
  Bizans’ı Kuran Persler Aya Sofya Bilimevini de Kurdu (1)  
 
Antik haritalarda gördüğümüz isimleri ve antik paralardaki sembolleri incelediğimizde 

Bizans ve Aya Sofya’nın kurucuları bize hiç de uzak durmuyorlar. Bizans kartalından ay 
yıldızlı Bizans parasına kadar,  bereket boynuzundan yerleşim adlarına kadar...  

 

 
 
Milattan önce Akmenid İmparatorluğu (Büyük Kuruş) döneminde yaşanmış Pers-

Roma, Peleponnez -Atina vb savaşları ve İstanbul’un yağmalandığı (198, 548, 1204) Roma 
işgalleri incelendiği zaman görülür ki bugün batılı tarihçilerin bize sunduğunun aksine 
bambaşka bir tarih var ortada.  

Son on yılda ülkemizde ciddi antik tarih yazarları çıktı. Başta Prof.Murat Arslan ve 
Akdeniz Üniversitesinde kurduğu araştırma ekibine baştan teşekkür etmek istiyorum. 
VI.Mitridate Biyografisiyle yaptığı doktorasından beri Yunan kaynaklarını doğrudan 
çevirmek suretiyle önümüze çok sağlam kaynaklar koydu, çok güzel işler yapıyor.  

 
Elimizdeki haritaları, sembolleri inceleyerek başlayalım. 
 
2 No’lu haritada tespitlerimiz: 

 
 
 
1- Khrysokeras: Kirus Kerizi/ Kanalı.  
Haliç, Bereket Boynuzu. 



Haliç, Haly-su; Derelerin birleşerek döküldüğü su-yolu, Ulu-su. Kızılırmak’ın antik 
adı da Halys’dir. 
Bereket Boynuzu: Pers-Sümer kültüründe var olan, Artemis’in de sembolü olan geyik 
boynuzundan gelir. Geyik tarih boyunca Anadolu’ya ait semboldür. Efes Artemisi’nin 
altın heykelinde bir de geyik vardır.  
Keza Makedonyalı İskender Pers ülkesi Akmenid İmparatorluğunu yağmalamaya 
geldiğinde bunu tasvir için yapılan mozaik tabloda geyiği baltayla parçalarken 
resmedilmiştir.  
 
2- Khrysopolis: Kirus’un Beli/şehri. Üsküdar.  
Kuruş hanedanından gelen Kadıköy satrapından adını aldı. Kardeşine karşı sefere çıkıp 
aldığı yenilgiyle ünlüdür, “10 binlerin dönüşü” adlı kitap onun yenilgisini anlatır.  
Kuruş’a  İran’da Kuroş, Makedonya’da Gross, Atina’da Kirus denir. Türk parasındaki 
adı keza yüzlerce yıldan beri Kuruş’tur ve 2005 yılına kadar üzerinde bereket sembolü 
olarak buğday bulunurdu. 
Skitdor (Üsküdar); 548’den sonra şehrin adı İskit-dor olmuştur.  
548’de Nike İsyanı olarak bilinen Hıristiyan ayaklanmasında isyancılar Aya Sofya’yı 
(ve daha birçok yeri) yaktığı zaman Dor atlarıyla denizden karşıya geçen elli bin İskit 
süvarisi ayaklanmayı bastırdı ve yangını söndürdü. Anadolu’dan büyük destek alan 
Jüstinyen karşılığında vergileri düşürdü, Roma saldırılarında yakılan pek çok 
bilimevini daha onardı. Cenaze töreni Ankara’da Avgusto Bilimevinde yapıldı, 
Ankara Valiliği önündeki anıt sütunu halen oradadır.  

Jüstinyen (Oğuz inanışlı!) Bizans kralı Dor atların anısına Hipodroma altın-
gümüş karışımı dört at heykeli yaptırdı, bu atlar 1204 işgalinde Katolik Latin 
(Venedik) yağmacılar tarafından kaçırılarak Venedik Meydanına konulmuştur. 
Bugüne kadar o atların geri İstanbul’a iadesi dahi hiç konu edilmemiştir.  
 
3- Khalkedon: Tun Halkı. Güneşin doğduğu yerde, Tan yerinde yaşayan Halk.  
Yerel şiveyle “Halk”derken H harfi gırtlaktan KH gibi çıkartılır, bu sesi bilmeyenler 
için yanıltıcı olabilir.  
 
5- Ay’a Sofia.... Ay İnanışlı Sofilerin, filozofların yeri. Pers kralı Büyük Kuruş’un kızı 

Artemis’in anısına yapılmıştır. Pagan bilimeviydi. Sümerler böyle bilimevlerinin kapısına 
“Geometri Bilmeyen Giremez” yazardı. Persler de Sümerlidir.  

 
6- Bosforus: İstanbul Boğazına Bizanslı tarihçi Arrianus “Trakia Bosforus” der.  
Antik Trak devleti Karadeniz Ereğlisi’ne kadar içine alırdı. Örneğin Beykoz (Oğuz 

Beyi) önemli merkezlerinden biriydi.  
Marmara denizinin ve boğazın her iki yakasında yaşayanların ortak adı MYSİ idi. 
Tarihçi Murat Arslan Arrianus’un Bithyniaka adlı eserinden yaptığı alıntıya istinaden 

Kalkhedon ile Byzantion arasındaki boğazın buranın karşı kıyısında Mys’lerin ikamet 
etmelerinden dolayı bir zamanlar Mysia Boğazı, bir ara Trakyalılardan dolayı Trakya 
Boğazı, daha sonra da Bosforus olarak adlandırıldığından bahseder ve devam eder: 

“Istanbul Boğazı aynı zamanda, Bithynia, Mygdonia ya da Bebrykia Boğazı olarak da 
adlandırılabilirdi. Zira boğazın her iki yakası da -Asya ile Avrupa- ikamet edenler 
Bithynia”lılar, Mygdonia”lılar ve Bebrykia”lılar şeklinde anılırlardı.” 

Fonetik olarak açıklamakta fayda görüyorum: Bu isimler Ay İnanışlılar anlamında 
olan farklı yerel telaffuzlardır. Hatta Artemis içinde Mis/Mysi vardır ve kutlu asker(erata), 
hilal uğruna savaşan asker demektir.  



