 yıllarında çalışmış olan bilgin 

Anasigoras (Kor’anası ışık, Ateş kaynağı) adına basılmış sikkeler vardır. Onun adında 

geçen KOR ve Sümer şehri İz-Mir’in adından MER heceleri temel alınarak 

MERKOR/Merkür adı verilmiş olmalıdır.  

3- Mars; Frigyalı Herakles. Mar-si, Sü-mer. Pyroesi; Fri-oğ-esi, Frigyalı.    

Not: Teos’da bulunan Klazomenai Bilimevi MS.500 de yakıldı. Orada göktaşlarının 

da incelendiği bilinir. Roma (Hristiyan Devleti), Mitridate’yi tarihten silmek için 

Anadolu’daki tüm bilimevlerini yerle bir ederken, orada incelenen göktaşlarını da 

kırıp yok etmeleri olasıdır. Buna bağlı olarak, Hz.Muhammet’in Hacer-ül Esvet’i (8 

adet göktaşı)neden sıkı korumaya aldığı anlaşılabilirdir. Çünkü papazlar, Tanrı olarak 

İsa’yı  gösteriyor, onun mucizelerini(!) vaaz ediyordu.   

 

Ek. (Değerli okurlarımın bilgisine.) 

 Antik Karadeniz araştırma dosyam, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ilgisini çekti ve 

incelemek üzere dosya benden istendi. 2 Şubat 2009 Pazartesi günü Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına bu dosyayı teslim ettim.  

Ayrıca, ODTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Uzay Tarihi dersi için benden bu 

bilgileri aldı. 
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