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MÖ.132’de Sinop’ta doğdu, antik Potomya’da Rize dağlarında büyüdü. 

MÖ.109’da İmparatorluk tacını Nemrut Dağının tepesinde giydi. MÖ.63’de Kırım’da 

öldü. 

Fonetik Mitri-date; Bedri-Dede/Dedesi Bedri. Lazca date; “büyük”; Büyük 

Bedri /Mitridate. 1.Karus’un oğlu Sümerdis’in soyundan, Mitridate. 

Özel adı: Kerkinİtis MHTİOKS; Atası Ker-kin; Atası Kenger(Sümer) Mete 

Oğuz. 

Ailesi: Kaşgari Oğuzludur. 1.Artemis’in kardeşi SMERDİS’in soyundan gelen 

Pers satraplarına Mitridat hanedanı denir. Smerdis (MÖ.465); Sümer-Atası, Sümer 

oğulları açılımlıdır. Mitridat hanedanının yönettiği Pers eyaletine Pantus adı verilirdi. 

Çünkü Smerdis’in sıfatı olan Artabanos, “Asker-Pan soylular” anlamındadır.  

Smerdis’in diğer adları; 1.Serse, Artaserse, Kserkses, Serhaz’dır. Antik 

Türkmenistan, Kırım ve Azerbaycan’da yönetici olan başka Mitridatlar vardır.  

3.Darius’un komutanlarından Sinop sarayında yaşayan bir Mitridate daha 

vardır, ki İskender’e Biga’da ilk yenilen odur. Onun oğlu olan Mazeous 1.Mitridates 

(Bazileus İmp. kurucu kral) Efes’te babasının öcünü almıştır ve kendi parasını basarak 

Bazileus krallığını kurmuştur. Atinalı yağmacılardan kurtardığı Efes’te Onun adına 

yapılan Zafer Takı, Agora Güney Kapısı olarak bilinir. 

 
 

Gençliğinin geçtiği yer: 12 yaşındayken Sinop’tan kaçarak geldiği yer; Rize, 

Kıble dağı altında bulunan antik Potomya, İkizdere, Bedran köyü, Kaçkar dağları, 

Haydar, Hancer, Ovit ve Cimil Yaylaları.  

Ölümü: Romalılara karşı 48 yıl savaştı. Kırım’dayken, Kırım valisi kayını 

Mazares’in teslim olduğunu öğrendiğinde, “yenildiğimi görmektense ölürüm” dedi ve 

kendi başını komutanına kestirterek intihar etti. Cesedi Sinop’a getirildi ve Şaman 

töresine göre yakıldı (MÖ.63). 22 Oğuz boyundan beyler törene katıldı.  Ölümünden 

sonra yeniden dirildiğine inanıldı, manevi anlamda dirildi ve ona Yunanlılar, iki kere 

doğan anlamında, Öteyandaki Oğul anlamında Diyanizos dedi.  

Ünvanı: Eupatore. Eupa-dor; Hubu-dor; Dor Babası, Bubidor, Hubyar. 

İtalyanca’da Kralların Kralı.  

Bazileus İmparatorluğunun başkentleri:1. Amasya. 2. Manisa Salihli Sart 

(Sardes). 3. Sinop. 4-Giresun, Barnaka sarayı, Pir Azizler. 5. Kırım’da Bahçeşehir, 

Kerkinİtis, Eupatore sarayı. 

Roma’ya direnirken kurulan bir devlet: Anadolu Birleşik Ordularını 

(Birleşik Hitit/İsis/Aziz Orduları) topladı, İskender’in bıraktığı yağmacı 80 bin Yunan 

askerini denize döktü.  Egeliler ve Efes halkı dağlardan şehre döndü. Onu karşıladıkları  
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Kuretler caddesindeki Efes kapısının üzerine “Mazeus Mitridate” (Mazoğlu Bedri 

Dade) adı yazıldı. Ege halkı ondan sonra da hep Bedri’lerin yanında yer aldı. 

VI.Büyük Bedri’nin savaşları: Beş büyük savaşta Sulla, Lukullus ve Pompey 

ile savaştı. 8 Oğuz kralına BAŞ oldu, onun ülkesine Bazileus (Başoğuzlu, Kızılbaş) 

Ülkesi denildi. 

Bazileus Oğuz parasındaki ay-yıldız: Hilal ve üzerinde sekizli yıldız. Sekizli 

Şaman/Türkmen yıldızı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsundaki 

yıldızdır.  

Tarihte sekizli yıldızlar: Pers, Sümer, Türkmenistan, Azerbaycan, Selçuklu, 

Filistin, Antik Ankara sikkesi, Kuran’da tüm sureler Şems ile bitirilir, Şems suresi, 

Türkmen ve Şaman yıldızı, Mu Kıtası bayrağı,  Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsu, 

Osmanlı padişah ve paşaların göğüs yıldızı, Osmanlı mezar taşlarında, Türk polis 

yıldızı. Dağıstan, Osetya, Kars, Hemşin, Çankırı evlerinin ağaç ve demir kapılarında, 

tavanlarında. 

Oğuz parasında diğer Türk simgeleri: Kanatlı at, yedili beyaz nokta, ikili 

koza.  

Yıkılışı ve Roma’ya bağlanışı: MÖ.47, Zile. Oğul Sezar’a yenilen Büyük 

Bedri’nin oğlu Boranes ve kızı Petria zamanında. Selevkos (Asya Krallığı) yüz yıl daha 

savaştı, Gerger, Samsat ve Tigran Agarta düştüğü zaman yenildiler (MS.69).  

22 boydan oluşan bu Bazilüs Türkmenleri dağlara kaçarak, kimi yerlerde dilleri 

birbirine karışıp Kürtçe gibi yeni yerel diller oluşturarak hayata devam ettiler. Yer altı 

mağaralarında yaşayanlarının buralarda Mitra heykelleri yaparak ayinler yaptıklarına 

dair, Antep Dülük mağarası ve Pere bulunan heykeller gibi, yeni bulgular ortaya 

çıkmaktadır. 

Tıp tarihinde: Mitridate’nin adı kullandığı panzehire verildi; “Mitridaticum”, 

antidot. Lokman Hekim’dir. Hubyar Sultan’nın türkülerdeki “dermanım, tabibim” adı, 

muhtemelen aynı kişiliktir. 

Filolojide: Çok dil konuşabilmenin adıdır. 22 Oğuz boyundan ordusunda her 

askerle anadilinde konuşur, Latince ve Yunanca bilir, Ön-Türk harfleriyle  

mektuplaşırdı.  

Spartaküs isyanlarında: Yunanistan’da ve Roma’da köleler onu destekleyen 

isyanlar çıkardı.  

Türkülerde ve deyişlerde: Hubyar semahları, “Ah gidi Karadeniz” türküsü, 

Bolu ve Kastamonu’nun Köroğlu türküleri, Kiziroğlu, Köroğlu, Kocari, Ayvaz gibi 

yiğitlemeler ona yakılmış görünmektedir.   

Operada: W.A.Mozart’ın “Mitridate Re Di Ponto” Operası(1770), 

A.Scarlatti’nin “Mitridate Eupatore” operası(1700), Kızı Laodice için G.F.Haendel’in 

“Air de Laodice” halk şarkısı, damadı ve komutanlarından biri olan Digran için 

A.Scarlatti’nin “İl Tigrane” operası (1715). Kızı Sarı Bacıana için Sarı Gelin ve Sarı 

Kız türküleri, ilk eşi Tinika Emine için Eminem, Tini mini hanım, gibi. 

 Mitridate, tragedia di Jean Racine (1673) 

 Mitridate Eupatore, tragedia in musica di Alessandro Scarlatti (Venezia 1707) 

 Mitridate re di Ponto vincitor di se stesso, dramma in musica di Giovanni 

Maria Capelli (Venezia 1723) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_(Racine)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_Eupatore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Scarlatti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_re_di_Ponto_vincitor_di_se_stesso&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Maria_Capelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Maria_Capelli
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 Mitridate, dramma in musica di Nicola Porpora (Roma 1730 e Londra 1736) 

 Mitridate Re di Ponto, opera di Wolfgang Amadeus Mozart (Milano 1770) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate 

Tablo ve heykelleri: Büstü; Paris Luvr Müzesinde. Kabartmaları; Paris’te 

Güneşi Yenen Adam ve Kaya’dan Doğan Adam, Mitra. Heykelleri;  Adıyaman 

Nemrud, Kahta,  Perre,  Gaziantep Dülük Mağarasında ve Viyana’da. Belkıs-Oğuz 

Beli’de, Uma Işığı, Zeugma ve MHTİOKHUZ-Mehdi Oğuz mozayiği. Yanında onu 

kurtaran Peri Tina Aba; Partunope! 

VI.Bedri’ye öldükten sonra yakıştırılan tanrısal sıfatlar: Mitra, Mitras, 

Jupiter, Hubidor, Bakhous/Büyük Avaz/ Ayvaz (H.Balıkçısından), Delikanos, 

Diozinos, Apollo, Zeugma, MHTİ OKS (Mehdi Oğuz).  

VI.Büyük Bedri’nin savaşçı eşleri ve kızları: Kızkardeşi Lazika Fortuna, 

Komagene kralı 1.Mitridate Kallinikos ile evlendi, Büyük Antiokos-AnasıOğuz’un 

annesidir, heykeli Nemrud terasındadır. Kızı Kleo Petria, kral Dikran ile evlendi, bu 

evlilikten torunu Bedros/Petras dedesinin adını yaşattı ve annesiyle birlikte, babasının 

savaştan çekilmesine rağmen, Selevkos devleti olarak Romalılara karşı savaşmaya 

devam etti.  

Rizeli ilk eşi Emine (Monime), müzisyen Sitare Tonika Peruze’nin kızıydı. 

Kayınvalidesi Rize Sinor kalesini yönetti. Kayınbiraderi Masares Eksi Bedros (Kuzeyli 

Bedros) Kırım komutanıydı.  

İzmirli Beren’den olan oğlu Boranes (Farnakos; Per Analı Oğuz) Karadeniz 

donanma komutanıydı. Murat Arslan’ın doktora tezi olarak hazırladığı Mitridate 

VI.Eupatore 2 evlidir. 3. eşi olarak gösterilen Sitare Tonika kayınvalidesi, 4.eşi olarak 

yazılan ise kurtarıcısı Adige, Erhatun (Ariadne) Fırtına Aba’dır. Ki onunla birlikte 

resmedildiği Belkız mozaiklerinde bile evli değillerdir; kral öldükten sonra Fırtına Aba 

hiç evlenmemiş, yas tutmuştur, Edessa mozaiklerinde Cici Hato, bu özelliğine işaret 

eder. 

Teslim olmamak için kendini öldürten kızları: MÖ.63’de, Pompey’e 

yenilme noktasına yaklaşıldığında, Drypetina (Sarı Bacıana, Sare gelin) Rize’de, Kıbrıs 

gelini Nisa ile Mısır gelini Mitridatis, bu iki nişanlı kızları Kırım’da, bedenleri 

babasının düşmanları tarafından kirletilmesin diye intihar ettiler. Sarı Bacıana, 

koruması Farsi Opali-pan (Menopholis) ile birlikte dağlara yürüyüp, izlerini 

kaybettirerek öldüler. 

Rize Kalesindeki eşyaları: Büyük Bedri’nin Kırım’da ölümünden sonra Rize 

kalesinde ve Ovit yaylası civarında ve Fırtına Vadisindeki Pala Kalesinde (Zir/Dor 

Kale) Roma garnizonuna direniş devam ediyordu. MÖ.65-64 kışı boyunca süren 

savaşta İkizdere’de 1800 Roma askeri öldürüldü. Rize Kalesinde kraliçe Emine’ye 

mektuplar da vardı. Pompeius, kaleden, Büyük Bedri’ye ait el yazması tıp kitabını, ilk 

karısı Emine’ye mektupları ve bu kaledeki hazinesini aldı, Roma’ya götürdü, zafer 

geçidini bu eşyalarla yaptı.  

Büyük Bedri, direnişe devam edenler ve yaralı askerlerin bakımı için, İkizdere 

Basköy ve Pazar Zir kalelerine hazinesinden pay bırakmıştı, bunlar da Pompeius’un 

eline geçti.  (Murat Arslan, Roma’nın Büyük Düşmanı Mitridates, s.482) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_(Porpora)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Porpora
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate,_re_di_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
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Amazon savaşçı yeğenler: 3.Darius’un ve 1.Büyük Bedri’nin yakınları olan 

Amasra kraliçesi Amastris. İskender’in evlendiği Roksana/Rahşan ve Çanakkale Parion 

antik kentine adını veren Pers kraliçesi Parion (Peri Han) ile hanedandan akraba 

görünmektedir. 

Savaş atlarını yetiştirdiği yer: Kastamonu, Taşköprü (Pompeipolis), Tallaoyi, 

Cimilli. Atları, karada ve denizde aynı hızda giderdi. Büyük Bedri, atıyla birlikte tarihe 

geçti.  

Yolundan giden muhtemel Anadolu fikirleri; Alevilik, Bektaşilik, Ortaklar 

Kültürü (Şeyh Bedreddin) ve Kemalizm! 

Fonetik Pantus: Yunanlı tarihçiler Bazileus devletine PANTUS dediği için 

batı kaynaklarında adı böyle kaldı. PAN soyluların yeri demektir. Pan-ti-us; Pan 

soyundan uşaklar/oğullar. Pan; Apa Analı. PAN; Dağ Tanrısına inananların genel adı. 

Karadeniz dağlık bölgedir, bu nedenle Pantus adı, Pan’lar adına uygun bir isimdir. 

Ölümünden sonra tanrısal adları: Pan, Apollo, Zeus, Dağ Tanrısı, Dionysos, 

Bakhous, Broimos, Jupiter, vb.  

Jupiter yıldızına onun adı verildi, bu nedenle yıldızın diğer adları Kral Yıldızı 

ve Bazileus’tur.  

2.Eşi Beren ile Denizli’de: Rölyeflerinde görülen ikinci eşi İzmirli 

Perin/Periana’dır. (MS.1.yy.) Bu ad bize diyor ki, “krala oğul veren anne” Periana 

odur. İlk eşi Emine’den oğlu olmadığını buradan anlayabiliriz. 

 

  
 

Antep mozaiklerinde görülen Amazon kızı, kralı talihle kurtaran baş kadın 

savaşçısı, Kabartay Bacı Adige’dir. Adları çoktur; Atik/Tieche, Ariadne (Er Hatun) 

Furtuna, Fırtına Abla, Partune Opa, Tina, kralın eşi değildir. Talih Tanrısı olarak sıfatı 

vardır. O evlenmedi, hüzünlü resimleriyle BELKIZ/Oğuz Beli mozaiklerine resmedildi. 

Müzedeki resmine “Hüzünlü Çingene kızı” diyen batılı arkeologlar Anadolu’yu belli ki 

hiç tanımıyorlar ya da anlamsızlaştırarak tarihten silmek üzere ad değiştirtiyorlar.  

Macahela’da söylenen “Vadili Kadın” ağıt türküsü ona yakılmış görünüyor, ki, 

Fırtına Vadisi onun adından gelir. İtalya’da Toskana (Kun Atası) şehrindeki Furtuna 

deresi de aynı ad olup ATİKE heykelleri orada da vardır.  

Dionysos, Atina’lılar için “suyun öte yakasından” anlamındadır. Aynı zamanda 

öldükten sonra tekrar doğan, öteki dünyadan gelendir. 

Bakhous; Bağos, Büyük Oğ-Us,  

Broimos; Peroğlu Maz, Ayvaz, Ulu Sesli, Büyük Avaz, halkın sesi! 

(H.Balıkçısı, Hey Koca Yurt, s.209) 

Jupiter; Hubudor, bilimin koruyucu babası. (Bubi Yar, Hubu Yar, Tunceli’de 

Buyar Baba, Atası Kun Baba, Kırım’da Kerkin İtisi, Eupatore)   
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VI.Bedri’nin gümüş parası: Üzerinde ay ve sekizli Türkmen-Oğuz yıldızı. 

Hilale başını eğmiş kanatlı dor at; Türkmenistan’ın da sembolüdür. Çevresinde ikili 

kozalar.  

VI.Mitridate, sakal bırakmayan ilk kral olarak da tarihe geçti. Parasının bir 

yüzünde kendisi, diğer yüzünde Oğuz sembolleri, ülkesinin adı, kendi adı ve unvanı 

yazılıdır.  

                   
 

            

Ülkesinin inanış adı: BAZİLEUS: Bas-İle-us; Baş Ulus, Ulu-oz Başı, Ulus-

başı.  

Bazi-Leus, Şaman-Oğuz kültüründe dini önderlik adı olmalıdır. İleus Başı; Ay 

Tanrılı/MAZ inanışlıların lideri de olabilir. Dini lider, Şaman lideri gibi. Hilal sembolü 

inanış olarak şamanların ve İslamiyetin sembolüdür. Peygamber mühürümüz Hilal’dir.  

Çince’de Sali/Şali, hilâl demektir. Şali’nin sağdan okunuşu Leus, Çince’de Tao 

(Dağ inanışlı) antik Çin tanrısıdır. Çin ülkesi Güneş ülkesi olmakla inanış 

sözcüklerinde ortaklık arayabiliriz. Bu olgular bizi Bazileus adında “Tanrı adına 

bereketi koruyan” anlamında, halife (ulu-opa) gibi bir kavrama götürür.  

22 Oğuz Boyuna BAŞ olmuştu. Bazileus; Kızıl Baş veya Bozulüs olarak 

okunabilir. Bozulüs Türkmenleri bu ordunun bakiyesidir.  

Belkıs - Zeugma’da mozaikle resmedilen Oğuz-beli/ Beli-Kos /Kız-eli, 

açılımında Kız-oğlu /Kızıl olur ve Kızıl Başı olan kralın adı Mohti Oğuz olacaktır.    

MİDPADATOY: Mitr-Atatoy; Bedri Atasoy, Soy Atası Bedri. (Dede; Farsça 

Soy Ata, Büyük) 

EYBATOROS; İmparator, kralların kralı.  

Euba-Tor-os, Dor soyluların babası, Toros Oğba, Toros Ağbi, Hubu Dor; Hubi-

yar! 

EUBU; Moğol dilinde BABA demektir. Tek sessiz harfi olan B-V arasında 

dudak titreşimi yapan bir sesle ünlenir. EYUB, EYÜP ile sesdeştir. 

Kırım’daki sarayının adı: KERKİN-İTİS; ORKUN ATASI! 

Dikilitaş Anıtı: Öldüğü yerde, Kırım Kerç boğazına bakan 92 metre 

yüksekliğindeki Eupatore Tepesinde adı vardır. Yapım tarihi (1830).  
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Kırım’da Kerkinitis’in adı sonraları Evpatorya, Osmanlılarda ise Gozlev (Oğuz 

Uluevi) oldu. Yukarıda, Gozlev şehir bayrağında onun önemli simgeleri, yılan/tabip, 

koç, sarı- kırmızı- yeşil Oğuz renkleri görülüyor. 

Diğer adları: Evpatorya, Evpatoriya,Yevpatoriya, Kezlev, Gözlöve, Gözleve, 

Yevpatoriya. 

Kiev -Bubiyar’da VI.Büyük Bedri’nin yaşayan izleri:  

Tokat’ın köylerinde Hubyar Sultan, BUBİYAR olarak anılır.  

Kiev-Bubiyar’da 1942’de katledilen 32 bin BUBİYAR halkının adı, bize 

bir şey söylüyor; Yahudi Soykırımı adıyla tarihe yazılan o soykırım, gerçekte 

Avar/Avador(Eubador) Türklerine yapılmış soykırımdır.  

Avatarlar, Eubador Büyük Bedri’nin askerlerinin torunlarıydı. Kırım ve 

Kuzey Kafkasya komutanı Osetyalı Diopantus, MÖ.63’deki yenilgiden sonra, 

askerleriyle bu bölgeye çekilmiş görünmektedir. Muhtemeldir, Cengiz Han’ın 

Venedik tacirlerine taşıdığı kelepir malların geçişine de zorluk çıkartıyorlardı.  