 Farklı olan “Bebery-kia” ise, Börü-ebe, açılımında olup “dişi kurt” inanışlı demektir. 
Antik Amizos (Samsun) parasında görüldüğü gibi:   

 

 
Sinop’ta bugün yaşayan Baruönü soyadlı aileler bu kültürün izlerini taşımaktadır.    
 

 
 
 
3 No’lu Bakırköy haritasında tespitlerimiz:  

 

               
 
1-İki tane dere: Bakırköy haritasında açıkça seçilen iki tane “dere” var. Öncelikle 

belirtmeliyim, Rize şivesiyle Antik Pers ülkesi İran’ın Hazar kıyılarındaki şive bugün de 
aynıdır. Bu nedenle, dere adlarını yerel şiveyle “Kerpiçci Dere” ve “Çağuş Baği Dere” 
olarak okuyabiliyorum.   

2- Bakırköy’ün adı çok belirgin seçiliyor. Farsça Bahri (Deniz) Köyü, belli ki 
sahildedir. Zamanla Macrikeuy/Bakırköy’e dönüştüğü anlaşılıyor. 

Hebda-mon: Bakırköy’ün daha eski adıdır. Farsça Hefta(yedi)-mun. Dereboyu 
yedinci köy olduğuna da işaret edebilir.   

Anna Komnena “Aleksid” adlı kitabında der ki;“Bizans  imparatorlarının önem  
vererek  köşkler,  hamamlar,  bahçeler  ve  havuzlar  inşa  ettiği  Hebdomon,  Latin İstilası’nın 
gerçekleştiği 13. yüzyılda yıkık ve terk edilmiş bir yerleşmeye dönüşmüştür.” 

3- Dekatos: Farsça “Dekatos” Onuncu Köy anlamındadır. Haritada görünmüyor, 
ancak Alksid’de Bakırköy’den sonra gelen Dekatos adında 10.köy diye bir köyden söz 
ediliyor. Bugün Yeşilköy olabilir. 

 
“Bizans” adının kökeni Atina mı İtalya mı? 
Birçok kaynakta Megaralı Bizas (Bizans) tarafından kurulduğu yazmaktadır. Atina 

şehrine yakın ama Atinalılarla iyi geçinemeyen, bir nedenle Kadıköy’ün karşısına gelmiş, 



önce Eyüp’e gelmiş, sonra Saray Burnuna kadar koşmuş... Bir efsane var. Ancak Halikarnas 
Balıkçısı der ki her efsanenin yüzde ellisi gerçektir, dolaylı anlatımla süslenmiştir. 

 Bundan dolayı Meragalıların geldikleri yeri ve sembollerini araştırdım. Geldikleri yer 
İtalya’da Arnavutluk’un karşı kıyısında, Apulia. Ulu Ay Opa Yeri!  

Megaralılar da Artemis’i kutsamışlar, sembollerinde Hilal ve Kurt, çivili Makedon 
gürzü var. Megaralıların geldiği yerin adı Ay Opalı!  

Efes Artemisinin parasındaki bazı sembolleri İtalya’da Megaralıların ata yurdu olan 
Apolia’da ve Sirakuza (Sicilya) taraflarında görebiliyoruz: 

 

   
 
Yukarıda görülen Sicilya ve Opaliya sikkelerindeki semboller tipik Pers sembolleridir. 
Sirakuza’da adı Pers-Opanın Bereket İneği olan kabartmada ineğin altında Efes 

Artemisinin anakraliçe arısı var. Yoksa bu bir arı değil de Haliç’te Bosforus’a doğru kaçan 
ineği ısıran sinek olabilir mi? O da mümkün! Efsaneye göre Bereket ineğinin vardığı yerde 
Aya Sofya kuruluyor ve şehrin adı da Farsça anlamı Bilgeler demek olan BİCANİ Şehri, Işıklı 
Şehir, Kentler Kraliçesi oluyor.  

Ne demişti Halikarnaslı Balıkçı Baba; her efsanenin yüzde ellisi gerçektir. 
Gelelim Bizans Kartalına... 
2005 yılı gibiydi yanılmıyorsam, Yenikapı’dan Sirkeci’ye doğru sahilden yürüyordum, 

solda sarmaşıkların yer yer aralandığı duvarda 40x60 ebatlarında bir kiremit tablo vardı, 
üzerinde Çift Başlı Kartal rölyefi vardı. Fotoğrafını çektim. Sonra daha güzel çekilmişleri 
vardır diyerek üzerinde durmadım. Fakat bir yıl geçmedi, o tablonun çalındığı haberi basında 
yer aldı, kahroldum! Elimden bir şey gelmediği için kendimi affetmedim. 

Şimdi aynı yürek acısıyla sembollerle İstanbul anlatıyorum. 
Okurlarımın izniyle, devam edeceğim. Ancak ben size yanlış anlatmış olabilirim, bir 

de siz araştırın lütfen. 
 
Mahiye Morgül /14.1.2019 
 
Ev ödevinizi veriyorum:  
1-http://dergipark.gov.tr/download/article-file/356066 
2-

www.google.com/search?q=arrianus%27un+karadeniz+seyahati&oq=Arrianus&aqs=chrome.
2.69i57j0l5.10294j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

3-
http://www.academia.edu/4245208/%C4%B0stanbulun_Antik%C3%A7a%C4%9F_Tarihi_K
lasik_ve_Hellenistik_D%C3%B6nemler 

 
 4- http://www.mediterra.org/kadro/murat-arslan 

 
 
 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/356066
http://www.google.com/search?q=arrianus%27un+karadeniz+seyahati&oq=Arrianus&aqs=chrome.2.69i57j0l5.10294j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.com/search?q=arrianus%27un+karadeniz+seyahati&oq=Arrianus&aqs=chrome.2.69i57j0l5.10294j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 Bizans’ı Kuran Megaralılar Troya’dan kurtulanlardı! (2) 
 
 Ay-Opa Artemis’in oğlu Serkaz ve kocası Darius ile birlikte Eyüp’e gelişini şöyle 
kısaca bir anlatalım. Eyüp’ün Kuruş ailesine ev sahipliği yapmasının tüm Oğuzlu dünyasında 
alkışlanmıştır. Ancak kendisine Hazar Türkü diyen kuzeyli akrabaları bundan memnun 
olmamıştır. Çünkü bir süre önce Baba Kuruş ile Tomris Hatun arasında cereyan eden kanlı 
kapışmanın acısı devam ediyordu. Darius Tuna’yı aşarak kuzeyden gelen tehditleri önleyecek, 
oğlu Serhaz da Atina üstüne sefer yapacaktı. Bu sırada Bizans kralı kendi donanmasını 
Boğaz’a dizerek bir köprü kurdu. Serhaz süvarilerini bu şekilde karşıya geçirdi.  

Tek boynuzlu atıyla denizden karşıya uçan süvari tasviri buradan doğmuş olmalıdır.  
 
Eyüp ile Semistra anlamca örtüşür 
Bizans’ın kuruluş efsanesinde ilk yerleşim yeri Semistra (Eyüp) olarak geçiyor. Murat 

Arslan, İstanbul’un Antik Çağ Tarihi kitabında (s.5) şöyle diyor:  
 “...Io, bu şekilde (ineğe dönüşmüş halde) kaçarak birçok yeri aşar. Trakya üzerinden 
geçer, sonunda Kydaros (Alibeyköy Deresi) ile Barbyses (Kağıthane Deresi)  ırmaklarının 
Khrsokeras (Altınboynuz, Haliç) bitimindeki balçık denize döküldükleri Semistra (Eyüp) adı 
verilen yere gelir. Burada Zeus ile olan ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya gelir.”  
 Bu efsaneye göre, Zeus ile Io(Ay) Opa’nın kızıdır Semistra, yani Eyüp. Antik 
isimlendirmeler Gök Kültüyle bağlantılıdır. Burada bunu görebiliyoruz; Eyüp ile Ay Opa 
fonetik açılımda örtüşür. Bu durum bugün Eyüp’e atfedilen kutsiyet ile de örtüşür. Çünkü 
uğradığı korkunç saldırılar, yangınlar ve yağmalar nedeniyle İstanbul’u kurtarmak kutlu bir 
görev olarak işaret edilmişti.  

Semistra’nın fonetik açılımında “Se-Mis-Tra” hecelerini görürüz. Her bir hecede ayrı 
bir anlam vardır, yani her biri bir damgadır. “Mis-Tra” hecelerinde antik Mysia şehri 
Amastra’yı görürüz ve kraliçe Amastris gelir aklımıza. “Amas-tr-is” ile “Se-mis-tra” aynı 
damgalardan yapılmıştır, sadece soy eki olan “S” öne veya arkaya gelmiştir.   

Amastris; A’mas-tra-soyu  
Semistra; Soyu-mis-tra  
“Tra” damgası Dor/Tur açılımlı olup Tra-kia kelimesinin de belirgin hecesidir.  

 Efsaneye göre Bizans Semistra’nın oğludur; Bizans’ı “Biz-an-s” olarak açarsak, 
anneden soy atasını okuruz. Pers/Sümer kültüründe anaerkil yapı öndedir, bu nedenle anneden 
gelen inanış önemli soy göstergesidir. Örneğin “Opası Ulu Maz” hilale inanır şeklinde 
çevrilebilir. Biz bu damgaları “Pitolemaus” hanedan paralarında görürüz.  

MAZ (ve Mar) çok temel bir hecedir. Bu heceyi Bizans devlet adında “Biz” olarak, 
çevresinde Mis/Myzi/Bithy olarak görürüz. Bu nedenle Anadolu yakasının adını BITHYNIA 
(Bizinya) olarak görürüz.  
 Farsçada “AN” çoğul ekidir. Bu durumda BİZ-AN-Si(Ti); “Soyu Miz-ler” açılımlı 
olacaktır. Ön ek AN olursa olumsuzluk verir, Na-mert ile Merd-an değişimi gibi. Ancak 
coğrafya değiştikçe heceler de yer değiştirebilmektedir. Örneğin sağdan sola veya soldan sağa 
doğru damgaları yerleştirmek arasında anlam olarak pek bir fark yoktur. Kuzey kavimleri 
tamgaları soldan sağa (Latin, Yunan, Kril alfabeleri böyledir), güney kavimleri (Fars, Arap, 
İbrani) ise sağdan sola; “Mer-soylu” ile “Soyu Mer” aynı şeydir.  

Sümer-Mersi/Persi/ Farsi... Sümer-İzmir/İspir, gibi. İranlılar teşekkürü MERSİ diyerek 
yapar, Fransızlar da... Hatırlayalım, Paris’i kuran Truvalı komutanın adı Paris idi! Fransızlar 
İranlılar gibi Mersi diye teşekkür ederler, biz Türkler ise Ateş-Kor ile. Anlamı ikisinin de 
güneş kültüne çıkar; Fer(ışık) ile ışığı ve ışığın kaynağını kutsuyoruz.  

P-M-F-P dudak ucu harfleri birbirine dönüşebilmektedir. Fer/Per/Mer...  
Ağız içi sesler A-E-İ-O-U birbirine dönüşür; Mer, Mar... Fer/Far/Par/Mar,vb. 



Burada amacımız fonetik analiz için gerekli olan bütün dönüşüm kurallarını öğretmek 
değildir. Ya da, birilerinin kariyer yapmak için yazacağı makalelere malzeme yaratmak hiç 
değildir. Ancak Anadolu gibi birçok dilin var olduğu ve yüzlerce yılda birbiriyle iç içe geçtiği 
bu topraklarda karşımıza çıkan antik sözcükleri çözerken Güneş Kültü gibi bir kaynaktan 
yararlanmak gerekir. Halikarnas Balıkçısı da buna işaret eder. Der ki, antik kavimler 
kendilerini ifade ederken “Ben O’yum” der ve birinci şahısta yani kendini söylerken inandığı 
Tanrısının adını söyler. Hemen örnek verelim, Lazca Ma, Türkçe Ben, Farsça Men. 

Bilinir, Ma Sümerlerin Güneş Tanrısıdır, Men ise Kafkasların Ay Tanrısıdır. 
Sümer dili bütün dillerin anası olmak durumundaysa, Lazca için de aynısını söylemek 

yanlış olmayacaktır. Sümer Gök Kültüne dair kelimeleri bölgede kolayca görüyoruz; Sümer 
köyü, erkek adı Sümer, İspir, Kıble dağı, Ayane dağı, Simele altın sim işleme evi, Bacı-ka 
(Maçka), vb. Tanrıça Kibele’nin adından türemiş sayısız yerleşim adı buradadır; Ariheva, 
Hepa, Opa (Hopa, Of), Opa-dami/Batomi.  