Bubiyar’da Avador Savaşçıları, Anadolu’da ise Bedrin Aslanları olarak 

tanımlanmaları tesadüf değildir. Hazar petrollerine göz diken Faşist-Siyonist 

Hitler’in ordusu, 1942’de Osetya’ya kadar gitmiş, orada 6 milyon Oğuz Atalı 

(Oset) öldürmüştür. 8 milyon ulu analı Al-an Oset’den geriye 2 milyon nüfus 

kalmıştır. 

Burada bir başka soykırımdan söz etmek, hatta, 2 bin yıl öncesiyle 

hesaplaşan Venedik tefecilerinden söz etmek daha doğru olacaktır.  
 

 

Büyük Bedri’nin dedesi İran Kralı III. Toros: 

 

                       
 

Pers hükümdarı Darios (Toros) ve adının diğer yazılışları: Darâyawus, Dariush, 

Daryawesh.  

Annesi: Ariana /İrana. (İrlanda’nın antik adı da İrana’dır. 
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Dara Yavuz; Dor/Tur soylu Yavuz (Oğuz) çağrışımlıdır.  

Bkz.http://ca.wikipedia.org/wiki/Darios_I_el_Gran 

Bazı kaynaklarda 1.Mithridates Pers soylu kraliçe II.Arian’ın oğludur.  

I.Büyük Bedri’nin Ege’yi yağmacı Roma askerlerinden temizlemek üzere 

SART’ta otağ kurana kadar izlediği yolu konakladığı şehirlerin adlarında görebiliriz: 

Uşak, Kula, Salihli, Sart! 

UŞAK; Us-Oğ; OĞUZ 

KULU; OGLU 

SALİ-li; So-Li eli; SE-LEU Eli; Ulusu (Selev-Kos ile sesdeş!) 

SART; ŞAR-ATA; ATA ŞEHRİ 

Tahmini okunuşu: OĞUZ OĞLU ULUSU, ATA ŞEHRİ 

 Manisa bu işin kenarında görünüyor, şöyle ki, Mesir macununu orada Pan 

Baba, Büyük Bedri dağıtmış olmalıdır, çünkü o, tarihin en büyük şifa dağıtıcı TIP 

TANRISI'dır.  

Manisa; PAN-İse; Pan ışığı/uşağı. Maz-uri; Mesir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’de ordularına gösterdiği hedef de 

aynı yerdir ve ünlü “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” sözü, her ne kadar 

Akdeniz caddesinin adı 2008 yılında değiştirildiyse de, Ankara’da Anıtkabir’in 

yanındaki sokaklarda ve hafızalarda tarihe yazılmış gibidir: Ordular sk, İlk Hedef sk, 

İleri sk, Akdeniz Cad. 
İzlediği yolu işaretlerle belirlemek ve tarihe yazmak Oğuz töresidir. Bir çeşit 

yayla buluşma kültürü olan Yavrukurt (İzci) oyunlarında, benzer “İZ” takip etme 

oyunları oynanır. 

Bazileus İmparatorluğu Roma’ya yenildikten sonra cezalandırılan Anadolu 

şehirleri içerisinde Edremit de vardır. Mitridate’nin 5 büyük direniş savaşından ilki 

Mudanya Edremit civarında geçmişti. Roma senatosunda Edremiti yakılmaktan 

kurtaran ünlü hatip Ksenokles’ten Strabon söz eder: 

“ Adramyttionlu başka birisi de ünlü hatip Xenokles’dir. Bu hatip Asia ekolüne 

bağlıydı. Şimdiye kadar yaşamış en iyi münazaracıydı ve hatta Asia, Mithridatizm ile 

suçlandığında senato önünde Asia’yı savunan bir konuşma yaptı” (Strabon, C 614). 

 

 

 

Fonetik Analizle Mitri-date-os:  

 

Date; Dade. Date’s; Büyük Oğuz Dedesi. Date’si Bedri;  Dede soyu Bedri. 

Mitri; Bedri. Bedri; Uma-odo-uri’nin sıkışmış halidir. Ma-d(z)-uri; Ma’nın 

ateşinden üreyen! Kavram olarak; Güneşin oğlu! MAZ-eri, MAZ’lar. 

Diğer bir açılımla, Obe-Odo-er; Obey-Dor, Dor Beyi.  Dor Beyi ile Zor Beyi 

sesdeştir. 

Be-dri Dates; Adati Dor Beyi. (Darius/Toros torunu olmakla zaten Dor 

soyludur)  

Date, “dade, dadey” şekliyle türkülerimizde geçer. Zaza dilinde (Sasanice)  

Dade “büyük” demektir. İngilizce’ye “dad” dede olarak girmiştir. Şaman demek olan 

“Tat” sözcüğünün okunuşunda yine dad/dede vardır. Mısır Firavunlarından Tutan-
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kuman’daki gibi, Dadan/Sasan/Tat-an ile sesdeş oluşuyla, bu hanedanın Hitit bağlarına 

işaret eder.  

 “Di/did/didi/dido/dodo” fonetik sıralamasında, DODO en büyük çağrışımlı 

olan Hitit demektir. E-A-O fonetik geçişleriyle söyleniş farkları oluşur; DADA, 

DADE, DEDE olabilir. Erzurum’da halen kullanılmakta olan DADAŞ (Dada’os) ile 

sesdeştir. 

Bedri-os adı, Trabzon civarında “Bedros” olarak bazı halk deyimlerinin içinde 

geçer.  

“Hey Koca Yurt” kitabında Halikarnas Balıkçısı, kendi yaptığı VI.Büyük Bedri 

resminin altına şunu yazdı:  

“Pontos Kralı Mitridates Roma’ya karşı 48 yıl savaşarak kan kusturmuştu. 

Yaşlanınca en yakınları bile kendisini terk ettiler. Mitridates tutsak olmaktansa ölümü 

seçti. Bir kölesine emrederek kafasını kestirtti.” (Hey Koca Yurt.s.208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selçuk Müzesinde başını kestirdiği anı gösteren iki heykeli vardır: 
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Halikarnas Balıkçısı, Mitridaticum panzehirini de resmetmeyi ihmal etmemiş; 

kâse dolusu zehir içmiş ve ölememiş, sonra başını kestirtmiş, diye yazdı. 

Resim Halikarnas Balıkçısının kendi yaptığı resimdir. Oysa, Selçuk Arkeoloji 

Müzesindeki resimde komutanın üzerindeki zırh, dikkat edilirse Trabzon işi altın hasır 

örmedir. Bu zırhın benzeri Almatı’da bulunan altın elbiseli Oğuz Oğlu (Issıg Kul) ile 

aynı el işidir.  

Büyük Bedri, Romalılara karşı 48 yıl süren direnişiyle, Bedrin Aslanları 

şan’ını yaratan komutan olmalıdır. Düşüncem odur ki, “Bedir” savaşına adını veren, 

orada aslan gibi dövüşen Hz.Ali’ye bu yakıştırmanın yapılmasının altında yatan tarihi 

benzetmenin kaynağı O’dur, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale destanındaki 

benzetmesinin dolaylı esin kaynağı da. 

Aşağıdaki resimde görülen,  Trabzon Kaymaklı İşevi/Manastırı’nın 

duvarındaki superi /suvari, buralı Amazon kızlar tarafından resmedilmiş olmalı. 

Zeugma’daki mozayiklerde de benzer superileri vardır. Balıkların arasında gezinen, 

tufandan sağ çıkan insanlar gibi, resimler vardır. Zeugma resimleriyle benzerlikler 

dikkat çekicidir, Karadeniz’deki tufan sırasında SUMERLERİN Mezopotomya’ya 

buradan gittiğinin işaretleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resimde herhangi bir dini simge yoktur. Antik Sümer Denizi, bu adı, Sümeri/ 

Süvari kızlardan almış gibidir. 

 

 

 

 

Ölümünden Sonra Direnen Oğulları:  

 

En önemli savaşlar, işbirlikçi Galatya beyi Amyntos/Pantus ile Kapadokya 

çevresinde yaşandı.  

MÖ.36-25 arasında, Galatya beyi Amyntos(Pantus), Romalılarla işbirliği 

yaparak kendini HOMAN-İDA/HoyNana Dağ Tanrısı ilan etti. Çünkü, dağlara çekilen 

Oğuz-Sıraç askerlerine hükmetmek için inanç yolunu kullanmak istedi. Madalya 

bastırdı. 

Aşağıdaki MÖ.1 yüzyıla ait Amasya- Galatya- Kapadokya sikkesinde, 

muhtemelen bu dönemin Şamani sembolleri madalyanın üzerindedir. 
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www.mediterranees.net/histoire_romaine/duruy/50_1.html 
Denizli Arkeoloji Müzesinde sergilenen Zeus Ktesios Patrios rölyefine verilen 

“çobanların koruyucu babası” adı, dağlara çekilen Pantus Oğuzlu halkına, Si-PAN 

/Çoban denilmesi de halka yönelik bir cümledir.   

Pan-Tur-Opo (PHTPOnO) yazmaktadır. Amasya tepelerinde, elinde şimşek, ay 

ve yıldız ile resmedilen Dağ Tanrısı PAN, MÖ.1 yy tarihlemesiyle dönemsel özellik 

gösteriyor.  

Yazıdaki harfler, Latince, Yunanca ve başka dilden karışık harflerdir. Ancak 

aşağıdaki deneysel açılımlar bize yeni ipuçları da verebilir. 

ETSTAR; Ata İştar 

MHTROPO; MİTRA-OPO  

ANRUPAC; ANKURAS; KORUS-ANA. Ankur-os; Ankor Oğulları.Ankaralı!  

NEOROPOY; NEOKOROY; ANA-U-KORUYU  

Neo-Koros; Yeni Koruyucu! 

“ANE’YU KORUYU” açılımı, belirgin Rize ağzı Kaşgari Oğuz Türkçesidir. 

Latinceye “Tapınak bekçisi” olarak çevrilmiş olup “Anneyi Koruyan” demektir.  

Laos ve Kamboçya’da Budist anıtmezarlarının adı ANKUROS’tur. 

ANKORAS, ANGKOR adıyla geçer ve ANKARA ile sesdeştir.  

Pan-Tur Opo; Turfan’a, Uygur’a bizi götürür. R harfinin K olarak okunusu, 

enteresan şekilde, K harfinin el yazısındaki halidir. Bu harfler bugünkü Türkçemize en 

yakın harflerdir. 

Milattan önce 1.yüzyılda, Cenevizli/Galatalı yağmacılara buralarda kılıç 

sallayan DORBEY’in oğlu, bugün Peribacası dediğimiz kepli-şapkalı dağların olduğu 

yerden (Kapa-dogi-a) ordu toplayan bir Prens /Boranes vardı. Zile’de MÖ.47’de Jül 

Sezar’a yenildi. Onun kızıl kurdeleyle başı bağlı Kılıç askerleri( Sıraçlar) bu dağlara 

çekilmişti. Roma’ya kaçırılmakta olan hazinelerin kervanlarını geçirtmiyorlardı. Bir de 

düşmanla işbirliği eden Ankara Galatya beyi Amyntos vardı. Dağlara çekilen Oğuz 

savaşçılarını (dağlıları!) temizlemeyi vazife edinmişti (MÖ.36-25). Kendini Şaman 

inanışının efendisi (Kuman-ida, HomanAda, Hoyİnana) ilan etti. Romalı efendilerin 

taşımakla bitiremedikleri Dorbeyi Eubadore/HubuYar (VI.Büyük Bedri, Mohti Oğuz) 

Sultan’ın hazinelerini kaçıran kervanlara (ticaret!) bekçilik ederdi.  

Dorbey’in torunu Kapadokya Prensi Bedros hazineleri gerçek sahiplerine 

vermek istiyordu, işbirlikçi Pantus onu öldürdü.  Bunun üzerine Bedros’un baş kadın 

savaşçı olan annesi Bedria ve eşi prenses, askerleriyle birlikte, Galatya beyini kuşatıp 

öldürdü (MÖ.25). 

 

http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/duruy/50_1.html
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Oğuzlu Prens’in ölümüyle kendini Amasya ve Kapadokya bölgesinin manevi 

efendisi ilan eden işbirlikçi Galatya kralı Pantus’un bastırdığı madalyasındaki 

sembollerde hilalin üzerinde olması gereken şems yıldızı yerine sol tarafta altıgen 

Davut Yıldızı resmedilmiştir.  

Hacıbektaş Müzesinde yatan ulu kişilerin adlarından anlıyoruz ki Pülümür, bir 

diğer önemli ata bağlantı yeridir. MÖ.270’de Pülümür’de savaşırken esir düşen, 

götürüldüğü Roma’da öldürülen Filistin Palmira kraliçesi Zeynep (Zenobia) aklıma 

geldi. Balım Sultan gibi o da Babagan (Papak, Babeg) Bektaşi kolundandı. O da, kocası 

öldürüldükten sonra oğluyla birlikte Romalı yağmacılara karşı savaşan, Mısır’ı 

Romalılardan geri alan, bir Azize (Gazze) atamızdı.  

Dağ tanrısı PAN kavramı, tanrılaşan Mitridate’ye aittir, ancak onun manevi 

değerini yok etmek için yeni tanrılar ilan ettikleri anlaşılıyor. Daha sonra 331 yılında 

İznik’te resmen yeni bir Tanrı icad ettiler, adı İsa idi, onun adına yazılmış bir çok 

kitaptan dört tanesini resmi Kristian kitabı kabul ettiler.  Direnişçi Horasani-Karusi 

boylarının Şaman inanışına yeni bir şekil getiriyorlardı, ancak Şaman inanışını 

değiştirerek zengin Asya’yı tümüyle Kristi köle yapacaklarını zannedenlerin bunda pek 

de başarılı olamadıkları açıktır.  

Kapadokia prensi olan oğlunun Zile yenilgisinden sonra, kızı ve torunu Tiran 

Antipatros Derbetes direnmeye devam etti. Kayseri’den Konya ve Antalya’ya kadar 

onun yönetimindeydi. Derbetes’in sarayı Toros yamaçlarında, Karaman yakınlarında 

Derbe antik şehrindeydi.  

Kral Bedros’un  tam adı aile soyağacı gibi bütün ipuçlarını vermektedir. 

Tiran Antipetros Derbetes; Babası Dikran/Turan,  Anası Bedri-kızı, Atası 

Dorbeyi! 

 

 

BELKIZ-ZEUGMA’DA  MEHDİ OĞUZ ve FIRTINA ABLA ADİGE 

 

Gaziantep Müzesi’nde sergilenmekte olan Zeugma mozaikleri, Başoğuzlu 

İmparatoru Büyük Bedri ile Fırtına Abla’yı yan yana gösteriyor.  

Müzenin arkeologu Ahmet Beyazlar tarafında  çekilmiş olan aşağıdaki resimde 

(2009) görülen MHTİOX adı, MÖ.1.yüzyılda, adeta bugünkü harflerle yazılmıştır.  

Bazı arkeologlar bu adı Metioks okumakta veya Mhtiokhus şeklinde 

yazmaktadır.  Oysa buranın Oğuzeli olduğunu bilirsek, “Oğuzeli” adının Rize Fırtına 

Vadisini, Kaçkar yaylalarını içine alan, Yusufeli, Artvin, Rize, Kelkit arasındaki 

bölgenin, dağ ve sahillerini de kapsayarak, aynı şekilde Oğuzeli olduğunu bilirsek, 

tablolarda resmedilen olayları ve yazıları okumak kolaylaşır.  

Zeugma’nın yer adı olan BELKIS; Kız-Beli, Okhuz/Oğuz-eli’dir. Bir daha 

açarsak, Kız-eli’nin başı, Kızıl Baş, Başoğuzlu olarak ortaya çıkar. Başoğuzlu ile Bazi-

leus sesdeştir. Buradan Laz Başı tarifi de çıkar. 

Aşağıdaki resimde okunan MHTİOX, fonetik analizimizde, MHTİ-OKHUS, 

“Mehdi Oğuz” şeklinde okunabilmektedir.  

 



 13 

                                                       
Soldaki resimde, Fırtına Aba’nın adı olan “Partuneopa” yazısı kopartılmış 

haldedir.  

Aşağıdaki resimde, palabıyıklı Oğuz beyi, muhtemelen Köroğlu dağlarında ve 

Amasya’da savaşırkenki yaşında (69) resmedilmiştir. Mehdi Oğuz, muhtemelen 

yaralıyken onu atına atıp gece karanlığı yararak fırtına gibi Kelkit Vadisini aşarak 

Fırtına deresinden Dor Kale’ye kadar götüren, “baykuş” gibi keskin gözleriyle gece 

yolları gören, Başkadın savaşçısı adeta onu atına aldığı anda resmedilmiştir.  

 

                                    
Tablonun adı “Erkadın ATİK FIRTINA ABLA, yaralı İmparatoru atına 

alırken” olabilirdi. 

Aşağıda ise, Sekiz baykuşlu Şems motifinin ortasında gece iyi gören Fırtına 

Abla görülüyor. 

                                            
 

Urfa Halepli Bahçe’den çıkartılan mozaikteki Amazon kraliçe Antiopa da aynı 

savaşçı aba’dır. Ona, “av partisinde” diye alt yazı yazan batılı arkeologlar, onu hiç 

tanımıyorlar. Onu, “Persler gibi kısa saçlıydı” diye tarif eden tarihçilerin kaynakları 

daha sağlam görünüyor.  
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Onun adları çoktur; Kabartay Paci, cesur atılgan, atik olan anlamında Tiche-

Atike, Fırtına Abla- Partune Opa, ARİADNE- ER HATUNİ!  

Ayrıca, mozayiğin bulunmuş olduğu HALEPLİ BAHÇE adının, Halep-eli, 

Alebi/AleviEli/ Elifli açılımı çok önemlidir. Çünkü burası bir SELEV-KOS şehridir. 

MÖ.1.yüzyılda Bazileus (Başoğuzlu) devletiyle ile Selevkos devleti, Roma’ya karşı 

birlikte savaşıyorlardı ve başkomutanları da Başoğuz Büyük Bedri’ydi. Niyazi Akşit’in 

Tarih Ansiklopedisinde Selevkos Uygarlığı açıklanırken parantez içinde “Asya 

Krallığı” yazılıdır. 

Selezya/ SE-LEV-KOS, İslamiyet’i doğuran uygarlıktır. Karus torunları, Oğuz 

Oğullarıdır. Nemrud tepesinde Oğuz ata heykelleri vardır. 

Bugün, Kuzey Irak’ta bulunan HALEP-ÇE de bir Alevi-LUVİ Şehridir; İran 

Humeyni rejimiyle ve Talabani’nin aşiretiyle neden çatıştıklarını, Humeyni ile Talabani 

askerlerinin birleşerek Halepçe’yi kuşattıklarında geri püskürtüklerini, bu kuşatmadan 

beş gün sonra yaşanan 1988 Halepçe katliamını, LUVİ olmaları izah etmeye yeter.  

Zeugma’da, Fırtına Aba’nın altına “Hüzünlü Çingene Kız GAİA” diyenler onu 

iyi uydurmuş! Sadece GAİA (Ca-iye) adı doğru olabilir. Açılımı Ace-AY, Ay Ece, 

Ayşe, Asiye, Asya, Ayça olur. Ay parçası gibi, ışığını güneşten alandır.  

 

                     
Bu Amazon kraliçesi, Oğuz Mehdisi Bedri’nin kurtarıcısı, halk efsanelerindeki 

hiç evlenmemiş olan hüzünlü Fırtına Vadili Kadın, Peri Mu kızı Tina/Atina/Hatuni 

abladır. O, Gürcü ağıdı “Vadili Kadın neden hiç evlenmedin” gibi, Balkan ezgisi “Ati 

Kadun neye ağlar” türküsündeki gibi, Kırım’da kendi başını kestirerek ölen o büyük 

kralın acısını içine gömen, ona saygısından hiç evlenmeyen ata anamızdan başkası 

değildir.  

Karadeniz kadınları, kocası öldüğünde bir daha evlenmezler, iki bin yıldan beri 

bu töre devam ediyor!  

Rize Çayeli’nin antik adı olan Ma-pauri (Periuma) adı Zeugma’da karşılığını 

bulmaktadır. Çünkü Çayeli (Usağ-eli), Zeug-MA içerisinde vardır. Ma Işığı/uşağı Zau-

Ma ile Ma-pari (Periuma) aynı yerdir. 

Burada bir saptama daha yapılabilir; bir yerleşim yerinin iki adı varsa ve biri 

inanış adı diğeri soyata adı bağını verebilir. Sümer adı aynı zamanda Demir Kültürü 

adıdır. 

Zir Kale’de ve Pazar’da iki kahraman adı vardır.  

1- Dor/Zir Kale- Kalei Bala (“Fırtına” Vadisinde) 

2- Atina - Pazar (Pazar; Maz-eri, Mit-ari, Bedri, Peder) 



 15 

3- Çayeli – Mapauri 

4-Vice (Bacı) –Findugli (Pan-utu Ogli). Çamlıhemşin’in eski adı da Vice’dir.  

6-Antep; Ayn-Tab, Ay-ana ile Ata-opa. Mohti Oğuz ile Partuna Aba burada 

ikisi birlikte resmedilmiştir. 

Rize’de Lazların halk arasındaki adı MOHTİ’dir; Meğdi, Mehdi ile sesdeştir. 

Kazım Mirşan’a göre Andolu’ya yerleşen ilk halk Oğuzlardır, yani kuzeydekiler, Oğzi, 

Eksi/Eyzi halkıdır onlar. İşte Lazların antik adlarından biri daha karşımıza çıktı, 

EYZİ’ler, yani Oğuzlar.   

Bu araştırmama başladığımda ilk saptamalarımdan biri de buydu, “Kaçkar 

dağları çevresinde yaşayan Pelaz halkı en eski Oğuz boyudur” demiştim. Bu savım 

bugün Zeugma’da MOHTİ OĞUZ adıyla doğrulanmıştır.  

Zeugma’daki Tufan tablolarına da bakılırsa, Karadeniz Tufanından kaçanların 

gittiği yerdir Mezopotamya. Balıklar içerisinde insan figürleri, tıpkı Trabzon 

Kaymaklı’daki kaya resimleri gibi, balık üzerinde bayrak elinde superisi kızlar! 

Zeugma’daki de aynı resimdir. 

Rize Potomya’nın, adından ve coğrafi konumundan hareketle, buranın altında, 

vaktiyle büyük bir körfez şehrinin olduğunu düşünmekte fayda var. Karşısındaki 

Kibele ve Ayane dağları, bu dağda bir zamanlar büyük bir şelalenin olduğu efsanesine 

de bakarsak, Potomya şehrinin üzeri sellerle kaplanmış gibidir. Askoroz deresinin 

yatağı takibedildiğinde, zaten körfezin bitiş noktası da burayı işaret etmektedir. Dikkat 

edilirse, Potamiya/Opa-Dami-ya ile Maz inanışlı Opo-dami-ya birbiriyle aynı 

sözcüktür. Maz inanışın simgesi ise Kibele ve Ayane dağlarıdır.   

Antik Alazya (Kıbrıs) şehirlerinde antik Oğuz adlarının var olması Başoğuz 

bağlantılıdır; Mohti Oğuz Bedri’nin kızı Yence/Niche Kırım’da canına kıydığında 

Alazya’nın başbeyine nişanlıydı. Bu arada, fonetik olarak Lefkoşe ile Nicose aynı 

anlamda ön-Türkçe sözcüklerdir; Nicose/Köşesiz (Na-köşe) ortada olan şehir; Lef-

kose, Lob-köşe, köşenin ortası/lobu.) 

MAĞUSA ile ZE-UĞ-MA aynı sözcüktür. A’Laz-ya’da Potomya adında bir 

köyün bulunmasının nedeni buranın da bir OĞUZELİ olmasındandır.  

Aynada simetrisi açıkça görülür: ZEUGMA=MAGOSA 

“Antep”; Anati-opa, Opa-anası ile Nizi-pa/Nizip sesdeştir. 

Alevi inanışındaki kayıp 12. Mehdi, burada resmedilen Mehdi Oğuz olmalıdır. 

İkisinin aynı kişilik olduğunu gün ışığına çıkardığımız zaman, bu çabamızın boşa 

gitmeyeceği, ışığıyla yolumuzu aydınlatacağı kuşkusuzdur. 

Selçuk Efes antik kentinde, agoranın güney kapısının üzerinde yazılı olan 

Mazaeus Mithridates adı, 1.Mitridate’nin bu kapıdan şehre girdiğine işaret eder. Kapı, 

daha sonra Augustus ve eşi Livia’ya ithaf edilmiş, zafer kapısının üzerinde bundan söz 

edilir. MÖ.305’de Amasya’da topladığı ordularla Sarta’a gelen ve buradan Ege’yi 

Roma yağmalarından kurtaran Oğuz beyi 3.Toros’un torunu Mitridates’in yaptırdığı 

kapı, VI.Mitridate MÖ.63’de Romalılara yenildikten çok sonra, MÖ.14’de Augustus’a 

armağan edilmiş. Dahası, Hıristiyan olmadığı Augustus adından da belli olan bu kralın 

heykellerine, Hıristiyanlık resmi din ilan edildikten sonra haç eklendi; Selçuk 

müzesindeki heykellerinde alnına sonradan haç çizildi. Adeta ölüsü vaftiz edildi. Tıpkı 

Nemrut heykellerinde, aslnaın sağrısını vaftizledikleri gibi, Dülük mağarasındaki 

Mitras/Bedros rölyefini vaftizledikleri gibi. 
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Mitridat Hanedanından büyük yöneticiler: “wikipedia.org/wiki/Mitridate” 

 in Persia:  

o Mitridate, eunuco, aiutò Artabano di Persia ad assassinare Serse I. 

o Mitridate combatté prima con Ciro e quindi con Artaserse contro i 

Greci, antenato dei re del Ponto. 

o Mitridate, genero del re Dario III 

 re del Ponto:  

o Mitridate I di Cio, satrapo ( -302 a.C.) 

o Mitridate II Ctiste (340 a.C.-266 a.C.) 

o Mitridate III (250 a.C.-185 a.C.) 

o Mitridate IV III re del Ponto, Filopatore, Filadelfo ( -150 a.C.) 

o Mitridate V Evergete, V re del Ponto ( -120 a.C.) 

o Mitridate VI Eupatore, Dioniso, il Grande (132 a.C.-63 a.C.) (combatté 

contro i Romani le tre guerre mitridatiche). 

 re dei Parti  

o Mitridate I Filelleno (171-138 a.C.) 

o Mitridate II il Grande (123-87 a.C.) 

o Mitridate III (57-55 a.C.) 

o Mitridate IV (129-140 d.C.) 

 re di Commagene  

o Mitridate I il Grande, Callinico, Filelleno, Filoromano (circa 80-64 

a.C.) 

o Mitridate II (36-20 a.C.) 

o Mitridate III 

 re del Bosforo Cimmerio  

o Mitridate I 

o Mitridate II 

 altri regni  

o Mitridate, re di Armenia (Atropatene) (35-51 d.C.) 

 

Inoltre: 

 Mitridate e Mazeus due ricchi liberti, dedicarono ad Augusto la porta 

dell'agorà commerciale di Efeso. 

 Flavio Mitridate, un ebreo convertito, compilò per Giovanni Pico della 

Mirandola la "Biblioteca Cabbalistica", una consistente raccolta manoscritta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Persia
http://it.wikipedia.org/wiki/Eunuco
http://it.wikipedia.org/wiki/Artabano_di_Persia
http://it.wikipedia.org/wiki/Serse_I
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciro_di_Persia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Artaserse
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_III_di_Persia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponto_(geografia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_I_del_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/Cio
http://it.wikipedia.org/wiki/Satrapo
http://it.wikipedia.org/wiki/302_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_II_del_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/340_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/266_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_III_del_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/250_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/185_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_IV_del_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/150_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_V_del_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/120_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_VI_del_Ponto
http://it.wikipedia.org/wiki/132_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/63_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Romani
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_mitridatiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Parti
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_I_di_Partia
http://it.wikipedia.org/wiki/171_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/138_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_II_di_Partia
http://it.wikipedia.org/wiki/123_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/87_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_III_di_Partia
http://it.wikipedia.org/wiki/57_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/55_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_IV_di_Partia
http://it.wikipedia.org/wiki/129
http://it.wikipedia.org/wiki/140
http://it.wikipedia.org/wiki/Commagene
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_I_di_Commagene
http://it.wikipedia.org/wiki/80_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/64_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/64_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_II_di_Commagene
http://it.wikipedia.org/wiki/36_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/20_a.C.
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_III_di_Commagene&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosforo_Cimmerio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_I_del_Bosforo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_II_del_Bosforo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitridate_di_Armenia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Atropatene
http://it.wikipedia.org/wiki/35
http://it.wikipedia.org/wiki/51
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Giulio_Cesare_Ottaviano
http://it.wikipedia.org/wiki/Efeso
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola
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Urfa Halepli Bahçe Mozaiklerinde Antik Oğuz Adları    

 

Halepli Bahçe’nin adından başlamalı; Halep-eli. Ulu Opa, İlyapa’nın yeri. 

İlyapa, Sümer Güneş Tanrısı Kibele’nin adlarından biridir. Zaten Urfa’da nereye 

baksanız Güneş Tanrı simgelerini görürsünüz. 

Urfa’nın eski adı olan EDESSA sözcüğü, Lazopo Susalı Kutluasker 

1.Artemis’in diğer adı olan Odossi ve hatta Karadeniz’deki Odessa şehriyle sesdeştir. 

İskender’in memleketi olan Makedonya’da aynı isimde bir yer daha olduğu bilinir. 

Karadeniz’deki Odessa şehri yakınlarında Soci vardır, bu da Susa ve Cici ile sesdeştir.  

Cici’yi mozaiklerde KTI CIC olarak görüyoruz. 

KTI CIC; Bahçedeki kısa saçlı Pers kraliçesi Cici Hato, Cici abla, büyükanne 

gibi sevilen olmalıdır. Burada büyüklük manevidir ve hiç evlenmemişlik halidir, kralın 

kurtarıcısı Er Hatun Fırtına Abla ile örtüşür. Kafkas kökenlidir, antik Eti/Hatti’ler 

onlardır. Cici Hatti, Eti, Ata kadın o kişidir.  

CİCİ ANNE kavramı Karadeniz’de ve Azerbaycan’da vardır. Yeğenlerini 

büyütmüş olan hala veya teyzeye, çocuğu olmayıp da eşine erkek evlat versin diye onu 

evlendiren AS KADIN’a da Cici veya Cicianne denir. Türkmenistan’da Cicibibi, “cici 

hala” demektir. Urfa’nın “Yoğurt koydum dolaba” türküsünün bağlantısında “Ellere 

cico cicom…” geçer. Güzel kız çocukları “cici kız” diyerek sevilir. Bütün bu 

söylemlerden CİCİ sözcüğünü halen daha kullandığımız anlaşılmaktadır. 

KTI’nin açılımına gelince; yine Azeri Türkçesinde, ki antik Türkmeneli olan 

(Bakü, Tebriz, Van, Tunceli, Urfa, Antep, Kerkük, Şam, Halep) coğrafyada egemen 

olan Azeri Türkçesi bize ipucu verecektir. Hatu, Kato “abla” demek, Hatu-ka ise “abla-

cık”tır, kutlu-sevgili olan abladır. Kadın sözcüğünde Katu-ni’yi, hatta Hatu-n kişiyi 

görebiliriz. 

CİCİ ABLA, KTI CİCİ, atın üzerindeki Amazon kadın olan gerçek kişiliktir. 

Amasya’da, Lukullus ile yaptığı savunma savaşında gece yaralanan Orkun Atası 

VI.MitriDates’i atıyla kaçırıp Zir Kale’ye kadar taşıyan Adige Fırtına Abala hiç 

evlenmemiştir. 

Halepli Bahçe, HALEP-ELİ; UluOpaEli, İlyapa-/Elif yeridir. Tanrının evi 

anlamındadır. “Elif Lam Ra” suresindeki Tanrının üç adını burada tanrı katına 

yükselmiş ulu kişiliklerde ve yer-su adlarında görürüz:  

Elif: Ulu-Opa; Ulu Up, yüce ışık, güneş. 

El Rua: Ulu Ruh, Ulu REHA, can suyunu veren ulu ruh, çölün bittiği yerdeki 

vaha.  

Lam: Ulu EME. Bu sıfatı, elinde mızrağıyla savaşırken resmedilen kraliçenin 

adında görüyoruz:  

MEL ANITTH; eME-uLu Anası; Anası Ulu MA. (Urfa’da Lami-a isim 

vardır.) Panter’i mızraklarken resmedilmesi, yıkılan bir ulusun yok oluşunu simgeler. 

Yıkılan devlet kuzey Anadolu’da yenik düşen kral VI.Mitridate Mete Oğuz’un 

devletidir ve o devletin adı kralın parasında Bazileus/Başoğuzlu, batı kaynaklarında ise, 

Atası Pan anlamında “Pantus” diye geçer. 
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AYN-ZELİHA; Balıklı gölün antik adıdır. Sümer Tanrıçası AY-HANA, Ay 

Hatun, kutsal Hilal’in antik adıdır. Ayane dağı, Rize’de Kıble dağının yanındaki 

dağdır. Aynı isimle Afganistan’ın Bahleva (Oğuzlu) bölgesinde toprak çanaklara 

resmedilmiş olarak bulundu.  

AYN, açılımındaki Ay-Han adı, hem kız hem erkek adıdır.  

Zeli-Ha, Sele-u-Kos Oğuzlu Ulusunun temelindeki addır. Seli, Soli, Zeli, Zele, 

Sili, Sali gibi dönüşümlerle çok kullanılan yer ve insan adıdır,Ulu Işık’tır. Rize’de 

AYANE dağına çok da uzak sayılmayan Çaykara’da “Zeleka” köyü vardır. Tokat 

Zile’de Başoğuzlu imparatorluğun dede evi olan, Horanta Evi/Korint Müzesi vardır. 

Zeli; Ulu Işık; LEUS/Ulus. İse-Uli bunun sağdan okunuşudur. Bölgede 

Milattan önce 300 yıl egemen yaşayan Sele-u Kos halkının adını, Oğuz Ulusu’nun ad 

kökenini burada buluyoruz. 

Mozaiklerden birinde IPPOLYTH adı var; Opa-Lizi, Laz-Opa 1.Artemis’in de 

adıdır. Ulusun Opası, “Halkın ablası”, “kralice” olarak bugüne gelir.  

LEYO; LESU; İleus; Ulus. Ulu Uşakları, “halk”. 

Y harfinin S’ye dönüşümüne bugün Kürtçe’de rastlıyoruz. Bize, Size derken, 

BİYE, SİYE denilir. Y/S dönüşümü İspanyolca’da da karşımıza çıkar. Kuzeydeki 

dağlık Pirenelerde yaşayan Astor’ların ünlü kralı BEN LAYO, Pan Lazo’dur, biz onu 

çizgifilm Asteriks’den (As-Tur Oğuz) tanırız. 

AXILLEYO; Akilleus diye okunduğu bilinen antik tıbbın babasının öğrencisi. 

İşte karşımızda tıbbın babası Jubiter/Hubudor Rizeli Lokman Hekim Büyük Mete 

Oğuz’un öğrencisi, LEUS OGULİ, AKİL-Leus çıktı.  

Ancak burada X harfini OKS olarak, AXI-L Leus şeklinde düşünmekte yarar 

var: 

AXI-L;AKSİ/EKSİ/OGZİ/Eyzi= Oğuz. 

AXI-L= Oğuzlu. 

AXIL-LEUS= Oğuzlu Ulusu! 

Mozaiklerden biri, sırtında kanatları olan “tıbbın babası Lokman Hekim” 

tablosudur. Üzerinde XIRGON yazılıdır. 

XIPGON(ZORKUN);Bedeni atıyla birleşmiş resmedilen, rüzgâr kanatlı adam 

mozaiğindeki yazı. 

Zarkun,Dorkun, Tarkon; Urfa-İskenderun hattındaki Zorkun yaylasında adı 

yaşayan TARKAN Di METE de olabilir. Ancak genel olarak sanatı, tıbbı ve askerliği 

beraber taşıyan, ölümünde Gök Tanrıya yükselen insanı betimleyen bu resim, 

Tarkan’dan çok KORKUN Atası VI.Mitridate’yi ifade ediyor.  

X sembolünü OKS yerine gırtlaktan H/KH okumak da olanaklı olduğuna göre, 

XIRKON’u KIRKUN, yani KEN-GER sıfatıyla da çözebiliriz. Bu durumda Sümer 

Atası Orkun demek yanlış olmayacaktır, çünkü Sümerli halkı kendilerine KENGER 

der.   

Atıyla bütünleşen ZORKUN’un antik kaynaklardaki adı Santor/ Kentour diye 

geçer. Atıyla bütünleşmiş yüce kişilik; müzik, tıp, gök bilimi, askerlik gibi becerileri 

üzerinde toplayandır. OpaDor Mitridate’nin gerçek kişiliğiyle örtüşen bir sıfattır. Dor-

Kun/San-Tor ile sesdeştir. Piyanonun atası sayılan İran-Pers çalgısı SANTUR ile 

sesdeştir; Dor-Canı anlamındadır. 

ODYCEYC: Edessa olarak çözümlenen ad bu olmalı. Bir de biz bakalım.  
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Sondaki C harfini çoğul eki, Işıktan Ur olan uşağlar, AY inanışlı, Ay gibi 

ışığını güneşten alanlar diyelim. Ortadaki C, kutsal ışığ/esiğ, göksel “bağlaç” olmalıdır. 

ESİĞ’ın sıkışmış sembolü kutsal AY Ana’nın Hilal hali C olarak, iki kavram birbirine 

bağlanmış olsun.  

ODY-C-EYC; Odis-İce- Eyzi; Atası Oğuz!  

Bütün bu analizlerden sonra diyebilirim ki Urfa, bir Oğuz şehridir. Urfalıların 

merak ettikleri şey şudur; “Kafkas Amazon kadınların burada ne işi vardı?” Onlara 

MÖ.1.yüzyılda Anadolu’da Birleşik Oğuz Ordularının yüz yıl Romalılarla savaştıkları 

yılları anlatmak isterim. Rize Potomya’da yenik düştüklerinde bu şehir yerle bir 

edilirken oradan kaçabilenlerin sığındığı yer Maz-Opo-tamya’dır.  TigranAgarta şehrini 

onlar kurdular. Kafkas Kabartay savaşçısı kadın ve erkek savaşçılar, rüzgâr kanatlı 

atlarıyla Fırat nehrinin çıktığı kuzeyden atını nehre indirdiği zaman, sudan hiç 

çıkmadan, bir günde gün batmadan Urfa’ya gelirlerdi!  

Roma senatosunda, Selevkos Oğuzlu Ulusunu yerle bir etme, hafızalardan ve 

tarihten silme cezası verildiği yıl MS.70’di. Yani Kuzeydeki Oğzilerin Bazileus 

devletinin yenildiği MÖ.64 ve MÖ.47’de Zile’den 100 yıldan daha fazla bir süre sonra 

Mezopotomya şehirleri düştü, MS.70 (Gerger, Şamsat,Tigranakarta). Viranşehir’in yedi 

kere yerle bir edildiğini anlatırlar, doğrudur, Romalı Korbulalar, Neronlar, Zalim 

Claudiolar, Septemus Seferuslar, sefer üstüne sefer açtılar Sümer Uygarlığını yerle bir 

etmeye. Yüzlerce yıl sürdü buraları yakıp yıkmalar ve hatta Şaman kökenli Mitra/Bedri 

yolundan Hıristiyanlık yoluna inanış değiştirtmeler.  