Önemli bir isim de Akmenid İmparatoru Kuruş’un tek eşi kraliçe Semiramis Rizelidir. 
“Sümer Emesi” yeterince açıktır. İrandaki adıyla Opalici Semiramis. Yani Laz-opo! Atları 
şaha kaldırırken heykelleri orada Beluci-stan bölgesindedir. İskender Serhaz’ın anneannesi 
olan Semiramis’in heykellerini kıramamıştır, çünkü Beluci bölgesine sokulmamıştır. İran’a 
ER-ANA adını veren ana kraliçe Semiramis en çok burada korumaya alınmıştır ve bir 
ayrıntıdır; burada halk çalgısı tulum zurna yaygındır!   

Bizans’a dönüyoruz. 
 
... 
Ay Opası Eyüp ile Artemis kültünde Hilal/Torc!  
Trakya’da Io (Ay) olan hilali Ege’de Ey ve E yazımıyla görebiliyoruz.   
Arı sembollü Efes Artemisi parasının ön yüzünde arı, arka yüzünde geyik bulunur. 

Geyiğin başı, arkaya dönüktür, hızla koşarken bile arkasını gören demektir. 
Arı resminin iki yanında E-FE yazısı seçilebiliyor. Ay Opa, Ay Ebe, Ey Aba diye de 

ünlenebilir. Her durumda EY-ÜB ile sesdeş hale gelir. Zeynep nasıl ki Antep’te Zenüb, 
Filistine gidince Zenobia,, Kazakistan’da Zaynap olabiliyorsa.  

 

    



      
 
 
Bu görselde Ay Opa Kırım’da Kimmer/Sümer Artemisidir. TORC ATTOSA (Atası 

Turk!) yazısı burada görünmektedir.  
Kırım’ı Yunan Kolonisi diye gösteren antik Kırım haritasında Taurica diye yazanlar 

kendi Yunan tarihçileridir. Kırım hazindir, Atina kolonisi olmuş, mavi bayraklı hale 
getirilmiş, onlara vergi vermiştir, fakat hiçbir zaman Bizans’a vergiye bağlanmamıştır. Bugün 
devlet katında tarih boyunca altın sarısı ve şali kırmızı olan sancak renklerimizin yerine soğuk 
mavi tonların getirilmesi tarih bilmemektir.     

 Bizans krallarının içinde, oğlunu büyütsün diye Sasani kralının himayesine verenler 
olmuştur. Bilim öğrenerek büyüsün diyedir. Anadolu’da böyle köklü bilim ve beceri öğreten 
şehzade şehirleri vardı.  

Bizans kralları bilimle olan kuvvetli bağları nedeniyle Sasanilerle çok yakın 
olmuşlardır. Sasani kralları ülkeyi bilim heyetleriyle yönetirdi. Gezdiği yerde kitap dağıtan 
Palmira kraliçesi Azize Leyla Zeynep Sultan mesela, kocası öldükten sonra Aksakallılar 
Heyeti ona “Sen başımızda kal, veliaht oğlunuz (Usanni Toros) büyüyene kadar başımızda 
kal, biz yönetiriz” demişlerdir. (Palmira kraliçesi Leyla Zeynep Sultan ayrıca bu yazımızın 
konusu olacaktır.)  

Bizans’ın kuruluşunda Aya Sofia gibi bir okulun varlığından söz edebiliyorsak burada 
para değil bilim önde demektir.  Bir buluş da yapmışlardı; denizden gelen saldırılara karşı 
suda sönmeyen ateş püskürten bir silah icad etmişlerdi.  

 
 
Bizans’ın Megaralı dedeleri Truvalı çıktı!  
Megaralıların Sirakuza’ya gelmeden önce yaşadıkları yerin Antik Truva olduğuna bu 

yazı çalışmam sırasında rastladım. Bunu tarihçi Thukydides’ten alarak yazan bir sitede 
okudum.  

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-segesta-9950/ 
Sirakuza’nın Segesta antik kentini tanıtan bu sitede, MÖ.3.yüzyılda Sicilya Roma 

hakimiyeti altına girene kadar kentte Fenikeliler ve yerel halk Elymiler vardı diye yazıyor ve 
ardından “Thukydides’e göre Elymiler tahrip edilen kentlerinden kaçan Troialılar 
idi” diyerek önemli bir şey söylüyor.   



Atinalılar Megaralıları sürekli taciz etmişler, bazen Roma krallarıyla beraber taciz 
etmişler. Troyalılar o nedenle Atina’dan da Roma’dan hep uzak durmuşlar. Megara’da bilim 
yapmışlar, mimari eserlere imza atmışlar, sanat yapmışlar, bitkilerin besinlerini keşfetmişer, 
yabanı maydanozu alıp bahçede yetiştirmişler adına da Parsley demişler, onu paralarına 
basmışlar, böylece ata köklerini Parsley olarak tarihe yazmışlar. Şöyle ki, kendi parasını 
basmak demek Roma’dan borç almadan bağımsız ve egemen devlet olmak demekti ve borç 
almadan yaşamaktı, yani Pers İmparatoru Kuruş’un altın silindire yazdığı kuralı uygulamaktı.  

Megaralıların bir diğer izleri Alp dağlarında karşımıza çıktı.  
Spartaküs filminin sonunda bunun cevabı var; MÖ.88de başlayan Spartaküs 

ayaklanmasında sağ kalanları Alp dağlarına doğru yürürlerken göstererek biter film; fısıltıyla 
“Şu dağlara bir ulaşabilsek kurtuluruz” der.   

Bugün Alplerin en sarp köylerinde yaşayan Alato-Adige halkının adında Adigeler 
kendini söylüyor. Bu halk beş sekizlik Türk aksağı ritmini kullanırlar, tulum zurna 
(zampogna) ve akordeonla Çerkez dansı yaparlar. Hıristiyanlıkla alakaları da pek yoktur. 

İnternette, Alplerin Muena köyünden Sicilya Zampogna (Tulum Zurna) festivaline 
katılan bir grubun video kaydı var. Tulum yanında gerçekten bir de zurna çalıyorlar, tıpkı 
yerel dilimizde adıan “tulum zurna” dediğimiz gibi. Beyaz işi nakışlarından Çerkez halk 
oyunlarına kadar bizim buralardandırlar. Abhazya ile ortak yönleri olduğunu izleyince 
göreceksiniz. (Bkz: www.youtube.com/watch?v=O3ASbHhwMDs) 

Muena köyü İtalya’da Türk Köyü olarak biliniyor; Osmanlı askeri Balaban Bey bu 
köye sığındığı için gururla kendilerine Türk diyorlar, her yıl Türk festivali yapıyorlar.  

Muena köyünün bulunduğu dağın adı da ALP’tir. Bunu çözmek için Spartaküs 
ayaklanmasına dönmek gerekir. 2 bin yıl önce (MÖ.88) köle ayaklanması olarak tarihe geçen 
ayaklanmadan sağ kurtulabilenlerin sığındığı yer Alp Dağlarıydı. Dağın adının ALP olması 
bile Ulu Ay Opa diyor kendini, Opaliya’dan gelmişlerdi buraya.  

Yani Balaban Bey Muena köyünde soydaşlarına sığındı diyebiliriz. Bizim Balaban bey 
aslında iki bin yıl önce Troya’dan Sirakuza’ya, ordan da MÖ.88 deki köle isyanlarında 
Alplere sığınan eski akrabalarının yanına varmış, onlara misafir olmuştu. Bence hiç de tesadüf 
değil! Kendisi Türk olduğunu söyleyince o anda kabul görmüştür.  

Sirakuza ile Doğu Karadeniz’deki Sirkas-iya (Kafkasya) sesdeştir. Ege’den Kafkaslara 
kadar bölgenin kralı Artemis’in oğlu Serkaz’dı; İstanbul şehrine dostça ve hem de Bizans 
kralının 300 gemiyi yan yana koyarak yaptığı köprü üzerinden geçerek girdi!  

Serhaz çok ünlüdür. Atina seferine giderken Lezbos’ta Safiye ile türkü atışmıştı, bu 
sahne heykellere nakşedilmişti..Üstelik Kos adasında köle satışlarını durdurmuştu, Atina 
köylüleri bile onu seviyordu. Lezbozadı genç kralın kariyerini belli eden Bazi-Leus/ Ulus-
Başı’ndan gelmiş olmalıdır. Sehaz’ın soyundan Mitridat hanedanı ayrıca konumuz olacaktır. 

Bir büyük Amazon başkadın savaşçımız daha vardı, VI.Mitridate’yi Amasya’daki 
gece savaşında yaralandığında atına aldı ve şimşek gibi Zir Kale’e kadar götürdü, kralı ve 
atını tedavi etti. Fırtına vadisine onun adı verilmiştir. 

 

          
BAZİLEUS    ALE PAN  DORUS                       MİTRİ  (R HARFİ BUGÜNKÜ GİBİ) 

 
   
 

http://www.youtube.com/watch?v=O3ASbHhwMDs


Ölümünden sonra basılan altın madalyonlarında yazılanlar her ikisinin de onursal 
sıfatlarıdır; “BAZİLEUS ALİ PAN TOROS ATAM”  

HYPSICRATEA, açılımı OPASI KOR ATA’dır.  Kril harfleriyle yazılmıştır ve zaten 
Kril adı verilmekle Kral Mitridate’nin kullandığı alfabe olduğu da belirtilmiş olmaktadır. 

Zeugma Mozaiklerindeki adı Partune Opa’dır. Fırtına Aba olarak dönüşür. Mitracı 
savaşçı komutan ablamıza kral “Kabartay Bacı” dermiş.  

Zeugma’daki adı MHTIOKS (açılımı  Mohti Oğuz) yazılmakla halkın ona nasıl 
seslendiğini öğrenmiş oluyoruz. Rizeli olanlar hemen çözecektir; Lazlara Mohti denir. 
Kurtarıcı olarak “gel” diye yürekten çağrılan “mehdi” odur.  

... 
Mitridat Hanedanı ile Bizans dostluğu  
Roma imparatoru Sezar ile 48 yıl savaşan VI.Mitridate neden Bizans ile hiç savaşmadı 

diye sormak lazım. Özetle VI.Mitridate-Sezar Savaşları sırasında Bizans’ın tavrı neden 
“tarafsızlık” olmuştur?  

Oysa biliniyor ki Venedikli köle tacirleri Efes ve daha birçok yerde insanları borç 
kölesi haline getirip Delos adası üzerinden Atina’ya günlük köle satışı yapıyorlardı ve bir 
yandan da Akdeniz’in tamamında limanlara egemen olmak istiyorlardı.  

Murat Arslan Mitridate VI kitabında MÖ.88 de Efes’te ve tüm batı Anadolu’da tefeci 
bankerlerin köleleri tarafından öldürüldüğü Efes Akşamları adı verilen bir ayaklanmadan söz 
eder. Üzeri örtülmüş, unutturulmuştur. Antalya, Girit ve Kıbrıs dahil, her yerde aynı anda 
böyle bir ayaklanmanın nasıl gerçekleştiği bugün bile merak konusudur. Bu tarih İtalya’daki 
Spartaküs köle ayaklanmasıyla aynı tarihe denk düşmektedir ve bence bu bile tesadüf değildir.  

Sezar savaşları gerçekte “borç köleliği devam etsin-etmesin” savaşlarıydı. Borç 
köleliğini egemenlik ihlali olarak gören Oğuz Beylerine Roma tarihçileri “tiran” derler, eğer 
Roma egemen olmuşsa köle satışları serbest olmuştur, buna “demokrasi” derler.  

Sezar’ı kral yapan Roma oligarkları bu döneme “Tetra demokrasi” derler; dört yıl sen 
kazan dört yıl ben kazanayım, demektir. Çok demokrat oldukları için “Tiran” dedikleri  halkçı 
Mitridate’nin bilimevlerini, at ahırlarını, saraylarını ve kalelerini tarihten ve hafızalardan 
silme kararı verdi Roma Senatosu.  

Milet kralının ölümünden sonra onun yolundan gidenlerden Mitracı inanışı doğdu. 
Mitracıları yok etmek için karşısına yeni bir inanış getirdiler, Roma’nın resmi dini olan İsa 
inanışı böyle doğdu. Bizans krallarından kimisi kabul etti kimisi etmedi. Uzun yıllar bunun 
çatışmaları yaşandı. Mitra olmak hilal inanışlı olmaktı, Bedir/Ay inanışlı olmaktı, Romalı 
tefecilerin borç vermeyecek Kuman/Şaman olmaktı, ortaklık kültürüne göre yaşamaktı, bilim 
yapmaktı, yoksulu kalkındırmaktı, vb. Bu kültürün izlerini bugün Anadolu’da bulmak 
mümkündür. Örneğin Cumhuriyetçi fikirleriyle ve batı emperyalizmine direnmesiyle 
Kemalizm bu kültürün 1919’da yeniden doğuşuna benzetilebilir.  