Ede-s-sa; Atası-sa, Atalar yeri. Azerice “kadın ata” demek olan HEDE(ata) ile 

düşünürsek; HEDE-SUSA, Işık Atalılar anlamına gelir. Sûsa-ana, Sele-v-kos Oğuz 

Ulusu devletinin 70’li yıllarda yıkıldıktan sonra kurulan Sasani (220-670) devletinin de 

köken adıdır.   

Urfa’da bütün antik yapılarda Sümer-Oğuz güneşi demek olan sekizli ŞEMS 

(Nokta) motifleri vardır. Bu semboller yörenin Şaman kültürüne de işaret ediyor, ki 

bölgede sabah gün doğarken beyaz giysilerle def çalarak yapılan dairesel danslarda, 

başlarındaki Nemrud dağı heykellerindeki gibi Uygur şapkalarında, sıra gecelerindeki 

müziklerde (hepsi de Kerkük ağzıdır), makam ve sözlerde tamamen eski Bektaşi ve 

Oğuz töreleri egemendir. 

Eradne (Er hatune), baş kadın savaşçıdır ve çok atiktir; Adige, Atike, Tiche 

yazılışları vardır. Antep müzesindeki Partuneope, FırtınaOpa Atina da odur. 

Halepli Bahçe’nin mozaik tablolarında iki önemli kahraman vardır, ikisinin de 

sıfatları çoktur, onun için tasvirleri de çoktur; Zorkun ve Cici Hatu.  

 

     
XIPGON; Zorkun, Orhun Ata.       KTI CİC; Cici Hatuka 
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Ippolitth; Opa Leuzisi; Ulusun Opası, Başında Hitit(İsis, Susi) şapkasıyla. 

IPPOLİ-TTH; Hopalı Susi! MEL Anatth; Anası Ulu Ame, Lam Anası. (Lam-aba) 

  

Edessa-Odessa Hattında Fonetik Yolculuk 

Kırım’da Tatar Türk şehri Odessa var. Bugün Ukrayna içindedir. Kırım 

Hanlığının kurucusu Hacı 1.Giray Melek (Hacıbey), öldükten sonra Oğuz töresine göre 

Bahçesaray’da yakıldı, oğlunun adı Hayder’di. ODESSA’nın Kril harfleriyle 

yazılışında D harfi Haleplibahçe’deki yazılarda olduğu gibi “Dağ” tasviri olan 

üçgendir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa) 

Odessa şehir amblemi ortasında gemi çıpası olan sarı-kırmızı bayraktır. 

Edessa şehri bir tane de Selanik’in kuzeyindedir. Şehrin ortasında büyük bir 

şelale akar. Burası antik Aka bölgesidir. (Selânik doğumlu yazar dedemin mahlası Aka 

Gündüz’dü!) Edessa, Yunanca “Su Şehri” anlamına gelirmiş. Ancak Türkçe’de Suyun 

Atası, Suyun Kaynağı anlamında olduğu kesin, Atası-Su; Edes-sa!  

Hacıbey öldüğünde (1466) cesedi Bahçesaray’da türbesinde Şaman-Oğuz 

töreniyle yakıldı.(*) (Hacı I Giray is buried in the Durbe in Salaçıq in Bakhchisaray.)  

Bahçesaray’ın bu özelliği, buranın ulu kişilerin ölülerini yakma yeri olduğuna 

işaret eder. Halkını doyuran, GÜNAHSIZ(hacı), MELEK olmak sıfatıyla örtüşen ulu 

bir kişidir. Kültürümüzde devam eden bir kavramı burada görüyoruz; ruhu göğe 

yükselen ulu kişi artık “melek” olmuştur.  

Mozaikteki MEL- ANATTH, Anası-MEL ile MEL-ika, Melek, anlamdaş ve 

sesdeştir. 

Bu durumda, MELEK sıfatı ile Halepli Bahçe (Elif’li Bahçe) adı örtüşür.  

Şimdi, Nesimi’nin şiirlerinde geçen MELANET Hırkası nedir onu da bulduk 

mu, tarihsel ve kavramsal bağlar tam kurulmuş olacaktır.  

Bir de, “Odessa’dan Bağdat’a kadar SÜMER” tezi doğrulanıyor! 

(*)Bu tarihte bile Şaman töresi varmış! Daha önce saptayabildiğim en son 

560’da Ayasofya’da kraliçe Teodora’nın  cesedi yakılmıştı. Ancak MÖ.63’de 

Kırım’daki sarayında 69 yaşında intihar ederek ölen Eupatore VI.Mitridate’nin cesedi 

de Bahçesaray’da, Salacık’ta yakıldı. Ölene Sela-cık okunan yer gibi! Roma 

kaynaklarında bu yerin adı Başoğuzlu İmparatorunun sıfatı olan Orkun Atası 

“Kerkinitis” olarak yazılıdır. 

29.4.2010 

 

 Halikarnas Balıkçısı Büyük Bedri’yi Anlatıyor 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bakhchisaray
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İskender’e bir erkek evlat veren Pantieze ile kuzeni Amastris 1.Bedri’nin 

yeğenleriydi.   İskender onlarla beraber başka Amazon kadınları da esir almış, 

kaçırmıştı.  

Büyük Bedri ordular toplayıp Atina üstüne yürüdü. Bu bölümü Halikarnas 

Balıkçısından aktaralım. (Hey Koca Yurt. S.19)  

“Dev Mitridates 

Sinop, yıllarca, Pontos Kralı Mitridates’in başkentiydi. Mitridates hemen 

hemen iki buçuk metre boyunda ve bir oturuşta bir kuzu dolmasını haklayan bir 

adamdı. Anadolu’yu çok severdi. Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz Kafkasya’sı 

buyruğunda idi. Kırımlılar ondan yardım istediler. Orasını ve Karadeniz’in 

güneyindeki toprakları da zaptetti. (Romalı korsanlardan temizledi. M.M.) Gücü 

Roma’yı korkutacak kadar arttı. Roma senatosu, onun yüzüne gülerek “idare-i 

maslahat” zorunda kaldı. 

Helenistanlılar kendisinden yardım isteyince Mitridates Roma’ya savaş açtı. 

Bu arada Anadolu’da 80 bin Romalıyı kılıçtan geçirdi. Halk her yanda Pontos kralına 

yardım ediyordu. Çünkü ilk Roma Krallığı zamanında “Ekuestriyani” denilen soylu 

süvari beyleri olan zengin Romalılar, her girdikleri yerde aldıkları rüşvetler ve 

haraçlarla, halkın analarından emdiği sütleri burnundan getirmişlerdi. 

Mitridates, bütün Hellenistan’ı ele geçirdi. Üstelik Makedonya’ya da 

bayraklarını dikti. Roma devleti, tarihindeki en büyük tehlike ile, Pontos Kralı’nın 

kişiliğinde karşılaştı. Hatta Kartaca ve Hanibal’den daha korkunçtu bu düşman. 

Roma, bütün gücü ile ve sıra ile en usta generalleri Akilius, Sulla, Lukullus ve 

Büyük Pompey ile onun üstüne yürüdü. Mitridates yeniliyor, ha alt oldu, ha olacak 

denildiği sırada kendini tekrar topluyor; yitirdiği yerleri hemen geri alıyordu. 

Artık her şeyin kaybolduğu sanılan durumlarda, hatta tutsak olmaması için 

karısına ve kızkardeşlerine kendi canlarını almalarını (intihar) buyurduğu durumlarda 

Mitridates eskisinden daha güçlü kalkınıyordu. Roma’ya karşı savaşları kimine göre 

otuz kimine göre kırk yıl sürdü. Bir kez, sekiz yüz süvarisi ile saldırıya geçti, beşyüzünü 

kaybetti ama, savaşı yine kazandı. Sonunda, yani yaşlılığında müttefikleri, hatta en 

yakınları kendisini yapayalnız bıraktılar. Mitridates tutsak olmaktansa, ölümü seçti.” 

Büyük Bedri’nin gece-gündüz kırk sekiz yıl süren direniş savaşından bugüne 

kalan bir halk deyişi var; Giresun’da söylenir, evde, lambalar açık unutulduğu zaman, 

söndürülmesi için yapılan uyarıdır, yarı sitemli bir sözdür.  

“Bedros’un düğünü mü var, ne bu ışıklar?” 

Belki de Rize’den gelin aldığı Emine’yi (Monime) Sinop’a götürmüş, kırk gün 

kırk gece düğün yapmıştır. Kemençe çalan Tinika Emine’nin düğününde Sinoplular, 

belki de ona “Tin tin tini mini hanım” türküsü söyleyip oynamışlardır. Kralın en büyük 

sarayı Taşköprü yakınlarındaydı, antik Tallaoyi, Tarlayeri, büyük ahırların olduğu yer. 

Bir sitem sözü daha vardır; “bıktırana kadar ısrarcı, inatçı olan” anlamında 

kullanılır. Annem, babama kızdığı zaman “Bedros, ne olacak!”  derdi, ki gerçekten 

babamın adı Bedri’dir. 

Bedros/Mitras adını, kızı Fortuna-Mitradates Kallinikos’dan torunu  

Mithres/Bedros’ta ve Klopatra-Dikran’dan torunu Bedros’ta görüyoruz.  
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Bazileus Başoğuz Krallığı MÖ.43’de Roma’ya yenik düştü ve devletin adı 

Rum Pantus oldu. Fakat tarih yazdı ki, Roma İmparatorluğundan ilk ayrılan krallık da 

Pantus’tur.   

İlginçtir, MÖ.47’de yaptıkları Roma’ya bağlılık yemini bile bir Hitit yeminidir: 

“… Zeus, Toprak, Güneş, tüm tanrı ve tanrıçalar ve Augustus’un kendi 

adına yemin ederim ki tüm hayatım boyunca, sözümde, işimde ve düşüncemde Sezar 

Augustus, oğulları ve torunlarına dost olacağıma yemin ederim. Onların dost olarak 

düşündüklerini dost olarak kabul edecek ve onların düşman olarak kabul ettiklerini 

düşman olarak kabul edecek, onların çıkarlarına olan şeyler için ne vücudumu, ne 

ruhumu, ne hayatımı ne de çocuklarımı esirgemeyeceğim…” 

Bu yemin metni bize ABD ile ikili anlaşmaları anımsatıyor; demek ki korsanlar 

her devirde aynı şeyi istiyor!  

Bedri Dede’nin ardılları, 1204’de batılı Hıristiyan korsanlar 4.kez Anadolu 

üzerine haçlı seferi açana kadar Anadolu Selçuklu beylikleriyle iyi ilişkiler kurarak, kız 

alıp vererek geçinip gitmişler ve Doğu Roma’nın korsanlarını Anadolu’dan 

kovmuşlardır.  

Roma’ya borç para verip 4.Haçlı seferini yaptırtan Venedikli bankerler, 

alacakları için İstanbul’u 3 gün boyunca askerlere korkunç şekilde yağmalattılar. Bu 

yağma sırasında  kaçan Bizans veliahtı  Trabzon krallığına  sığındı. Kendine sığınanları 

korumak bir Oğuz geleneği idi. Buna örnek; Hz.Ali’nin torunu 12.İmam Mehdi küçük 

bir çocukken Türklere sığınır. (Bir düşünceye göre Hz.Muhammed’in babaannesi 

Selma Medineli bir Türk ailesindendi.) Çocuk Mehdi’yi Emeviler kovaladıkça 

Horasan’a kadar kaçırır saklarlar ve 20 yıl onu vermemek için savaşırlar. Bu savaşın 

kahramanı ünlü Azeri komutan BABEG’dir; onun adı “bebeği koruyan” demektir; Oğ-

babe, Oy-bebe! 

Oğuzların yardım isteyene yardım etme geleneğine tarihte örnek çoktur.  

Büyük Hun İmparatoru Attila’nın, Roma saldırılarından bıkan Avusturya ve 

Almanların yardım çağrısı üzerine Macaristan’a gelip Romalıları yenmesi, arada bir 

tampon devlet kurup oraya yerleşmesi, Roma kapısına kadar gidip Roma kralına “sakın 

Alpler’den yukarı bir daha geçmeyin” buyruğunu verip dönmesi (isteseydi Romayı 

yerle bir ederdi) ve sonra bir Roman prensesiyle beraberken zehirlenmesi…  

Maalesef, Türklerin kendini feda edercesine yardımsever oldukları  batılılarca 

çok iyi bilinmekte ve bu özellikleri kullanılmaktadır.  

VI.Büyük Bedri’nin çağrısına uyarak Efes halkı Roma yağmacılarına karşı 

ayaklandı. Bazı kaynaklarda şöyle yazar; “Efes halkı VI.Mitridate’nin kışkırtmasıyla 

Romalılara saldırdı, Artemis mabedine sığınanları bile öldürdüler.” Öyleyse, Efes halkı 

kimdi, Romalılar kimdi? 

  

 

 

Roma’ya Karşı Savaşırken Kurulan BAŞOĞUZLU Türk Devleti s.195  

 

1.Büyük Bedri tarafından MÖ.301’de kurulan Oğuz devleti, parası, ordusu, 

yazısı, sanatı ve bilim kurumlarıyla mükemmel bir devlettir. Anadolu’da kurulmuş olan 



 23 

bütün devletler gibi kendi halkını ve topraklarını düşman istilâsından kurtarmak için 

kurulmuş birleşik bir devlettir.  

VI. Büyük Bedri’nin komutasında Roma’ya karşı savaşan kralların listesi:  

1-Tigran; Türkmeneli kralı. Damadıdır. (İngilizler 1844’den sonra buranın 

adını Ermenistan yaptı)  

2-Artakos (Arta-Oğuz); Kafkas İberyası kralı.  

3-Oroezes (Ur-Aziz, Uru Atası); Albenia, Urumeli kralı. 

4-Aretas (Er-ateş); Filistin, Ürdün, Petra, Trablus, Nebatyan kralı. 

5-Darius (Toros); İran, Mede kralı.  

6-Antiochos (Anası Oğuz ); Eniştesi. Kuma-gene, Selevkos kralı. 

7-Diopantus (Doğu Pan-tus); TEOMAN-Atası. Kırım ve Kuzey Kafkasya, 

Osetya kralı. Adige Abla bu ordunun askeri olmalıdır.  Yenilgiden sonra Kiev’e 

çekildi, Bubiyar’da onun askerleri Avar/Avador adıyla yaşadı. 

8-Mazares;Kırım valisi, Rizeli, kayınbiraderi. İlk eşi Emine’nin kardeşi. 

(İşbirlikçi olduğu üzerine anlatılanlar vardır; Mitridate onu öldürüp cesedini 

pencereden fırlattı, gibi)  

9-Boranes/Pharnace/Prens; İzmirli eşi Prenses Beren’in oğlu. Kapadokya 

kralı. Ablası Bedria (Kleopetra) ile birlikte savaşmaya devam etti. Tokat’ta yenildi, Jül 

Sezar’ın yendiği ordu bu ordudur.  

Jül Sezar, MÖ.47’de yazdığı Zile’deki kaya yazısında kimi yendiğinin adını 

yazamadı, çünkü Roma senatosunda Başoğuzlu ülkesine “tarihten ve hafızalardan silme 

cezası” verilmişti. 

Cleopetra, kocası Dikran Roma’ya teslim olmasına rağmen, kendisi ve oğlu 

Bedros, Roma ordularına karşı savaşmaya devam ettiler. Oğlu Bedros, teslim olmayıp 

savaşmaya devam ettiler.  

 
2.Prens Boran-es.  

(Pharnace II  roi de - 63 à – 47/ http://www.mediterranees.net) 

“Anası Per olan” anlamında, PRENS sözcüğünün de kökeni görünmektedir. 

(Prenses; Per-enesi)  

Boranes, MÖ.47’de Zile’de Oğul Sezar’a yenildikten sonra Bazileus Oğuz 

Krallığının adı Rum Pantus olarak anılmaya başlandı. Artık  “Roma’ya vergi veren” 

koloni olmuştu.  

Pan-ti-us bağlantısı, Yunan halkının Büyük/Pan koruyucu olarak Mitridate’yi 

görmesindendir. Dağ Tanrısı Pan ile özdeşleştirilmiş bir büyük koruyucu kraldı çünkü. 

Ege denizinde balıkçılar batı sahiline doğru “Pan öldü” diye bağırdıklarında karadan 

yükselen ağıtlar feryatlar efsane oldu, mitolojiye girdi.   

http://www.mediterranees.net/
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Milattan Önce Anadolu’nun yöneticileri Pers soylu komutanlardı. En çok da 

batı Anadolu sürekli Atina’dan gelen saldırılara karşı savunma durumunda kalıyordu, 

götürülen esirler köle ediliyor, bilginler de köle öğretmen yapışıyordu. Hatta Sparta’da 

kadın köleler sırf erkek doğursun diye durmadan hamile bırakılıyor, kız bebekler 

hemen öldürülüyordu. Çünkü erkek çocuk yağmacı asker demekti. İslamiyetin kız 

bebekleri korumaya alması köleci Yunan oligarklarına karşı alınmış kararlar gibidir. 

Atina’ya kadar gidip köle esirleri kurtaran büyük Oğuz ataları ve anaları, o nedenle 

tanrılaştırıldı. Bodrum civarında Yunan donanmasını yenen Amiral Artemisia için 

Anadolu’da anıt müzeler yapıldı, heykelleri dikildi.  

MÖ.400’de Darius’un küçük oğlu Karus, topladığı on bin kişilik yağmacı 

orduyla Doğu Anadolu’ya saldırdı, yenildi.  

Masal gibi, her yüzyılda büyük saldırılar gördü Anadolu: 354’de Efes’e saldırıp 

yakıyorlar, arkasından 332’de İskender büyük Asya seferine Biga’da nehirlere zehir 

dökerek başlıyordu. Direnen şehirleri yakıyor yerle bir ediyor, bütün Efesus/Efesliler 

dağlara kaçıyordu. İskender bir gemi Amazon kadın savaşçıyı esir alıp Atina’ya 

götürüyor, oradaki aristokratlara en yüksek fiyattan köle/metres olarak satıyordu. 

(Atina’daki bu mahallenin adı Amazonya olarak anılagelir.) 

İskender, Milet/Ege uygarlığından esir aldığı bilim adamlarını ise Atinalı 

aristokratların çocuklarına köle öğretmen olarak satıyordu. Diojen’i kendi oğluna 

öğretmen almak istedi, o da gitti sahilde fıçıda yaşadı! Antalya’yı yaktığı bile anlatılır. 

İskender, Horasan’da Darius’un torunlarından, başkadın savaşçılardan biri 

olan, Pantiece Roksana (AriOğuzana) ile evlendi ve İskender’e ZEUS adlı bir erkek 

evlat verdi. İskender öldürüldüğünde onlar da öldürüldü. Bir diğer başkadın savaşçı 

olan Bedri Dede’nin yeğeni Amastireis, ki İskender’in baldızı diye geçer, Amasra 

kraliçesiydi.  İskender onu yaşlı bir komutanına verdi, o iki erkek doğurdu. Dayısı 

1.Büyük Bedri onu daha sonra kurtaracaktı (MÖ.301).    

İskender İskenderun’da (önceki adı Puar/Pınar’dı) Pers kralı Büyük Toros’u 

yenince Anadolu halkı çok sahipsiz ve başsız kaldı. Durumu toparlamak ihtiyacı vardı.  

Anadolu’da bir ordu toplayıp Roma askerlerini denize dökme gereği vardı.  

Yine aynı Pers hanedanından Mitridate’nin oğlu 1.Mitridate yeni bir ordu 

topladı ve ay yıldızlı BAZİLEUS parasını bastırdı ve büyük ordularla Roma 

yağmalarına karşı savaştı.   

1.Büyük Bedri, MÖ.301’de, Amasya’da, Karadeniz’in kuzeyinden gelen İskit 

Türklerinin (Galatların)  da katıldığı büyük bir ordu topladı. Bu orduya Birleşik Hitit 

orduları veya Anadolu Birleşik Orduları denir. 

Kurucusu Mitridade hanedanının Kaşgari Oğuz boylarından geliyor olması 

nedeniyle bu bir OĞUZ devleti idi ve Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir direniş 

devleti olarak kurulmuştu.  

Oğuz Kralları, altı Büyük Bedri, MÖ. 301-63 arasında Roma saldırılarına karşı 

sürekli savaştı. Bilimevleri en huzurlu çalışma ortamını buldu, MÖ.2.yüzyıl 

Anadolu’da bilimin doruğa çıktığı yıllar diye tarihe geçti. Kırım’dan Filistine kadar 

tüm sahilleri Romalı korsanlara yağmalattırmadılar. 

Anadolu’nun Roma kolonisi haline gelmesi, VI.Büyük Bedri’nin kendini 

Kırım’da öldürtmesinden (MÖ.63) sonradır. Ancak, Kapadokya, Tigran Akarta, Antep-

Oğuzeli, Antakya- Türkmeneli ve Samsat-Kumangene, özetle Selev-Kos Asya Krallığı, 
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Roma’ya teslim olmadı, direndi, savaştı, ta ki Septemus Seferus’un tamamen buraları 

yerle bir etmesine kadar.  

Bu bölgenin komutanları Büyük Dikran ve Antiokos, VI.Büyük Bedri’nin 

damatlarıydı. Onlar da yenildikten sonra Anadolu’da büyük şehir cezalandırmaları 

başladı, böylece Sümer ve Hitit uygarlıkları yerle bir edildi. Bu yıkımlar sırasında 

Anadolu halkı dayanışmacı ata dini Şaman inanışından kopartılıp Hristiyanlaştırılmaya 

zorlandı.  

Milattan sonra Roma devleti, bölgeye Hıristiyan papazlar (ilk 12 havarinin 

Yahudi oldukları bilinir), Noel baba gibi gerçek yüzünü göstermeyen maskeli 

hediye/rüşvet dağıtıcılar gönderdi, Şaman-Oğuz inanışlı bölge halkından kimilerinin 

inanışını değiştirerek kendine işbirlikçiler yarattı.  

Roma yağmalarından çok çekmiş olan deneyimli Karadeniz halkı yağmacıların 

dinine onların beklediği kadar itibar etmemiştir. Örneğin, Şalpazarı ve Çaykara’nın 

yukarı köylerinde olduğu gibi, Şaman-Oğuz seramonileri, ki, Date/Tat-Şaman 

geleneğidir, günümüze kadar sürdürüldü.   

Kırım ve Karadeniz sahillerindeki yağmalarını halkı zorlamadan yaptığıyla 

öğünen Romalı komutan Lucullus, Kırım valisi Machares (Paşa Reis!) ile yaptığı 

işbirliğinden hiç söz etmemektedir. VI.Büyük Bedri  5. büyük savaşa hazırlanıp Kırım 

üzerinden Roma’ya sefer başlatmak üzere 42 bin askerle Kırım’a gittiğinde önce 

işbirlikçi kaynını öldürttü. O, bu işbirliğinin cezası olarak, daha açıkçası Kırım’ı Roma 

askerlerine peşkeş çektiği için öldürüldü.  

Lukullus, Roma’nın en ünlü zengini olma onurunu böyle işbirlikçileri 

aracılığyla aldı. Bu konuda kaynaklar şöyle yazar:  

(bkz. www.karalahana.com/karadeniz/sinop_tarih.htm) 

“Lucullus, Pontus ve Machares'in Crimea'sından devamlı hediyeler aldı. M.Ö. 

66'da emekli olup, Roma'ya geri döndüğünde, en zengin Roma generallerinden biriydi 

ve zenginliğini hiç yağmalama yapmadan elde etme ününe de sahipti.”  

Büyük Bedri hanedanı döneminde Trabzon hiç başkent olarak kullanılmadığı 

halde, Pantus denilince insanların aklına hep Trabzon gelmektedir. Çünkü, Pantus 

devletinin Roma sömürgesi olduğu bir dönemde başına Rum eklenmiş ve başkent 

olarak Trabzon kullanılmıştır.    

Trabzon: Tur-Amaz-on: Turan soylu Amaz (akıllı ve güçlü, Kafkas tanrıçası 

MAZ inanışlı) oğulların yeri. Azerbaycan’ın antik adı olan Adora-patene adıyla 

sesdeştir. Aynı adla, Pazar’ın eski merkezi ve Dağıstan’da Terek vadisinde bir yer daha 

görünmektedir. 

Onlar, Oğuz kültürünü devam ettiren, analık özellikleri yanında şehir kurucu, 

bilim yapıcı, Kibele’nin duacı kızları, baş savaşçılarıdır. Kafkasların Ay Tanrısı olan 

MAZ’a inanırlardı. 

H.Balıkçısı Amazonları anlatırken eski Kafkas dilinde geçer dediği  “maza” ile 

bağını kurar. Bütün Eserleri;14.kitap, 21.sayfasında, Amazon’un bir açılımını daha 

anlatır; “Maza”nın eski Kafkas dilinde “ay” demek olduğunu, Amazonların da ay 

Tanrıçasına (İştar, Sitare, Astarte),  hem de Kıbele’ye ve ondan gelişen Artemis’e 

taptıkları için onlara bu ad verildiğinden söz eder. “Bütün bu araştırmalardan Amazon 

sözcüğünün hangi dille ilgili, hangi anlamda bir söz olduğunun henüz saptanmadığı 

anlaşılır” der ve “Troya ve Minoen uygarlıklarının sonradan ortaya çıkartıldıkları 

http://www.karalahana.com/karadeniz/sinop_tarih.htm
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gibi, bir gün bir gerçek âşığının, Amazon uygarlığını meydana koyacağı 

umulabilir” ifadesiyle bir dileğini okuyucuya açar. Bu sözler adeta Balıkçı Dede’nin 

vasiyetidir. Sağ olsaydı, şimdi yapmakta olduğumuz bu araştırmamızdan, Sümerolog 

Muazzez İlmiye Çığ ablamızın heyecanlandığı gibi, sanırım o da heyecanlanacaktı. 

Pantus: Pan-t(s)i-us: Pan Soylu Oğuzlar. 

Diğer yazılışları: Panti, Ponto, Pontu.   

Kırım’da ANAPA kalesi, Opa-Ana ile sesdeştir ve buranın antik adı da 

PANTİK APA ÖYÜ’dür. 

Pan-ti; Pan-(t)su, Pan soylu. Benzer bir isim, Hindistan’ın antik adı olan 

PANDU ülkesidir. Kli-Man-Yero’dan beri dağlılar, PAN’lardır. 

Pantus halkı, dağ soylular olarak açıklanabilir. Çünkü Kaşgari Oğuzlar, Kaşgar 

Dağları ve Hindikuş Dağları gibi, yüksek karlı dağların çevresinde yaşayanlardır. Pan, 

Kibele Hitit inanışında ormanların ve dağların tanrısıdır. 

Pan’ın öyküsü, Halikarnas Balıkçısı’nın “Büyük Hitit Merkezi Kuzey Doğu 

Anadolu’da doğmuştur” ifadesiyle örtüşür. Orası Rize-Trabzon-Gümüşane-Erzurum 

civarındaki dağlar ve sahillerdir. Çünkü, Trabzon’da yüksek yaylalara yakın köylerde 

halen sürdürülen bir gelenekte, kış başında kız ve erkek oğulları tanıştırma töreninde 

kaval çalarak yapılan ağır bir halay vardır. Bu Şaman geleneğidir, Oğuz kültürüdür. 

PAN işte burada yaşıyor demektir.  

Galatlar: Karadeniz’in kuzeyinden Anadolu’ya yardıma koşan Işık-

ata/İskitler’dir. Ata-oğulu/Gali-ata halkı kuzeyden buraya kol atanlardır. İlk 

geldiklerinde Taksim’de iki yıl çadır kurup kaldıkları, burada korsanlık yapan 

Cenevizlileri bulundukları yere mıhladıkları anlatılır. En azından Kırım’a giden 

gemileri Cenevizli korsanlara yağmalatmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önemli bir 

bölüm kadınlı erkekli İskitler Ankara bölgesine geldiler, 1.Büyük Bedri’nin MS.301’de 

topladığı Anadolu Birleşik Ordularına katıldılar. Bazı kaynaklarda Anadolu’ya 

MÖ.280’de geldiklerinden söz edilir.  

Galat kavminin yerleştiği bölge Ankara, Çorum, Tokat, Amasya civarıdır. Bu 

savaşçı grubun kadın erkek birlikte savaştıklarından söz edilmektedir, ki bu özellik, 

Karadeniz’in kuzey sahillerini işaret etmektedir.  

Galat kavmi Anadolu’ya saldırmaya değil, Roma saldırılarını durdurmaya 

kuzeyden indikleri için, batılı yazarlar onlardan saldırgan Galatlar diye söz eder. 

Anadolu gözüyle duruma bakarsak, diyebiliriz ki, BAzileus bir dayanışma devleti 

olarak kurulurken İç Anadolu ve Karadeniz’in bütün çevresindeki boylarla birlikte 

hareket edilmiş, kurulan bu büyük ordu ile, Anadolu’nun kuzeyinde, Çanakkale’ye 

kadar İskender’den kalan bütün yağmacı Roma askerleri temizlenmiştir.  

1.Büyük Bedri, Batı Anadolu’da Sardes’i uzun yıllar başkent tutarak tüm batı 

Anadolu’yu yağmalayan 80 bin Yunan-Roma yağmacı askerini denize döktü. Batıcı 

tarihçiler bu olayı, “acımasız Mitridate 80 bin Roma askerini kılıçtan geçirdi” diye 

yazar. Yakılan Efes, Yıkılan Milas/Milet uygarlığı, Atina’ya kaçırılan kadınlardan ve 

bilim adamlarından hiç söz etmezler.   

Bu araştırmamız sırasında gördük ki VI.Bedri, tarihin de en büyük kralıdır, onu 

tarihten silmek için Jül Sezar tarihi sıfırlamış, ama silememiş, Büyük Bedri ise nehir 

gibi çağlayarak Hubyar olmuş, çağlara yayılmıştır.  
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Bu bölümü tarihçi Tahir Türkan, Pontos İmparatorluğu makalesinde şöyle 

yazar: http://www.angelfire.com/tn3/tahir/trk57.html 

“PONTUS Devleti'nin Ege adalarına, hatta Yunanistan'a kadar yayılma 

siyaseti, onu ROMA İmparatorluğu ile karşı karşıya getirdi. ROMA İmparatoru 

POMPEUS, PONTUS ordusunu bozguna uğrattı. (M.Ö.66) Pontus toprakları 

parçalandı. Bir bölümü BİTİNYA'ya bağlandı (PONTUS-BİTİNYA eyaleti). 

GALATYA'ya bağlanan topraklar daha sonra İmparator ANTONİUS döneminde 

POLEMONLAR'a verildi (POLEMON PONTUSU). TRABZON ve civarı da 

DELOTARİOS'un hissesine düştü. Daha sonra PONTUS prenslerinden 1. 

POLEMON'un eline geçti.  

1. POLEMON'un ölümünden sonra TRABZON da dahil olmak üzere, bütün 

PONTUS tekrar ROMA'nın eline geçti ve İmparator NERON tarafından tekrar 

GALATYA'ya verildi. (M.S. 63) Böylece PONTUS KRALLIĞI sona ermiş oldu.”  

 Karadeniz’in MÖ.6500’de çöktüğü, İstanbul ve Çanakkle Boğazlarının 

meydana geldiği, boğazlardan tonlarca suyun çöküntüye akıp buraya dolduğu, bu 

nedenle Nuh Tufanının burada meydana geldiği kimi tarihçiler tarafından öne sürülen 

görüştür. Bu ön kabule göre Sümerler Kırım’dan Karadeniz’i dolaşarak güneye inmiş 

kavimdir. İtiraf etmeliyim ki bu araştırmam sırasında bu görüş bir hayli doğruluk 

kazanmış durumdadır ve hatta batıya doğru göçlerin merkezi de Kafkaslar çıkmaktadır, 

ki, Laz diliyle Latince birbirine oldukça yakın durmaktadır.  

 

 
VI.Büyük Bedri’ye İberya’dan, Galiçya’dan Destek   

 

 Kuzey İspanya’da Sertoros adlı Galiçya kralı Sezar’ın ordularına batıdan 

Katalan’da ve İberya dağlarında direniyordu. Pers soylu bir komutan olduğu adından 

anlaşılıyordu. Aynı yıllarda İtalya’da Spartaküs isyanlarıyla da halk krallara karşı isyan 

ediyordu. Milattan sonra da Hıristiyanlığa karşı en büyük direnişler de burada 

olmuştur. 

Galiçya’nın tarihteki bu direnişçi özelliğini görünce, neden 1.dünya savaşında 

Osmanlı askerleri Fransızlar adına orada savaştı diye düşünmeden edemedim. 

Anlıyorum ki, kendi ata bir akrabalarımıza karşı savaştırıldık!  

Galiçya, Katalunca Galisya’dır. Fonetik açılımı; Gal-isya, Asya-oğlu.  

Ga-Liz-ya; Laz ağabey yeri 

Asturya atası kral Ser-Toros, Baş As-tur açılımlıdır. Ünlü klasik gitar parçası 

Asturia’yı İsaac Albeniz ona bestelemiş görünüyor.   

Galiçya’da tulum çalınır ve adı Gayda’dır. Gayda, Kaşgari Oğuz boylarının ata 

çalgısıdır. Trabzon ve Rize’de, horon havasına gayda denir.   

Bölgede konuşulan dil Kafkasya dillerine çok yakındır ve Portekizce ile yakın 

bir dildir. Portekizlerin Brezilya’ya gittiklerini düşünürsek, Brezilya’da Amazon 

bölgesinin adına esin olan  adlandırma Asturya kahramanlığıyla ilgili görünmektedir. 

Brezilya’da kadın adı Anne ile Türkçe “anne” sesdeştir.   

Katalanca besteci adlarına dikkat: Josef Hadar (Yusuf Haydar!), Miklôs Kocsâr 

(Milas Koçeri!), Anutxi Lazkanotegi (Laz-kan Otağı), Oriol Martorell (Oral Mert-
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eroğlu!). Bu müzisyenlerden Oriol, sorumuz üzerine “Atalarımız Ural dağlarından 

geldi” dedi. (Temmuz 2008 Ankara) 

 

 
MÖ.64’de Rize Kalesi ve Prenses Sarı Kız  

 

Rize, antik kaynaklarda, Trapesos (Trabzon)  ile Kolhis (Uli-os/Laz Halkı) 

sınırında bir yer olarak tarif ediliyor.  

Burada bir kale var, Trabzon tarafındaki insanlar ona “Sinor Kalesi”, sınırın öte 

yanı’nda kalan Rizelilere de Diani’ler diyorlardı. Diyani halkı ise buraya  “Mahalle 

Kale” derdi, yani Kale Mahallesi.  

Ölümünden sonra Yunan tarihçilerin Diani Zeus (Öteyanlı İda-us) adını 

ekledikleri Oğuz Kralı VI.Mitri Dates buralarda büyümüş, MÖ.109’da Selevkosların 

kurduğu Asya Krallığına ait Nemrud dağının batı terasında, 14 Temmuz günü saat 

17.53’de Horoskoplu Aslan’nın önünde gerçekleşen göksel şölenle Anadolu Birleşik 

Oğuz Ordularının başına getirilmiş, Jupiter/Eupatore tacını orada giymişti.   

Antik Rize’de o zamanlar bilinen sahil yerleşim yeri Aspet/Aspis idi. Denizci 

süvariler burada yetişirdi. Tarihçi Cassius Dio’ya göre, Aspis yöresindeki kaleler 

MÖ.64’de hâlâ Büyük Bedri’ye bağlı idi ve Pompey’in Roma garnizonuna teslim 

olmuyorlardı.   Heptakometler’de (İkizdere) 1800 Roma askerini öldürdüler. Orada 

yaşayan halk en savaşçı olanlardı ve onlar ormanda savaşmanın ustası idi, delibal 

tuzakları kurarak düşman askerlerini önce sersemletiyor sonra kafalarını kesiyorlardı.  

Sinor kalesinin yönetiminden sorumlu Sitare Tinika (Peruze) VI.Büyük 

Bedri’nin gözde eşi emine’nin annesi idi. Sitare, gençken, Büyük Bedri için 

düzenlenmiş bir şenlikte kemençe çaldı kızı emine de oynadı ve türkü söyledi, genç 

Oğuz beyi ona aşık oldu ve onu kendine aldı.  

Emine’nin babası da kemençe (harp!) çalardı ve varlıklı birisi değildi. Büyük 

Bedri ona armağanlar gönderdi. Önce inanamadı, “Bunların hepsi benim mi?” diye 

sordu. “Hepsi senin, hepsi senin” cevabı alınca hepsini yükledi atına,  “Hepsi benim, 

hepsi benim!” diye bağırarak şehirde dolaştı. (Rize’de halen, sonradan varlıklı olana 

söylenen benzer bir söz vardır; “He he, hepsi senin!”) 

İlk kızı Sarı Bacıana; hasta idi. MÖ.66’da babası Büyük Bedri, Kırım’a doğru 

çekilirken hasta kızına bakması için Pir Azizler’deki sarayın askeri doktorunu Rize’ye 

getirmişti. Sarı Bacıana, İkizdere yaylalarında bakılıyordu, MÖ.64’de artık iyileşmişti. 

Latin yazarlar onun adını Drypatina (Dori/ Sarı Pati Ana) olarak yazdı.  

Sari Bacı (Sarıkız), 64 baharında Rize kalesinin düşmek üzere olduğunu 

anladığı zaman, yağmacı Romalılar kendisini ölü veya diri kirletmesinler diye, 

koruması (aynı zamanda doktoru) ve kale komutanı Men-ophi-li-os’dan (Pan Abalı-us, 

daha yakın söyleyişle Abalı Osman’dan)  kendisini öldürmesini istedi.  

Sarıkız’ın, en yüksek dağa çıkıp orada ölüme (Hak’ka) yürüdüğünü tahmin 

etmek zor değildir. Babası da Amasya savaşından yaralı olarak geldiği Zir Kale’de, 

haber salmış, esir olmaktansa ölmelerini, töreye uymalarını, zehirle mi yoksa başını 

kestirterek mi, kendilerinin karar vermesini istemişti. Bu ölüm kalenin dışında, uzak ve 

yüksek bir dağda olmalıydı. O dağ, muhtemelen Rize Potomya’ya çok yüksekten bakan 
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Kible dağıdır. Bu dağlarımızın eski adlarından biri Anabasis/ Anabacısı’dır. Bu 

dağların adı ile prensesin adı Sarı “Bacıana/Anabacı” sesdeştir. 

Abalı Osman önce Sarıkız’ı, sonra da kendisini kılıçla öldürdü. Töre gereği 

hadım idi ve o da öldüğünde “günahsız” Hâce-eri/Koçari idi.  

Bu ölüm, Sarı Kız ve Sarı Gelin gibi türkülerle ve efsanelerle çok örtüşen ve 

gerçek bir prensesin masal kahramanı olmasına yakışan bir ölümdür. Günümüzde, 

Sarıkız efsanesini yaşatan, ona kurbanlar kesen Kaz dağlılara Ağaçeri denir ve bu ad 

Koçeri/Hâce-ri ile sesdeştir. Azerbaycan’dan Erzurum’a kadar tüm Peria Toros dağları 

boyunca Sarı Gelin türküsü söylenir, Artvin’de Sarı Kız halayı oynanır.   

Kayını Eksimitros (Kuzeyli Bedros) Kırım’ı yönetiyordu. Bedros’un diğer adı 

Süvari (Siphares) idi. Kırım halkı ondan şikâyetçiydi, halkını soyuyor, Romalı 

Lukullus’a pahalı hediyeler vererek sadece kendi tahtını koruyordu. Lukullus’a Roma 

tarihinin “hiç savaşmadan en çok ganimet toplayan” ünvanını verdirendi.  Kırım halkı 

ondan bıkmıştı. Büyük Bedri Kırım’a gittiğinde onu öldürüp pencereden fırlattı.  