Kimi tarihçiler der ki, eğer Roma Hıristiyanlığı resmi din ilan etmeseydi dünyanın tek 
dini Mitracılık olurdu. Çünkü halkın desteğini öylesine almıştı ki, Atina’nın köylerine kadar 
halk ölümünde aylarca yas tuttu. İsa inanışı resmi din olunca Mitracıların yaptığı bilimevleri 
bir bir ortadan kaldırıldı, kaçabilen bilim adamları Asya şehirlerine doğru gittiler. Böylece 
batı kendi karanlık çağını yaratırken doğu ise Urfa’ya, Bağdat’a sığınan bilim adamlarıyla 
aydınlanmaya yelken açtı. İslam inanışı Mitra’nın güncellenmiş hali gibiydi. Özellikle 
Hz.Ali’nin Gelendostlu Selmanı Farisi gibi filozoflarla olan aile dostluğu Anadolu insanını 
İslam’a saygı duymaya yönlendirmiştir.  

 
Bizans krallarına gelince... 
İstanbul bir Kentler Kraliçesi olarak kuruldu, ama maalesef, güzelin düşmanı çok olur, 

dedikleri gibi oldu. İstanbul defalarca Romalı komutanlar tarafından kuşatıldı, yiyecek ve 
suyolları kesildi, açlık ve işgal gördü. Septimus Seferus MS.198’deki 2 yıl süren 



kuşatmasında şehirden kaçmayı başaramayan halk perişan oldu. Bizans düştüğünde Septimus 
Urfa üstüne yaptığı 7.seferdeydi. Septimus’un Kozan Beyi ile yaptığı Pozantı savaşında 
yaralanan komutanları Niğde Kemerhisar’da Apollonius tıp merkezinde tedavi edildi.  

Düşman oldukları halde onları tedavi etmelerine şaşarak, gördüğü insanüstü kabul 
nedeniyle Kemerhisarlı  Apollonius’a özel itibar gösterilmesine hiç aldırış etmeden  
Apollonius gerçeği söylemeye devam etti ve hapse atıldı. Şöyle demişti: 

“Siz ey Aspendos’ın zenginleri, toprağı kendinizin zannettiniz, oysa toprak 
hepimizindir. Gerçeği söyledim diye beni hapse attınız, ya söylemeseydim bundan daha 
kötüsü ne olabilirdi?”  

Septimus’un 20 kadar ağır yaralı süvarisini tedavi ettiği için yine de ödül olarak şehri 
vergiden muaf tuttular.   

Bu muafiyet 260 yılına kadar devam etti. 240 yılında Romalı Valerian Urfa’da Sasani 
kralı Şapur’a esir düşene kadar. İlliryalı Auralian Roma adına önce Kemerhisar’a gidip 
şehirde taş üstüne taş bırakmayarak kraliçe Leyla’ya “Teslim olmazsan Palmira’yı da böyle 
yıkarım” mesajı gönderdi. Sonrası elbette çok önemli, ancak, Roma verdiği sözü tutmamış, 
Kemerhisar’a verdiği ayrıcalığı hem de kutsal Pagan bilimevinin olduğu Palmira’ya karşılık 
vahşice sonlandırmıştı. “Yeter ki Palmira’yı yakmayın, ben teslim oluyorum” diyen Leyla 
Zeynep’i esir aldı ve götürüldüğü Tivoli şehrinde 14 Şubat 274’de demir parmaklıkların 
ardında kraliçeyi öldürdüler. Sırtı dönük resimleri kral Claudia’ya olan küskünlüğünü ifade 
eder, söz verdikleri halde oğlu Hasan öldürüldü, Kemerhisar ve Palmira yakıldı. 

İstanbul Boğazını geçerlerken çok hüzünlü bir olay yaşandı: Küçücük oğlunu 
kucağından alıp gözünün önünde denize attılar, bu olay duyuldu ve Bizans’ta, Trakya, İllirya 
ve Arnavutluk’ta halk Roma dükkanlarına saldırdı, tahrip etti. Ancak esir  korteji Silivri’ye 
varmadan Auralian  kendi askerleri tarafından öldürüldü.  Fakat kraliçeyi Roma’ya götürmek 
zorunda kaldılar.  

Malatya Arguvan türkülerimizin içinde en hazin ağıtlar ona yakışmış olmalıdır, çünkü 
Malatya’da Sitti Zeynep Türbesi var. Penceresiz oluşu o türbenin yasevi olarak imar edildiğini 
göstermektedir. Keza Mardin Şimuni Azize Meryem heykeli de Leyla Sultan’ı işaret 
etmektedir. Çünkü heykelin tavan motifinde Sasani Güneşi vardır ve bebekli Azize heykeli en 
çok ona uygun düşmektedir, ki, 274 yılında henüz Hıristiyanlık resmi din ilan edilmemişti. 

Oğlunu gözünün önünde denize atıp öldürdükleri zaman Leyla Sultan esir götürüldüğü 
yerde hiç kimseyle konuşmama kararı aldı; sözünü tutmayanlarla konuşulmazdı, töresi 
böyleydi. Sadece zindan bekçisi Valentin ile konuştu, ona kitaplar verdi, Valentin de ona 
çiçek verdi. Bu dostça görüşmeyi de cezalandırarak Valentin’i öldürdüler, 30 yıl sonra da 
affedip Aziz ilan ettiler.  

İtalya’da “Auralina in Palmira” adıyla operası yapıldı. Bir de Lübnan’da Süryani 
besteci Mansur Rahbari’nin besteleyip sahnelediği “Zenobia” müzikali var. Her ikisinden de 
önemli sahneler internette yayındadır. 

 
Sözünü tutmayan Roma... 
Leyla Sultan’a yaptıklarından sonra... Halkını borç para almadan yaşatan, bütün 

şehirlerini bilimevleriyle donatan, gezdiği yerde kitap dağıtan, Kadıköy’e, Sinop’a, Mısır’a 
dosluk ziyaretleri yapan, Sudan’a kadar sevilen, türkülerde Mısır’a Sultan olan, kendi parasını 
basan Kraliçe Leyla’nın sevenleri Roma’nın resmi dinine hep soğuk baktılar ve Anadolu 
ozanları onu Leylalı ağıtlarla hep yaşattılar. (Dileyen internete bakabilir.)  