Bazı kaynaklarda, Büyük Bedri, Rize kalesinde teslim olan karısının annesi 

Sitare’yi cezalandırmak için ondan olan oğlunu(!) Kırım’da öldürdü diye yazar. Oysa 

oğlu değil, kayınbiraderidir ve o bir haindir, halkı soydurmuştur.  

MÖ.65-64 kışı boyunca savaş devam etmiş, Potomya, Çamlıhemşin, İkizdere 

dağlarında, Erzurum üzerinden gelmekte olan yağmacı Pompey’in garnizonuna karşı 

dağlarda savaşılmış, 1800 Roma askerini öldürmüşlerdi. Direnmeden teslim olmak diye 

bir şey yoktu.  

Murat Arslan “Roma’nın Büyük Düşmanı Mitridates VI Eupator” kitabında, 

Rize Mahalle Kalesinin nasıl yağmalandığını değişik kaynaklardan karşılaştırarak 

anlatırken (s.482-483) kayınanası Sitare ile eşi Emine’yi karıştırmaktadır. Ana Kraliçe 

Emine, Giresun Pir Azizler’de Barnaka sarayında tacıyla birlikte başını kestirmişti.  

“Sitare Tonika, Pompeius’a, Mitridates’in önemli miktarda para ve paha 

biçilmez hazinelerini sakladığı yeri gösterdi. Romalı general, Sitare Tonika’ya ve 

oğluna bir şey yapmayacaklarına söz vererek, hazineden dilediği eşyaları almasına izin 

verdi. Mithridates’in kıymetli hazinelerinin saklı olduğu Yeni Yer (=Kainon) olarak 

adlandırılan kale (Mahalle Kalesi) de Pompeius tarafından alındı. Surların bir bölümü 

bir daha kullanılmaması için tahrip edildi ve kalenin içindeki su kuyuları dolduruldu. 

Burada Mithridates’e ait dokümanlar ele geçti.  Bunlar arasında kralın not defteri 

bulundu. Bunlar arasında kraliçe Monime’ye yazdığı aşk mektupları, bazı Romalılarla 

gizli mektupları, kendisi, dostları ve eşlerinin rüyalarını yorumladığı kâğıtlar ve kendi 

buluşları olan ilaç tarifleri bulundu.” 

Rize Kalesi için, Tokatlı tarihçi Strabon’dan bir dip not var: 

“Burası sarp ve mahfuz bir kayaydı. Tepesinde bol su çıkan bir kaynak, 

eteğinde de bir nehir ve derin bir yar yer almaktaydı. Kalenin inşa edildiği kaya o 

kadar yüksekti ki; neredeyse buraya erişmek imkânsızdı. Ayrıca kalenin etrafındaki 

arazi o kadar ormanlık, o kadar dağlık ve susuzdu ki, yüz yirmi stadialık (bir ölçü) bir 

alan içinde düşmanın burada kamp kurmasına olanak yoktu. Bu bakımdan 

Mitradates’in kıymetli hazineleri burada muhafaza ediliyordu.” 

Büyük Bedri’nin Monime’ye yazdığı aşk mektupları, kraliçenin kendisine 

yazılmış mektuplar olmalıdır, ki onları saklamıştır. Bu mektuplar şu anda Roma 

müzelerinde Rizeli meraklılarının gidip onları okumasını beklemektedir.  
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Büyük Bedri’nin ilk eşi olan Emine, kralın gençlik sevdası olduğuna göre, 

yaşları birbirine yakındı. Büyük Bedri 69 yaşında Kırım’da öldüğünde, Kraliçe Emine 

de yaşça ona yakın olmalıydı. Bu durumda, 60 yaş üstünde görünen Kraliçe Emine için 

“Pompey’in garnizonuna direnmedi, teslim oldu” demek, ona haksızlık olacaktır. Onu 

korumaya çalışırken 1800 Roma askerini safdışı edenlerin içinde onun yeğenleri, 

torunları, yakınları ve akrabaları mutlaka vardı.  

Burada, Roma tarihçilerinin yazmadan geçemedikleri büyük bir direnişten söz 

etmek ve Kraliçe Emine’yi saygıyla anmak gerekir.  

 “Monime” adını, Kâzım Mirşan’ın Etrüskçe (Ön-Türkçe) okuma yöntemiyle, 

sağdan sola dizilen tamgalar şeklinde Mo-ni-me, EM-İN-OM görerek okursak 

EMİNEM çıkar. 

Rize’nin Eminem’li türkülerinin bolluğu ile örtüşen bir durumdur.  

 

Sabahdan gôrdum seni, cok beyaz geldun bağa 

Konakta mı beyidun, oy oy Eminem, gûnes calmadi sağa 

Parmağunda yuzukle, kolunda bilezukle 

Oy sağa dolanayim, oy oy Eminem, nedu bu gûzellukle 

 

Murat Arslan’ın kitabındaki aile çizelgesine baktığımızda Emine kralın ilk 

eşidir. Çizelge’de bu evlilikten çocukların adı yoktur, ancak en büyük çocukları bu 

evlilikten olanlardır, ki, kızlarını krallarla evlendirmiştir. Kızı Kleo-Patra (Bedri Oguli, 

Bedire, Bedriye) Armenia/Artuklu kralı Büyük Dikran (Korbula’nın yaktığı antik 

Silvan, direniş kalesi Tigranakarta şehrinin kurucusu) ile evlendi, ondan olan  torunu 

kral Bedros’tur. Laodike  Furtuna adlı kızı Asya Oğuz Krallığına bağlı Kuman-cane 

kralı 1.Mitridates Kallinikos ile evlendi, Büyük Antiokos’un (Anası Oğuz) annesidir ve 

heykeli Nemrud terasında diğer kralların (babasının, kocasının ve oğlunun) arasındadır.  

“Bedriye pencereden şahin şahin bakayi… “ türküsü de bu arada sahibini 

buldu!  

 

MONİME ya da doğru okunuşuyla EMİNEM mektuplarıdan bir bölüm: 

(Almanca çevirisinden) 

http://de.wikisource.org/wiki/Monime 

 

http://de.wikisource.org/wiki/Monime
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So unbeweglich blieb ihr tugendhafter Sinn  

Der Prinz, des Prinzen Flehn, der prächtigste Gewinn, 

 

Des Hofes Kunst und List, nichts konnte sie bezwingen. 

Der Prinz muß für ihr Herz ihr selbst die Krone bringen. 

 

O welch ein seltnes Glück! von niederm Blut entstehn 

Und aus dem Staube sich bis zu dem Thron erhöhn! 

 

Wie lange, großes Glück! wirst du ihr Herz vergnügen? 

Wie lange? 

 

Und aus dem Staube sich bis zu dem Thron erhöhn 

Wie lange, großes Glück! wirst du ihr Herz vergnügen? 

Wie lange? 
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Mithridat hofft Rom noch zu besiegen; 

Verläßt Monimens Arm, um in den Krieg zu ziehn. 

Doch der, der siegen will, fängt an, besiegt zu fliehn; 

 

Rom setzt ihm siegreich nach, sein Land wird eingenommen 

Doch soll das stolze Rom Monimen nicht bekommen 

 

Eh dieß der Prinz erlaubt, befiehlt er ihren Tod 

Ein Sklav eröffnet ihr, was Mithridat gebot 

 

So, ruft sie, raubt mir auch die Hoheit noch das Leben? 

Die für entrißne Ruh mir einen Thron gegeben 

 

Auf dem ich ungeliebt, durch Reue mich gequält 

Daß ich den Niedrigsten mir nicht zum Mann erwählt 

 

Bu sözler, Mozart’ın Mitridate operasında kullandığı librettodan alınmış 

gibidir. 

 

 

 

Eupador VI.Bedri ve Mustafa Kemal Atatürk  

 

Milattan önce yaşamış olan Oğuz komutanlarının en ünlüsü olarak karşımıza 

çıkan VI.Bedri’ye ATATÜRK/APATUR sıfatı nasıl verilmiş, Mustafa Kemal Atatürk 

ile hangi benzerlikleri vardı, yazımızda bunları kısaca ele alacağız. Onun hayatından 

tarihe düşülmüş notlara bakacağız. Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk anlatılmadan nasıl 

ki Türkiye Cumhuriyeti anlatılamazsa, VI.Büyük Bedri Atatur anlatılmadan da Pantus 

Oğuz Krallığı anlatılamaz.    

 1-Annesi Roma’yla işbirliği etti, kocası V. Bedri’yi zehirleyip tahta geçti. 

Devletin kuruluşundan beri, ikiyüz yıldır ay-yıldız olan krallık armasını değiştirip 

yerine kendi resmini  koydu. 12 yaşındaki oğlu VI.Bedri annesinin kendisini de 

öldüreceğini tahmin etti ve Rize’ye, Bedran köyündeki akrabalarının yanına kaçtı. 

Delikanlı Bedri orada, deli baldan panzehir yapmayı öğrendi ve her gün bir parça yedi.  

Cimil yaylasında topladığı ordu ile Sinop’a yürüdü, annesini devirdi, hapse attı, 

yönetimi aldı, ay yıldızı yeniden arma yaptı.   

Tarihe düşülen not:  

“TÖREYİ BOZAN, DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ EDEN ANNE DE OLSA ALT 

EDİLİR!” 

 2 -Sinop’tan Çanakkale’ye kadar Roma korsan kalelerini süpüre süpüre ilerledi. 

Atina üzerine gidecekti, Gelibolu’da deniz fırtınasında gemilerini kaybetti, karşıya 

geçemedi.  Dönüp  yeniden ordu topladı. Rize Anabacı Toroslarına çıktı, Hancer 

Yaylası, Ovit, Cimil, İkizdere. Peşine gönderilen 300 Roma askerine deli bal tuzağı 

kurdu, sersemleyen düşman askerlerini hançerleyip öldürdü. Ailesini esir alan Romalı 
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korsanlar ona “ailen elimizdedir teslim ol” diye haber gönderdi. O ise, düşmana değil, 

ailesine haber saldı; “Dövüşerek ölsünler!” 

Tarihe düşülen not: 

 “DÜŞMANA TESLİM OLUNMAZ, DÖVÜŞEREK ÖLÜNÜR!” 

 3- Tüm Karadeniz sahilleri bıkmıştır Roma yağmalarından. Büyük Bedri, bu 

kez topladığı 42 bin yaya, 4 bin atlıdan oluşan, 22 değişik Türk boylarından 

katılmalarla Anadolu Birleşik Ordusunu kurdu. Ordu’yu Aras nehrinin kenarında 

Ararat (er-er-ata)  dağı eteklerine Artasat’da topladı.  

  Ordusunu Karadeniz’in kuzeyinden dolaştırarak Roma üzerine yürürken, 

şimdiki Moldova önlerinde bir daha fırtınaya yakalandı. 5 büyük savaş vermişti ve 

etrafındakiler yorgundu. Kırım’da oğlu Machares’in Romalılarla işbirliği halinde 

olduğunu görünce oğlunu öldürttü. Zile’deki oğlu da artık savaşmaya devam etmek 

istemiyordu. Donanmasını da fırtınada kaybedince, intihar etmek istedi. Yenilgiyi 

görmektense, ölümü yeğledi, içtiği zehirden ölemedi, çünkü kullandığı delibaldan 

yapılmış antidot ölmesini engelledi. O da, bir askerine başını kesme emri verdi,  

kendini öldürterek intihar etti.  

 Tarihe düşülen not: 

 “YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM!” 

 4- Cenazesi Kırım’dan başkent Sinop’a getirildi. Büyük bir şölenle Oğuz 

geleneğine uygun şekilde yakma töreni yapıldı, külleri göğe uçuruldu.  

  Ona “En Büyük Türk Atası, ATATUR” unvanı verildi. Latince yazılışı 

EUPADOR, İtalyanca’da “kralların kralı” demektir. 

Aynı sömürgeci korsanların 2000 yıl sonra (1915 -1922) Anadolu topraklarını 

yeniden işgal etmeleri üzerine, Oğuz Türklerini ayağa kaldırarak özgürlük ateşini yakan 

ve emperyalist sömürgecilerin Yunan, Fransız, İtalyan ve İngiliz askerlerini binlerce 

yıldan beri Türk yurdu olan Anadolu topraklarından kovarak ay yıldızı göklerde 

dalgalandıran Mustafa Kemal’e Türk halkı tarafından “En Büyük Türk Atası” ünvanı 

verildi. 

Türkiye’yi ziyaretinde İran Kralı Rıza Şah, Mustafa Kemal’e şunu söyler: “Her 

hangi bir durumda, unutma ki orda bir takım komutanın vardır. (A.İlhan’la söyleşi; “İlk 

İsyan”) 

Tarihe düşülen not: 

“SÖMÜRGECİ BATILI KORSANLARLA SAVAŞAN TÜRK KOMUTANA 

ATATÜRK ADI VERİLİR.” 

Tarihe düşülen notların arasında gözden kaçan iki tarih sorusu vardır.  

1.Tarih sorusu:  

VI. Büyük Bedri’den sonra ne oldu?  

Başoğuzlu İmparatorluğu bir Roma kolonisi oldu, başına “Rum/Roma” ibaresi 

eklendi. Hz.İsa malûm özgür korsanların mesihi olarak sunuldu, Oğuz inanışını terk 

edip papaz olana maaş verildi, İstanbul’a giriş için Hıristiyan olma ve bağış/rüşvet 

verme koşulu getirildi, buna uyanlara Rum denildi. Böylece Hıristiyanlaştırma ve 

sömürgeleştirme dönemi başladı. Ceneviz tefecilerinin sömürü aracı misyonerlik ve 

sömürgeleştirme-talan birlikte yayıldı.  

2.Tarih sorusu: 

Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ne oldu?  
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta küresel korsanların serbestçe dolaştığı yer 

(koloni demeye dilim varmıyor) oldu. Dünya korsan bankası tarafından başına “Ilımlı 

İslam” ibaresi eklendi. Hıristiyanlık yayıldı. Topraklarımızın parçalanma haritaları 

çizildi. Tarım arazilerinin yabancılara satışı başladı. Kamu malları yabancılara yok 

pahaya satıldı. Uludağ bile İsraillilere satıldı. Piyasanın yeni efendileri özgürce(!) 

korsanlık yaptı, Karadeniz yaylaları elimizden gitti, yine Hıristiyanlaştırma yayıldı, 

kamu malları tefeci tayfanın eline geçti.  

 

Araştırmanın ilerleyen aylarında, Mitridate’nin yakılma töreninin yapıldığı yer 

Sinop değil Kırım Bahçesaray’daki Salacak olabileceği bilgisine ulaştım. Aynı yerde 

Kırım Hanı 1.Giray MELEK 1460’da yakılarak Hakka yürüdü. Salacık ile Sela ve Sal 

sözcükleri arasında anlam bağı dikkat çekicidir. Selanik şehrindeki SELA kökü bize 

ipucu verir, “Selanik içinde sela okunur, selanın sadası cana dokunur…” (28.4.2010) 

 

 

VI. Büyük Bedri Savaşlarından Tarihe Düşülen Notlar  

 

Batı kaynaklarında “Mitridatik Savaşlar” diye geçer. Ya da, Roma-Mitridate 

Savaşları gibi, tarafın biri belirsiz bir adlandırma yapılır.  

Bu savaşlar, MÖ.60-70’li yıllarda, Roma kralı Sezar’ın Anadolu’ya saldığı 

Sulla, Lukullus ve Pompey adlı Romalı komutanlara karşı verilmiş direniş savaşlarıdır. 

Anadolu Birleşik Oğuz Ordularının başında VI.Büyük Bedri vardı. 

1. MÖ. 88-85, Kadıköy-Üsküdar 

2. MÖ.83-82, Mudanya 

3. MÖ.74-63 Bolu, Taşköprü, Tokat, Samsun, Amasya.  

Kadıköy-Üsküdar ve Mudanya civarında yapılan savaşlarda Oğuz ordularını 

Metro-Toros adlı Kafkasyalı komutan yönetti. Bolu dağlarındaki 3. savaşta ise Oğuz 

ordularının başında kral bizzat kendisi savaştı. 

Aynı yıllarda İspanya taraflarında, Ser Toros adlı bir başka Kafkas kökenli 

komutan Romalılara karşı savaşıyordu. İtalya’da Spartaküs köle isyanları da bir çeşit 

Anadolu’ya destek isyanlarıydı. 

Aslında Roma iki taraftan da sıkışmış durumdaydı. Fakat Cenevizli bankerler 

Sezar’a çok büyük paralar verdiler. Sezar’dan sonra Oğul Sezar’a da savaş orduları 

kurması ve Anadolu direnişini kırması için çok borç verdiler.  Çiçeron o zaman, 

Afyon’a kadar gelip “Ben bu işin arkasında kim kârlı çıkıyor, ona bakarım. Bu işten 

para kazanan bir avuç elit (piç) var” demişti ve ona böyle konuştuğu için “çaçara” 

dediler. 

Halikarnas Balıkçısının ifadesiyle Romalı soylular sınıfına mensup Ekustrian 

(Eku-isturian; Turanalılara Karşı) adı verilen süvari bölüğü, her girdikleri yerde 

aldıkları rüşvetler ve haraçlarla, hazineleri soyarak, halkın analarından emdiği sütü 

burunlarından getirmekteydi.  

İskender’in toplam 12 yıl süren tüm Asya’yı fethettiği (MÖ.332-320) o yağma 

döneminde,  geçtiği yerleri haraca bağlayan, vergi/haraç toplayan bu bölük, Horasan’da 

bir tefeci banka kurdu ve ondan sonra Samici yazarlar burada bir Yahudi devletinden 

söz ederler.  Banka “devlet” kurmak demekti, yani Ekustriyani bölüğü orada kendine 
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birkaç işbirlikçi (Beyaz Türk) buldu diyebiliriz. Mavi olan tefeci korsan bayrağı tarihte 

burada ilk defa dikildi. 2000’li yıllarda Türkiye’yi ve Türk dünyasını mavileştirmeye 

başladılar. Üç hilalli bayrak ve benzer birçok kızıl renkli bayrak ve amblem maviye 

çevrildi. 

Tarih yazarları Göktürk diye bir devletin varlığı üzerinde birleşmemektedirler. 

Kimi Samici yazarın ilk Yahudi devleti diye öne sürdüğü Hazar Türk devleti işte o 

tartışmalı banka-devlet görünmektedir. (Antik dönemde havralar banka işlevindeydi, 

hatta Yahudiler için söylenen   paraya tapanlar/ yele tapanlar  gibi isimler banka-

havralardan kalmış olmalıdır.)  

Orada tefecilerle işbirliği edenleri bugün kimi Samici yazarlar Beyaz Türk 

olarak adeta ünvanlandırarak anmakta, sanki orada herkes Türk Yahudi’iymiş gibi 

anmaktadırlar. Bu yazarların içinde “İsrail devletini Hazar Türkleri kurdu” demeye 

getirenler vardır.  

Tefeci bankalarını kaldıran Selevkosları ve Sasani Uygarlığını nedense Samici 

tarihçiler hiç sevmediler. (Begmurat Gerey, Büyük Türk Part Devleti, s.84’de, 

“Sasaniler’in yaptıkları o yıkıcılığın esas nedeni milli ayrılık ve düşmanlık olduğu, 

dolayısıyla onların Türk olduğu için yapıldığı herkesçe kabul edilmiştir” gibi itibarsız 

bir cümle kullanıyor.) 

Horasan Türkleri, Selçuk beyin komutanlığında Anadolu’dan Ceneviz 

kalelerini ve tefecilerini silip süpürünce, aynı kalemler Selçuklu Türklerini de 

sevmemiş olmalıdırlar. Aynı şekilde, Anadolu’dan Galata tefecilerini söküp atan 

Mustafa Kemal’i de… 

Tarihte, savaş tüccarlarını (Çiçeron’un asalak elit dediği) Anadolu’dan kovmak 

için verilmiş savaşların en büyük lideri VI.Büyük Bedri’dir, 69 yaşında öldüğü yıl bile 

savaşıyordu. Kendi oğlu Kırım kralı Mashares, halkını soyup Lukullus’a rüşvetler 

verdiğinde, oğlunu öldürtecek kadar halkına karşı adaletliydi.      

Mitridatik savaşlar, Murat Arslan’ın “Eupatore VI.Mitridate” kitabında, beş 

değil üç büyük savaş olarak anlatılır. Bolu Dağlarında geçen 3.savaştan sonra, kral 

Mitridate Kelkit Vadisi boyunca geri çekilirken yapılan,  4. ve 5. ara savaşlar vardır.  

4.savaş Amasya’da bir gece savaşıdır. Kral yaralandı, karısı Fırtına onu atına 

atıp uzaklaştırdı, Zir Kale’ye (Kalei Bala) kadar atı üzerinde götürdü ve ondan sonra 

karı-koca birlikte destanlaştı.  

5.savaş Rize’nin İspir Erzurum yolu üzerine 6 ay süren kış savaşı olup, kral 

yokken, Erzurum üzerinden gelen Pompeius’un askerleriyle, şavaşıldı. Rize halkının 

bir çeşit lidersiz verdiği çete savaşıdır. 1800 Roma askerinin burada öldüğü adı geçen 

kitapta vardır.  

VI.Büyük Bedri Kafkasya’ya doğru çekilirken, örneğin Samsun-Çarşamba 

bölgesinde halk, kadınlı erkekli savaşa devam ediyordu. Bunun gibi halkın direniş 

savaşlarını da sayarsak, Mitridatik savaşlar beşten de fazladır. Hıristiyanlığın resmi din 

oluşundan sonra bu bölgede 3 binden fazla becerikli güçlü kadını “büyücü” ilan ederek 

öldürdüler. (Anadolu halkının neden İslamiyeti kendi dini olarak gördüğünün önemli 

ipuçları buradadır.) 

Romalıları sürekli savaşa sürükleyen, Çiçeron’un sözünü ettiği yağmacı süvari 

bölüğü,  banka kurdukları yerde, bir süre sonra o şehrin krallarını/varlıklılarını da 

yoksul bırakırlardı. Bir süre sonra tefecilere karşı nefret duyulması kaçınılmazdı.  
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İskender’in de öldürüldüğü yer olan Babil’de (Onlarla işbirliği eden kralın adı 

Nabukko! Na-Bouko; Allahsız) ve İspanya’da olduğu gibi, bazen çok trajik durumlar 

yaşanmış, bankaları kapatılmış, kovulmuşlardır.  

Bir çok örneğinde olduğu gibi, o tefeci elitin yardımına giden de yine Türkler 

olmuştur. Hatta Viyana’da, onları ferahlatmak için,  Türklerin adı “barbar” kalması 

pahasına, askeri seferler yapılmıştır.  

Daha yakın tarihte, 1939-45 arasında, Filistin topraklarına götürülen Fransız 

Yahudi esirlerinin taşınması kolaylaştırılmıştır. Bu anlamda İsmet İnönü’ye teşekkür 

borçlu olmaları gereken İsrail’in kurucuları, İsmet İnönü’ye yöneltilen faşizanlık 

suçlamalarına seyirci kalmakla destek vermektedirler. O dönem, Nazım Hikmet gibi 

Türk aydınları hapse atılmış, Atatürk’ün yakın silah arkadaşları darda bırakılmış, 

Doktor Mahmut Tali Öngören gibi Yahudi düşmalığıyla suçlananlar bile olmuştur. 

Tarihte Yahudi tefeciler, tefeciliğe karşı olmayı bütün Yahudilere karşı olmak 

gibi göstermek gayretine girmişler, bu yolla kendi soydaşlarından kendi etraflarında 

koruma çemberi oluşturmayı düşünmüşlerdir. Şimdilere karşılaştığımız kayıp Yahudi 

kavmi arayışları, her Yahudinin soyağacını belirleme çabaları da böyle bir niyetin 

ürünü olmalıdır. 

Dönelim VI.Büyük Bedri’ye. Halkın desteğini alıyordu, çünkü Roma’nın 

yağma ve talan saldırıları yüzyıldan beri sürüyordu. Anadolu, yağmacılara karşı 

birleşip direnmek,  savaşmak zorundaydı.  

Birleşmek ve tek yumruk direnmek, Anadolu’nun tek kaderidir.  

İskender’in arkasında bıraktığı yağmacı tayfasını MÖ.301’de denize döken Pan 

soylu(Pantus) Oğuz kralı 1.Büyük Bedri oldu. VI. Bedri (MÖ.132-63) zamanında ise 

savaş 48 yıl sürdü. Kendisi öldükten sonra da oğlu Boranes Amasya civarında (MÖ.47) 

Zile yenilgisine kadar, torunu Türkmeneli kralı Bedros ile annesi Petria ise 

Tigranakarta’da Mezopotamya’da direnmeye devam ettiler. 

Halikarnas Balıkçısı Hey Koca Yurt kitabında (s.19) “Dev Mitridates” 

başlığıyla onu şöyle anlatır: 

“Mitridates hemen hemen ikibuçuk metre boyunda ve bir oturuşta bir kuzu 

dolmasını haklayan bir adamdı. Anadolu’yu çok severdi... Gücü Roma’yı korkutacak 

kadar arttı. Roma senatosu, onun yüzüne gülerek “idare-i maslahat” zorunda kaldı.  

Roma, MÖ.92 yılında Kapadokya’yı aldı, ama 2 yıl sonra Mitridates’e yenildi, 

Mitridates 80 bin Roma askerini kılıçtan geçirdi, yağmacılar Kapadokya’dan sökülüp 

atıldı. 

Halk her yanda ona yardım ediyordu. Helenistanlılar da ondan yardım istedi 

ve Mitriddates bütün Helenistan’ı ele geçirdi. Makedonya’ya da bayraklarını dikti.  

Roma devleti, tarhindeki en büyük tehlike ile, Pantus Kralı kişiliğinde 

karşılaştı. Usta generallerini onun üzerine saldı. Mitridates yeniliyor, ha alt oldu 

derken kendini topluyor yitirdiği yerleri geri alıyordu.  

Roma’ya karşı savaşları kimine göre otuz yıl, kimine göre kırk, kimine göre 

kırksekiz yıl sürdü. Bir kez, sekiz yüz süvarisi ile saldırıya geçti, beşyüzünü kaybetti 

ama, yine kazandı” 

Pantus Krallığı, MÖ.47’de Roma’ya bağlanmış, ancak VI.Bedri’nin 

Türkmeneli ve Kumangene’deki torunları, Selevkoslar, Bedros/Mithras, II.ve III. 

Antikoslar bütün bir Ege’yi ve Suriye topraklarını yağmacılara karşı korumaya devam 
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ettiler.  Roma kralları 2.yüzyılda buralara sürekli seferler düzenlemek zorunda kaldı. 

Anadolu ve Filistin direniyordu, sadece Hıristiyanlaştırabildiklerini kendi saflarına 

çekebiliyorlardı. 

Roma’ya asla vergi vermeyen, Rize’den “öteyanı” Diani’yi, Akdeniz’in 

Toroslarını (Klikya), Amasya-Sivas-Tokat’ın dağ köylerine çekilenleri, doğuda dağlara 

çekilen Koçgiri aşiretleri ve meralara vergi koymama Oğuz töresini unutmayalım. 

 Sanıldığı gibi Roma işgali Anadolu’ya uygarlık getirmemiş, yıllar süren 

savaşlarla, Hıristiyanlaştırarak ata kültüründen koparma, bu yolla Anadolu birliğini 

parçalama, din dışı ilan edilen bilimevlerini yerle bir etme, bilim yapan kadınları diri 

diri yakarak kadınları sindirme, vb. yollarla karanlık bir çağ gelmiş, yıkıntıların üzerine 

de birer kilise çanı eklenmiştir.  

1.Büyük Bedri’nin Roma askerlerini 301’de denize dökmesinden sonra 

Anadolu’da bilimde büyük sıçrama yaşandı, çünkü artık Anadolu’dan filozoflar 

Atina’ya köle götürülemiyordu. Bu dönemi İskender’in ölümüyle paylaşılan Roma 

toprakları, Selevkosların egemenliğine giren Roma toprakları diyerek hüzünle anlatan 

batılı tarihçilere inat, bu dönem bilimde en ileri düzeye gelinen yıllardır. İşte Ana 

Britanika’da anlatılan sonuçları: 

“M.Ö.280-160 arasında Tarihçi Polybios, matematikçi Eukleides, gökbilimci 

Aristarkhos, Hipparkhos ve Selevkos, coğrafyacı Eratosthenes ile Poseidonios ve 

dil bilgini Dionysios Thraks (Tur Oğuz) bu dönemde yetişti. Felsefeye Epi-

kurosçular ve Stoacılar damgasını vurdu. “Milo Venüsü”, “Samo-thrake Nike’si” ve 

“Laokoon” gibi ünlü heykeller bu dönemde üretildi. Geniş kütüphanesiyle İskenderiye 

Müzesi (bugünkü anlamıyla müzeden çok, bir araştırma enstitüsü) bilginlerin ve 

yazarların toplantı yeriydi. M.Ö.3. yüz yılın ünlü şairi Magusoğlu/Kailimağos, bu 

kütüphanenin katalog sorumlusuydu. İskenderiye’nin yanı sıra başka yerlerde de 

önemli kütüphaneler vardı.”  

Bor Kemerhisar’da, Ankara Ulus’ta, Kırşehir’de, İsparta Zağalassos’ta, 

Bergama’da, İzmir Teos’da bilimevleri vardı. MÖ.109’da Adıyaman’da Horoskoplu 

Arslan üzerinde, Jupiter, Mars ve Merkür’ün 25 bin yılda bir kere bir araya gelişleri 

resmediliyor, o gün VI.Mitridate’ye imparatorluk tacı giydirilerek kutlanıyordu. 

Romalılar ve Hıristiyanlık bu uygarlığı yok etti. 

Hazindir ki, Ana Britanika gibi bir çok kaynakta, Mitridat hanedanı Kaşgari 

Oğuzlu Pers hanedanı olduğu halde, Pantus Oğuz krallığı bir Helen ülkesiymiş gibi, 

Helenistik Dönem diye adlandırılmaktadır. 

Lukullus ve Sulla, Başoğuz devletini yendikten sonra, Afyon’a (Dinar, Gelenia, 

Apameia/Mayaba) gelmişler ve orada neler yapmışlar, Afyon Tarihi sayfasından 

okuyalım:   

http://www.degder.org.tr/ilcemizsayfalar/tarihce.html 

“APAMEİA (Dinar) Roma kralları Sulla ve Licullus zamanında il merkezi 

oldu. Romalı askerler, iş adamları, bankerler APAMEİA'ya gelerek onu çevresi ile çok 

gelişmiş bir Roma kolonisi yaptılar. Licullus döneminde yerli halk vergi ve faizlerle 

çok ezilirken Bizanslılar rahat yaşadılar. Hatip ve avukat Çiçeron APAMEİA'ya 

gelerek bu duruma el koymuş, yerli halk rahatlamıştır. M.Ö 51” 
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Başoğuzlu Tarkan Bey; BAZİLEUS TARKON s.189 

 

 Milatla birlikte adları tarihten silinmiş kahraman Türk beylerinden birine daha 

ulaştım; 

Osmaniye Kastabala  kralı Başoğuzlu Tarkan Bey.  

Anadolu’da Türklerin Roma yağmacılarına karşı varlık-yokluk savaşları 

verdiği MÖ.1 Yüzyıla ait bir sikkede yazan “Bazileus Tarkondimotos” adını 

açtığımızda karşımıza o çıktı.  

 
BAZİ-LEUS, TARKAN-di MOZOS (Başoğuzlu, Türk Analı Başoğul) 

 

             
 

Bu sikke, muhtemeldir, doğrudan Türk adının yazılı olduğu ilk sikkedir.  

Tarkan Bey, şimdiki Osmaniye, Kozan, Ceyhan, Adana, İskenderun ve 

Misis’in kralıydı. Sikkesindeki denizci işareti Romalıların saldırılarına karşı denizde de 

savaşmış olduğunu gösterir. Hatta bu nedenle Roma tarihçileri ondan “korsan” diye söz 

eder.  

 Tarkan Bey’in parasındaki Bazileus adı bizi Bazileus İmparatoru VI.Büyük 

Bedri’nin ay-yıldız mühürlü parasındaki “BAZİLEUS” adına götürdü. 

                          
 

Onların aynı yüzyılda Sezar’ın ordularına karşı kurulan Anadolu Birleşik Oğuz 

Orduları içinde yer aldığını, Başoğuzlu İmparatorluğu olarak açtığımız 

“bazileus/bozulüs” adından anlıyoruz. 22 Oğuz boyunu birleştiren İmparator Rizeli saç 

bağı ve sakalsız hali gibi dikkat çeken benzerlikler de görüyoruz. Başındaki kırmızı 

bant, ölümü göze almış olmaya karşılık, o zamanki Luvi/Alevi inanışına da işaret 

etmektedir.  Zaten Tarkan Bey’in krallığı Selevkos Asya Krallığı içerisindedir.                 

Büyük Bedri ve onun parasındaki Türk simgeleriyle okurlarım birkaç yıldan 

beri tanışmaktadır. Bu yazımızın konusu yeni ulaştığımız Tarkan Bey’dir. 
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Osmaniye tarihini bilgisunarda araştırdığımızda ailece kral/bey olduklarını 

öğreniyoruz; babası da beydir, oğlu da. Yani aile boyu direnişçi bir boydurlar, zaten 

öyle olmasaydı adı TARKAN, yani Türk-Ana, yani Mayası Türk olmazdı.  

Kastabala ve Osmaniye sözcüklerini açarsak, Tarkan Bey gibi Oğuz beylerinin 

buralara ad verdiğini görürüz.  

 Kasta-bala; Oğuz-ata Beli.  

Osmaniye; Odo-pan-ya; Pan-ata Yeri. 

Kozan Dağı onların yatağıdır; Koz-Ana, Oğuz Anası.  

Pan soylular, dağları ve yaylaları yurt edinen Türk boylarının genel adı olup 

Afrika’da ilk insan neslinin var olduğu Kli-man-yero dağı çevresindeki Turkana’dan, 

yani Atlas’tan beri bu adı taşırlar. İnsan atamız Pan ile Turk-an adını bir arada görmek, 

bu yerdeki insanların tarihte büyük varlık-yokluk savaşları verdiğine işaret eder.   

Tarkan Bey’in adı Tarkondimathos olarak da yazılmaktadır. Yaşadığı M.Ö 

50’li yıllar, savaşların ve direnişlerin dorukta yaşandığı yıllardır. 47’de Tokat’ta Jül 

Sezar, VI.Büyük Bedri’nin oğlu Boranes’i yenmiş, zaferini kayaya “geldim gördüm 

yendim” diye yazmıştı. Yenilmez Birleşik Ordular yenilebilir olmuştu, ama Kastabala 

çevresinde onların korsan dediği Başoğuzlu Tarkan Beyin direnişi sürüyordu. 

Babasının adı STRATO, yani Toros Ata, Perasiya kralıydı. Pers kralı 

3.Darius’un MÖ.334’de İskender’e yenildiği bu yere Romalılar Perasia/Persiya, “Pers-

yurdu” derler.  Bu nedenle batılı yazarlara göre Tarkan bir Pers Kralıdır ve 

Selevkos’tur. Evet, Persler de Kaşgari Oğuz boylarıdır, Selevkoslar da. Yöneticileri 

Darius/Toros hanedanından gelir. Persi, Per-Fer/IŞIK Oğulları demektir ve SELE-U 

KOS da aynı anlamdadır. (Sele-U Kos; Oğuz Ulusu!)

Tarkan Beyin oğlu Laios/ LEUS, İleüs adı, İlyas’a karşılık, halen Silifke’de 

erkek adıdır. Kızı Lelia ise Leyla adı olarak süregelmektedir. Leüs/Ulu-os, sağdan 

okuyuşla Sali, Soli, Sili, Sile, Zele, Zile, Sele benzeri adlara ulaşılır, ki Anadolu baştan 

başa bu adlarla doludur.    

Bu yazıma esin kaynağı olan bir güzel insana, Tarkan Bey’in sikkesindeki adını 

açmam için benden ricada bulunan değerli arkeolog Ahmet Beyazlar (Gazi Antep 

Müzesi, İskit Lejyonu Sorumlusu) kardeşime teşekkürlerimle… 

Kozan Dağı türküsünü anımsatarak yazımı bitiriyorum: 

 

KOZAN DAĞI ÇATAL MATAL, HEY, BEN YANDIM AMAN… 

ARASINDA ARSLAN YATAR, BEYLER AMAN AMAN… 

BİR YİĞİDE BİR GELİN YETER, HEY… 

İKİ ALANIN DERDİ ARTAR, AMAN 

AMAN ALİM ALİM 

PEK GÜZEL YARİM 

SEN ELOĞLUSUN  

BEN GÜVENEMEM 

ÇIKTIM KOZANIN DAĞINA, HEY.. 

KARI DİZLEYİ DİZLEYİ 

YARALARIM GÖZ GÖZ OLDU 

CERRAH GÖZLEYİ GÖZLEYİ 

AMAN ALİM ALİM… 
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2 Kasım 2009 Ankara 

 

 

 

Bozulus Türkmenleri  

VI.Büyük Bedri’nin Birleşik Oğuz Ordusunun Yaşayan İzleri!  

VI.Büyük Bedri, Birleşik Oğuz Ordusunu 22 boydan gelen kadınlı erkekli 

savaşçılardan kurmuştu. Bu ordunun uzun savaşlardan sonra yaşadığı dağılma ve 

çekilme sürecinin izlerini bugün BOZULUS TÜRKMENLERİ adında bulabiliriz.  

Bozulus Türkmen aşireti için tarihçiler “bir çeşit konfederasyondur” ifadesi 

kullanır, içinde 22 boy olduğundan söz edilir. İşte bu özellik Bazileus (Başoğuzlar) 

devletinin birleşik ordusundan kalmış olmalıdır. 

Başta Diyarbakır olmak üzere, Ankara, Aydın ve Karaman Türkmenlerinin 

Osmanlı kayıtlarındaki adı Bozulus Türkmenleridir. Diğer Türkmen boylarından daha 

kalabalık oldukları not düşülmüştür. 

Doğu Anadolu’da daha sonra kurulmuş olan Akkoyunlular Devletinin 

kuruluşunda da Bozulüs Türkmenlerini görüyoruz.  

Ankara’nın Bala ilçesinde ve 41 köyünde Bozulus/Bozülüs Türkmenleri vardır. 

Bala adıyla örtüşen Bala Kalesi, kraliçe Tina’nın ABLA sıfatı olmalıdır.  

Ankara Gölbaşı ve Keskin köylerindeki halk için Bozulus Türkmenlerine 

dayandıkları anlatılır. Tokat’ın direnişçi Dulkadiroğulları da Bozulus Türkmenlerinin 

kalıntıları olarak bilinir.  

“Bozulus Türkmenleri; Diyarbekir Türkmenleri, Dulkadirli Türkmen oymakları 

ve Halep Türkmen oymakları diye 3 gruba ayrılır. Danişmendliler Diyarbekir 

Türkmenleri grubundadır. 

 Bekdiklerin Danişmendliye bağlı Bozulus Türkmeni olduğu, 1600 lü yıllarda 

Anadoluya yayılmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Bugün sadece Maraşta ve Ereğli 

/Konya, Sarıyahşi /Aksaray ve Bor/Niğde yerleşim birimlerinde adlarını 

koruyabilmişlerdir.”  

(bkz. http://bekdikler.bravehost.com/bekdikler.htm) 

Edremit’te olduğu gibi Halepli ve Bozulus Türkmenleri diye ayrı adlar altında 

görülebilirler. Edremit’in Haleplileri Kıbrıs’tan buraya gelmişlerdir. Bu durumda 

Halepçe, Halep, Silifke, hatta “Lefke” sözcükleri Selev Kos Uygarlığı bağlantılı olarak 

karşımıza çıkar.  