Eski tarih kitaplarında Sasanilerin Suriye bölgesi Türkmeneli Eyaleti diye geçerdi.  
 



              
Sembollerini incelediğimiz zaman Leyla Sultan; başında kızıl kurdelesiyle Perslidir, 

Hilal ve Buğday başağı, elinin üzerinde güneş, sol elinde savaş mızrağı, yerde arkaya bakan  
kerkenes kuşu, ayağının altında H harfi ile Halife, AVG ekiyle Oğuz Ata bilimevinin hamisi 
ve yüzü hilale bakmaktadır.  

....... 
 
1.yüzyılda Bizans’ın dostlarına Roma üzerinden atılan şimşekler... 
Roma kralı Neron şehir yıkıcı komutanı Titus’u ve Korbula’yı Doğu Akdeniz’e ve 

Dikrankerti’ne gönderdi, 60-70 yılları arasında on yıl kadar süren yıkımlar yaşandı. Kudüs, 
Lazkiye, Samandağ, Antakya, Urfa, Cizre, Tigrankerti, Silvan, Gerger, Samsat... Üst üste 
saldırılar aldı. Ölümüne direnen şehirler oldu, Dikran Kerti kaya evlerinde tek canlı bilim 
adamı kalmadı, Gerger yıllarca süren yangınlarla kavruldu. 

Tigran Kerti, 300 haneli mağara evler şeklinde, kolayca erişilemeyecek bir tepede 
oyma mermer evler şeklindeydi. Mitridatik savaşlarda buraya kaçmaları için Kral Dikran 
tarafından on yılda yaptırılmıştı. Bu evlere halk arasında Hasuni (Hasan) kaya evleri deniyor. 
Doğru tanımdır, Zekanın uluları demektir; Us Anası, Us-An. Bir Hasan dağı da Niğde 
Aksaray’da vardır. Niğde mağaralarında ise çift yönlü mağarayı dolanan yılan (tıp) figürleri 
vardır, burada sağlıkla ilgili şeyler yapıldığını gösterir.  

 Hasuni kaya evlerin tavanlarında birer Apollonius vardır, bilmeyenler bu resimleri İsa 
zannederler. Apollonius gibi arkasında tam daire güneş bulunur.  

Şehir yıkıcı Korbula, MS.70’de antik Tigran Kerti şehrini perişan ettikten sonra 
altınların Roma’ya taşınması sorun olmuş, aylarca sürmüştü. İtalya’da Etrüsk çocuk 
masallarında bu öyküye “Çatal kaşıkları altındandı / Eşeğinin su kovası bile altındandı” 
şeklinde tekerleme yapıldı.  

 
Dikran Kerti’ni yaptıran Ermeni kral Dikran hem VI.Mitridate’nin damadıydı hem de 

birleşik ordularının Azerbaycan-Ermenistan bölge komutanıydı. Kırım’dan Mısır’a kadar 22 
Oğuz Boyunu birleştirdiği için Mitriate’nin devleti Milet Uygarlığı olarak tarihe geçti.  

500 yıl sonra... 
Aya Sofya yakıldıktan sonra onu ve diğer yakılmış bilimevlerini yaptırmaya başlayan 

Justinyen Dikran Kerti’ni ziyarete gitti. Kendi mozaik resmini ordaki Apollonius gibi yaptırdı. 
Silvan kalesini sağlamlaştırdı, şehre “Şehitler Şehri” unvanı verdi.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Zenobia.jpg


.... 
Nemrut’da ölümsüzleşenler... 
Dikran’ın ve VI.Mitridate’nin kızlarından olan torunları birbiriyle evlilikler yapmışlar, 

Komagene krallığını tarihe yazmışlardır. Mitridati-Kos ve Galini-Kos hanedanı olarak, 
İmparator Mitridate’nın onursal adı olan KOS (Okhos/Oğuz) ekini şan olarak adlarına 
eklediler. Nemrut’un erişilmez doruklarına koyarak iki bin yıldır kendilerini tarihten 
sildirmediler. Roma senatosunun “tarihten ve hafızalardan silme cezası” Nemrut’u çıkamadı. 

Galiba Roma’ya “ferman sizindir, dağlar bizimdir” dediler. 
Yazımızda yer verdiğimiz Sasani kraliçesi Urfalı Leyla Zeynep Sultan Mitridati-Kos 

soyundandır.  
Bizans’a dönüyorum. Justinyen Anadolu’nun pek çok yerinde ayırım yapmadan halka 

şehircilik hizmetleri verdi. Dikilitaş Sütunu Ankara valiliği önündedir. Bundan anlıyoruz ki 
kendisi Hıristiyan olmadı, çünkü dikilitaşı olmak Pers töreniyle cesedinin yakılmış olması  
demektir.   

Justinyen’in 548’deki ayaklanmayı bastırmaya koşan Üsküdar süvarilerinin anısına 
Hipodroma koyduğu altın-gümüş karışımı dört atı 1204 yılında gelen yağmacı Venedik 
korsanları çalıp götürdüler. Altın atlar Venedik meydanından geri dönecekleri günü 
bekliyorlar.  

 

             
 
Bu atlar artık İstanbul’a dönseler bile denize inecekleri Ahır Kapı diye bir yer yok, 

orda onları karşılayacak Çift Başlı Bizans Kartalı da yok! 
........  
 
Sasani ve Bizans’ta bilim heyetiyle devleti yönetme töresi...  
Bizans’ın kuruluş töresinde on kişilik bir bilim danışmanları heyetinden söz etmiştim.  
Bu töreyi Sasaniler de görüyoruz. devam ettirdiler. Oğlunun vasiliğini Sasani kralına 

veren Bizans Kralları vardır. Bununla krala “oğlumu bilimle ve beceriyle donatılmış olarak 
yetiştir” demektedir.  

Bu töreyi Danişmendi Selçuklu beyleri de devam ettirdi. Dulkadiroğlularda saraya 
gelin olan Hatun mutlaka eğitim işlerinden sorumlu olurdu. Örnektir, kendim İlkokulu 
Gülbahar Sultan Medresesinin devamı olan İlk Mektepte okudum. Onu ilk yaptıran 
Dulkadiroğlu Bozkurt  beyin kızı Gülbahar Hatun’du. Bugün eğitimle ve ders kitaplarıyla bu 
kadar ilgileniyo olmamın dürtüsü bu okulda okumuş olmamdan kaynaklı olabilir. 

Aşağıda 1.Hüsrev’in tablosunda Hilal-Güneş ve Bilim Heyeti görülüyor. 
 



                                    
 

Kral Hüsrev sağında solunda Aksakallı Bilgeler ve halkına şefkat elini uzatırken tasvir 
edilmiştir.   

Bizans İmparatoru Justinyen (527-565) halkçı politikalarla Bizans-Sasani barışını 
sağladı diye yazar tarih kitapları. Asıl neden her ikisinin de kuruluşunda bilim yapmak ve 
bilim adamlarından Onlu Danışmanlarla ülkesini yönetmek töresi olmalı,  borçsuz devlet 
kuralı.  

Justinyen vergileri düşürünce 548’de isyan çıktı. Halk sevinecek derken Aya Sofia’yı 
yaktılar. Anlaşılıyor ki provokatörlerin işidir, Hıristiyan ayaklanması dediler. Aya İrini, 
Zenan, Bağ Evi ve Ayasofya Bilimevi yakıldı. (Bu yangınları söndürmeye koşan Üsküdarlı 
atlılardan yazımız içerisinde söz edilmektedir.)  

MS.548 ayaklanmalarında başkaca Seferihisar Teos, İsparta Zağalassos, Ankara 
Avgustus gibi daha birçok bilimevi yakıldı ve yıkıldı. Buralardan kaçan bilim adamları Sasani 
topraklarına, Urfa ve Bağdat’a sığınıyorlardı. Bağdat bir bilim merkezi haline böyle geldi. 
Justinyen yıkılan bilimevlerini onardı.  

Justinyen, Auralina Palmira’ya saldırdığında(270) buradan kitaplarıyla kaçarak 
Harran’a gelen farklı inanışlardaki bilim adamlarına (Sabilere) da sahip çıkmıştır.    

Bu arada; Sasani kralı Hürmüz bu sıfatını bilim öğretisi Hermes’den almış olmalıdır. 
Çünkü bu hanedanda bilim yapmak ibadet sayılıyordu. Hava, Su, Toprak ve bu üçünü var 
eden 4.element Kor yani Isı ve Işık Kaynağı olan Güneş. Bu dörtlü Hermes’e karşılıktı.  

Bizans krallarından  bazıları kendi çocuğunu bilge yetiştirmesi için Sasani hanedanına 
veriyor, eğitim harcaması için de onlara para veriyordu.  

.... 
 
Bizans parasında hilalin üzerinde sekizli yıldız! 
Ay ile Güneş’i, yani Medlerle Persleri birleştirerek, “Birliğimiz Dirliğimizdir” töresini 

başlatan Akmenid Oğuzlu İmparatoru Kuruş’un hanedanından geliyor olmak en büyük övünç 
kaynağı idi. Bu övünç bugün dahi Türkiye Cumhuriyeti Bayrağında Ay ve Güneş olarak, 
madeni paramızda ise Kuruş adıyla devam etmektedir. Değişik tarihlerde sembollerimiz 
bozulmuşsa da, örneğin 1844 de İngilizlerin işlerimize karıştırılmasıyla, sekiz köşeli olan 
Şems/Güneş yıldızımız beş köşeli küçük yıldıza çevrilmiştir. Oysa sekizli yıldız tarih boyunca 
Türk Yıldızı demekti. 

 
 



 
   

 
Kemane çalıyor, melodi ve yay çekişlere dikkat./ Zurna ve tulum beraber/ Son on dakikada 
Fransa Meuza’dan gelen iki kişiye bakın, tulum çalıyor ve ayağında çarıkla bizim çoban gibi. 

 

rıu tarzında  kullanmaktadırlar halkın kaçabilenlerin Örneğin doğal tıpla ilgilenmişler, 

maydanozun magnezyum içerdiğine kadar faydalarını keşfetmişler ve Megara Hyblaea 

şehrinin parasına onu basmışlar. Adı PARSLEY. Bu bile ipucu veriyor: 

  
 
https://the-tin-man.com/tag/megara-hyblaea/ 
Şehrin antik buluntularından biri de Bereket Ana heykeli; ne kadar da Çorum 

Kibelesini andırıyor:  
  

 
 
Truva’nın “Panthisi-Leia” (Efendisi Uluay) adı ile tarihe geçen efsane savaşçı Amazon 

kızının bu sıfatında onun Ay inanışlı olduğunu görebiliyoruz. Bazı kaynaklarda onun 
Karadeniz Ereğli’den olduğu yazılıdır. Yani MYSİ halkındandır. 

.... 
 
Çift Başlı Bizans Kartalı 
.... 
 
 
 
İskender Akmenid Oğuzlu Devletine saldırdığı zaman Atina ve Roma oligarklarını 

arkasına almıştı. Onu destekleyenler İskender’e aşağıdaki mozaik tabloyu armağan ettiler. 
Acımasızlığın resmidir, yürek dayanmaz bakmaya. Artemis’ten intikam almanın 

resmidir. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hephaestion 



 

              
 
Tabloda İskender ile Efesli arkadaşı, geyiği birlikte parçalıyorlar. (MÖ.332) 
Neden iki kişi... Çünkü Roma ve Atina iki ayrı mali odak merkeziydi, bunlar ilk defa 

birleşip saldırdılar bize. İki ayrı oligark grup böyle birleşip Hellen olmuşlardı. MÖ.332 yılı 
mali milattır onlara. Çünkü MÖ.550’den beri soyamadıkları bütün Pers Oğuz hazineleri bu 
sayede Atina ve Roma’ya taşındı, Bizans’a değil.  

Persepolis’teki Oğuz Hazinelerinin İskender için ayrı önemi vardı, çünkü babası 
2.Filip’i öldürenler Oğuz’un yanında yer alan Trakyalılardı.  

“Helenistik Dönem” İskender sonrası demektir, ancak İran’daki adı Lanetli İskender 
olarak kaldı. Çünkü altın suyuyla yazılmış kutsal kitap Avesta’nın sayfalarını yaktı. Serhaz’ın 
anıt mezarını da yaktı, Kuruş’un  “faiz haramdır” ilkesini kaldırdı, borç köleliği geri 
başlatıldı, Atinalı ve Latin Venedikli (Romalı) tefeci tüccarların önünü açtı, böylece Pers 
İmparatorluğu birçok alanda yıkım sürecine girmişken Roma büyüdü.    

 
 
Kaynak: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934323.pdf) 
http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=132&t=6738 