Karaman’dan Konya Atlantı’ya yerleştirilen Bozulus Türkmenleri Osmanlı 

vergi kayıtlarında geçer. (http://www.atlantikasabasi.net/kaynaklarda_atlanti.html) 

Bozulus Türkmenleri, Akkoyunlu Türkmenlerinin devamı olup, Safevi 

Türkmen devletinin de kurucularıysa, Türkmen olduğunu gizlemek için Kürtçe 

konuşmak bir zorunluluk idiyse, bugün Halepçe şehri aynı bölgede ise; daha geriye 

gidip Selevkosları bir daha düşünmek gerekir.  

Osmanlı yönetimine ezdirilen Safevi devletinin kurulduğu bölge, bugün Irak’ın 

kuzeyinde, Şiraz ile Kerkük arasında, antik LUİ bölgesidir. Buradaki Halepçe şehri, 

Amerikancı Barzani aşiretiyle inanış ve görüş ayrılığı içindeydi ve bu durum, Halepçe 

halkına gaz bombasını atanın Saddam olmadığı yolundaki endişelerimizi 

kuvvetlendirmektedir.  

http://bekdikler.bravehost.com/bekdikler.htm
http://www.atlantikasabasi.net/kaynaklarda_atlanti.html
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Bozulus ordularında kadın erkek birlikte savaşırdı. Yani bu ordu bir Amazon 

ordusuydu. Kocasını Amasya’daki gece savaşında kurtaran Amazon kraliçe Tina, Urfa 

civarında mozaiklere resmedildiyse, bu, önemli ipucudur. 

Edremit Kaz Dağları civarında halen yaşamlarını sürdüren Türkmenler, 

Bazulüs Türkmenleri olarak düşünülebilir. “Edremit” adının açılımında Arta Miz, 

“Arte Mis görülür. Artemis Kaz dağındaki savaşa gelmiş ve adını orda bırakmış 

görünüyor!  

Çevresindeki yerleşimlerden Mudanya adında bir daha Amazon adını görürüz: 

Mu-dan-ya; Ama-zon-ya. Bu bölgede Mitridatik savaşların ilki yapılmıştır. Kralın 

savaşçı eşi Tina da buraya gelmiş olmalıdır ki, Atena, Kaz (Oguz) dağındaki mitolojik 

güzellik yarışmasına silahıyla katılır!  

Çankırı civarındaki antik devletin adı Bizinya/ Bitniya olarak geçer. Bunun 

içinde de fonetik dönüşüme uğramış bir Amazonya vardır. Ayrıca, Çankırı’nın yerli 

halkı olan Bozulus Türkmenlerini Büyük Bedri’nin ordusuna kadar götürmek mümkün 

görünüyor.  

 

 

Mozart’ın “Mitridate Re Di Ponto” Operası  
 

Mozart, henüz 14 yaşındayken, 1770 de, İtalya’da bulunduğu bir sırada Büyük 

Bedri’yi anlatan şiirlere, öykülere rastladı ve çok etkilenerek onun için bir opera 

besteledi.  

Bu bilgiye ulaştığımda çok sevindim. Büyük Bedri hakkında öğrendiklerim 

arttıkça, onunla ilgili mutlaka opera, film, tiyatro, şiir ve roman yazılmalıdır diyordum. 

Operanın adı, Tragedya, “Mitridate Re Di Ponto”. İlk kez 26 Aralık 1770’de 

Milano karnavalında  sahnelendi. Başarılı bulundu, 21 kere daha sahnelendi. 

 (http://213.188.106.66/serie29.htm) 

Orijinali 3 perde ve 6 saat uzunluğundaydı. Daha sonra resitatifler ve baleler 

kesilerek eser 152 dakikaya indirildi.  

 200 yılı aşkın bir süre hiç sahnelenmeyen bu eser, 1997 Salzburg Mozart 

Haftasında ve 2006 Salzburg Festivalinde sürpriz şekilde sahnelendi.  

Operadaki rollerin fonetik analizi: 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mitridate%2C_re_di_Ponto) 

Farnace: Farnesi; For-an-esi; Boran-esi; Prens.  

Arbate: Er-başı. Resmi temsilci, elçi olarak haber getiren. VI. Bedrinin Kolhlis 

(Kuzey ve Doğu Karadeniz) kralı olan oğlu Machare’nin bir diğer yazılışı Arbate’dir; 

Er-base/Bas-er (Mazhar!). 

Aspacia;  Hasbacı. Büyük bacı, ana bacı, Büyük Bedri’nin eşi Emine’dir.  

Monime’ye mektuplar adıyla Latince, Almanca ve Fransızca’ya çevrilmiştir. Rize atma 

türküleri şeklinde şiirli anlatılardır. 

İsmene: Oğluyla evlendirmek istediği Pers kızı.  

İsmene, Periatoros dağlarından, Büyük Bedri’nin bakılıp büyütüldüğü İkizdere 

PETRAN köyünden görünmektedir. Bu köyde halen kar üzerinde tahta parçasıyla 

kaymaya “uzme” denilmektedir; Uzme-ana.    

Sifare/Siphare; Superi /Sümeri. İyi at binicidir ve denizcidir, Süvari’dir.  

http://213.188.106.66/serie29.htm
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Mozart’ın operalarından 3 tanesi konusunu Türklerden alır. Nedense en 

etkileyici olanı Büyük Bedri operası olmasına karşın bu eseri hiç yokmuş gibi 

davranıldı. Bu, Mozart’a da haksızlıktır. Mozart’ın hayatını düşündüğümüzde, 

orkestrasını yönettiği sarayın bodrum katında uşaklarla birlikte yemek yediğine göre, 

helayıklarla aynı sınıftan kabul ediliyordu.. Öldüğünde yoksullar mezarlığına 

gömüldüğüne göre, Türkler için bestelediği üç operayı şimdi bir daha düşünmek gerek. 

Germenlerle Türklerin Asya’dan akraba oldukları da dikkate alındığında,  Türkler gibi 

kurtlarla (wolf) efsanevi bağlarına ve Almanya’yı Roma yağmasından kurtaran 

Attila’ya halk şarkıları ve şiirler yazdıklarına bakılırsa,  Mozart’ın Büyük Bedri’ye 

opera bestelemesi çok doğaldır.  

İhtimaldir ki Wolfgang Amadeus’un aile adı olan Mozart’ın fonetik açılımında 

da bir hoş durum vardır; Moz-ar-ata / Muz-er-ata. “Wolf-gang” adında da kurdu simge 

olarak kullanan bir boydan olduğunun işareti vardır; Kurt-genetikli der gibidir, 

Almanların Asyalı ata bağına işaret eder. 

Mousi- Ar-ata, Mis Arta gibi dünüldüğünde, “Güzel Erat”, Güzel Art açılımlı 

olup, sıkışmış olarak güzel sanatların adı olan ART haline gelmiş görünmektedir. 

Ayrıca Art, Ar-ida; İda-ur, dor açılımlıdır. Burada gönderme Dor sanatınadır; bütün 

sanatların altında Dor sanatı vardır. 

Mozart’tan daha önce yaşamış olan İtalyan bestecilerden A.Scarlatti ve G.F. 

Haendel de Mitridate için beste yaptı.   

A.Scarlatti, “Eupatore Mitridate” operasını bestelediği yıllarda(1715)  

Büyük Bedri’nin efsaneleşen öyküleri İtalya’da dolaşıyordu. Dönemin İtalya’sı sosyal 

tarih açısından incelendiğinde görülür ki, Roma derebeylikleri/krallıkları bitiyor, kralın 

kölesi olma dönemi gidiyor, halk birleşik bir tek devlet istiyor, İtalyanlık öne 

çıkıyordu. İtalyan halkı Roma’ya karşı direnen büyük savaşçıları anımsıyor, onların 

efsanelerini öykülerini anlatıyor, şarkılarını söylüyordu. Besteciler bundan 

etkilenmemiş olamazdı. Hatta Scarlatti’nin doğum yeri olan Sicily (Yılan) adasında, 

Trapani (Tur-apa-oni) şehri Ön-Türklerin yeri görünmektedir.  

Scarlatti bir de Büyük Bedri’nin Artuklu damadı Turan/Dikran için operası 

vardır;  “İl Tigrane”(1715). 

G.F.Haendel, “Air de Laodice” halk şarkısını piyano için düzenledi. (Air; 

hava, halk ezgisi, uzun-hava.) 

Bu demektir ki İtalyan halkı Roma’nın Anadolu’ya saldırılarını 

desteklemiyordu. Zaten Romalı komutan ve askerler Makedonya ve Yunanistan’dan 

yağmadan pay alma yoluyla savaşa gönderiliyordu. Oğlunu savaşçı yetiştirmesi için 

Makedon ve Spartalı aileler özendiriliyordu. Makedonyalı İskender’in atının adı 

“Boğakafalı” (Boucephalu) idi, bu, Hitit kültürünün devamı olan bir aileden olduğuna 

işaret eder.  

Laodice adını besteci Haendel’in “Siroe ve Artaserse” operasında da 

görüyoruz. Roma adına ağabeyine savaş açan Cyrus’un yenilgisini, iki kardeşin 

savaşını anlatıyor olmalı bu eser. Ancak içinde rollerden birinin LAODİCE olması, 

Pers ailesindeki başkadın savaşçı kraliçelere de bu adın verilmesi bakımından 

önemlidir.  

İtalyan şair Pietro Metastasio, yazdığı dramalarla opera bestecilerine ilham 

kaynağı oldu. Metastasio, muhtemelen Türk kökenli Trapassi (Tur Opasi) ailesinin tüm 
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fertlerini, anne-baba ve evlatlarını,  bir süre kendi evinde konuk etti, onları dinledi, 

onların bütün bildiği Anadolu öykülerini, destanları ve şarkıları onlardan dinledi ve 

bunlardan tiyatro metinleri yazdı. Sonra bu dramalardan etkilenen İtalyan besteciler bir 

çok opera bestedi. Metastasio Viyana’ya gitti, Mozart ile de görüştü.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Artaserse 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Metastasio 

Pietro Metastasio’un Artaserse adlı draması en çok ilgi gören olmalı ki  

1700'lerde bununla tam altı besteci opera yaptı; Vinci 1730, Hasse 1730, Gluck 1741, 

Graun 1743, Galippi 1749, Bach 1760.  

 

 

 Bubiyar/Hubyar Dede ile VI.Büyük Bedri Bağlantısı 

    

Bu araştırmamız bizi halk şiirinde ve halk kültüründe VI.Büyük Bedri’nin 

Hubudor /Hubyar ünvanını aramaya götürdü. Karşımıza çıkan türbelerde çokça onun 

adına rastladık. 

Amasya, Çorum ve Sivas’ta Hubyar Dede türbeleri var. Tokat, Almus’un 

köyündeki  Hubyar Dede dergâhı  en bilinenidir. Orada oynanan Hubyar Semahı, 

sözleri, müziği ve dansıyla çok özeldir.  

Tunceli’de Pülümür’de, Munzur çevresinde bazı türbeler Hubyar Sultan’ın 

diğer adlarıdır; Buyer Baba, Düzgün (Atisi Kün) Baba, Atası Kun Baba.  

Kırım’daki adıyla Kirkin İtisi/ Orkun Atası ile sesdeş sözcüklere Tunceli’de 

rastlanması bir tesadüften öte bir durumdur. İran Darius hanedanından gelen Filistin’in 

direnişçi kraliçesi Azize İstar Opa Zeynaba da Pülümürlüdür.  

Sivas’ta, Şarkışla’nın Alaman (Ulu Pan) köyünde bulunan Goracoğ 

Tekkesi’nin bir adı da Hubyarlılar’dır. (Goracoğ; Kor Ace-oğ; Oğ-ace Kor, Hâce Kor.) 

Bu tekkede Hubyar Dede’nin kılıcı vardır. İnanışa göre bu kılıç şifa veren bir kılıçtır, 

onu ziyaret edenler ondan şifa umarlar. Kılıcın öyküsüne göre, Hubyar Dede önce 

İmam Hasan usulü (gibi) zehirlenmeye çalışmış, ölememiş, emrindeki komutanlardan 

birine kılıcını vermiş, boynunu vursun istemiş, komutan “Sana kalkan elim kırılsın” 

diye kendi elini kesmiş, Hubyar Dede ona “Bir tek parmağın kalsa bile boynumu 

vuracaksın” diye emir vermiş.  

Bu öykü, Mitridate’nin ölümüyle oldukça örtüşmektedir. Alaman (Ulu-Pan) 

köyüne yakın Kırımlı Tatar Türk köylerinin var oluşu bu öykünün gerçekliğini 

desteklemektedir. 

Rize Hemşin’de bir Hubyar köyü daha vardır.   

Hubyar Dede’nin Tokat’taki bir adı da Bubi Yar’dır. Çuvaş Türkçesinde Oba, 

Baba’dır. Anadolu’da yaygın olarak babaya “buba” denir. Bu söylenişleriyle 

düşünürsek Hubiyar Dede’ye Baba Yar kavramı pek de uzak görünmemektedir. 

Buradan hareketle, Euba-Dore, “Dor Babası” olarak da açılabilir; Dor Babası Soyatası 

Bedri, Eupa-dor Mitri-date. 

Hubyar deyişlerine ve Hubyar efsanesine baktığımızda, Hubyar Dede’nin 

özellikleri ile VI.Bedri’nin örtüştüğünü görürüz.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Artaserse
http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Metastasio
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1-Küçücük kazanından 40 bin askeri doyurdu: 1.Büyük Bedri’nin 

Amasya’da topladığı Anadolu Birleşik Hitit Ordusu, VI.Bedri’nin beş büyük savaşına 

katılan ordular, bu orduların toplanma yeri olan yaylaları (Cem-ili)  çağrıştırmaktadır.  

2-Denizin üzerinden yürüyerek geçti: 1.Bedri Dede’nin atları Çanakkale 

boğazından karşıya geçti, Atina’ya gidip, İskender’in kaçırdığı yeğeni Amastoros’u 

kurtardı. Hititlerin İskit-Dor atları Üsküdar’dan karşıya geçerdi. Hitit askerleri, dört 

atın denizde çektiği tekneler üzerinde savaşırdı, onlara Romalılar “Mahşerin dört atlısı” 

derdi. 

3-Zehir içip parmaklarının ucundan geri çıkardı: VI.Büyük Bedri zehir içti, 

ölmedi, çünkü panzehir olarak delibal yiyordu.  

4-Kılıcıyla taşı ikiye böldü: VI.Bedri’nin ünvanı “Kayalardan doğan adam” 

oldu, Mitra inanışında onun resmi kayaların üzerine yapıldı. 

5-Şifa dağıtırdı: Zehirlenmeye ve hastalıklara karşı koruyucu, bedeni 

güçlendirici “mezir macunu” dağıtırdı. Bu töre Manisa’da devam etmektedir. Mesir 

macununun ana malzemesi delibaldır. Fonetik analizde Mesir; Maz-ur, “maz işi” 

anlamındadır, Bed-ir olarak da açılabilir. 

Hubyar Dede, “Hasta ve sakat olanları iyileştirdi” diye anlatılır: VI.Bedri bilim 

adamlarıyla elele verdi; Herakles ile tokalaşırken Kâhta’da kaya resmi var. Bilimevleri,  

yaşlı ve hasta bakım evleri ve kimsesiz kadınlara işevleri (manastır) açtırdı.   

6-Yedi koyunu küçük bir yere sığdırırdı: VI.Bedri, çok güçlü ve iri yapılıydı, 

bir oturuşta bir kuzuyu yerdi. 

7-Koyunların sütü ile değirmeni döndürürdü: VI.Bedri Romalılara 

Anadolu’yu yağmalattırmadı, bolluk bereket ağdı yaylalardan aşağı. Halk ona öyle 

destek verdi ki, tam yedi kral onun emrindeydi. Alban (Arnavutluk), Bektaşi dedeler 

ülkesinden bile onun emrinde Romalılara karşı savaşan kral vardı. Ki, bir Hubyar Dede 

anıt müze (Türbe; Dor-abe, Dor beyi) evini de Batı Trakya’da görebiliyoruz. 

8-Çocuğu olmayanlara çocuk verirdi: VI.Bedri’nin kızları, yeğenleri, eşi ve 

diğer savaşçı kadınlarla birlikte savaşa gidildiğinde, onların çocukları çocuğu olmayan 

ailelere verilirdi. Oğuz töresinde her çocuk herkesindi, hiçbir çocuk annesiz kalmazdı, 

süt annelik ve akanalık vardı. 

9-Hubyar Dede için Derviş Ali’nin yazdığı deyişten aldığımız aşağıdaki üç 

dörtlükte VI. Bedri’nin kendi başını kestirttiği anı ve yakma töreninden ifadeleri 

görebiliriz: 

 

Allah ekber dedi can aldı canını 

Ih demeden uyuşturdu kanını 

Varsın ıssız koysun münkür yurdunu 

Sağ adamı ölü kıldı Hubyar 

 

Sağ adamı musallaya koydular 

Buyur derviş cenazeye dediler 

Orda hazır idi üçler yediler 

Sağ adamı ölü kıldı Hubyar 
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Bütün canlar hep sıraya düzüldü 

Kerâmeti arşta, Kürş’te sezildi 

Gürgen çukuruna berat yazıldı 

Bal tasını dala taktı Hubuyar 

 

Bu şiirlerde Büyük Bedri adına doğrudan rastlanmaması normaldir. Çünkü 

Sezar’ın yağmacı Roma askerleri Bedri’ye destek veren bütün şehirleri yerle bir etti, 

Anadolu korku altındaydı, bir yandan da Hristiyanlık dayatılmaya başlandı. Ulu 

ataların adlarını dolaylı olarak adlandırmak gerekiyordu. Hubyar sözcüğünde biraz 

fonetik araştırma yapalım. 

Ozan Derviş Ali’nin bir başka deyişinde son dörtlükler “Seyrangâhtan gelen 

derviş Hubuyar” diye bitirilir. Burada, Anadolu’yu dolaşıp, dert dinlemiş, dertlere 

derman bir Hubuyar vardır. Öldüğünde külleri arşa çıkan, oradan seyran eyleyen, 

makamı en yüksek olan bir Hubuyar tanımı vardır. Ölümüyle destanlaşan; Hub-Yar.  

Hubyar: Ab-Yar, sular gibi göklerden ağan, Ne-hir gibi çağlayan, dilden dile 

söz/ses olup Yır’layan büyük Oğuz atası Hubyar sultan. Mitridatenin halk ağzındaki 

adı. Batı’da Zeus; Söz. 

Ses kümesi yer değiştirince YAR-AB olur. Darda olanın yardım istediği, 

yardım isteyince ona koşacağına inanılan  Tanrı kavramı.  

Hub; Hube/Eupa/Abe; ağabey.  

Yar; Oğ-ar; Goğ-uri; Göğ’ün oğlu. Oğ-ar; Var olan, Yar olan, Yır olan!  

Nadir kullanılan D-Y geçişli seslerini buraya uyguladığımızda 

YAR/DAR/DOR geçişine ulaşırız. Örnek; Badram/Bayram. Badrag/Bayrak) Bu fonetik 

açılımda EUPADOR ile UBUYAR sesdeş çıkar. 

Badrag (bayrak) adında, bir bayraklaşan Bedri-aga ile benzeşme vardır. Halk 

arasında halen Bedri adında yaşlıca saygın erkeğe “Bedraga” diye hitabedilir. 

Büyük Bedri’nin askerleri Arta/Erat, simetride Ata’ur/Dor idiler, yani er-ata 

(kutlu asker) idiler. Farsça Arat; Allah’ın askeri, kutlu asker. Bu kavramlar, Hubyar 

Dede’ye atfedilen özelliklerle örtüşmektedir. Büyük Bedri döneminde sığınak olarak 

yapılmış kale şehirlere Mazada adı verilirdi. İhtimaldir ki Maza, Mazata gibi kale-şehir 

adları Tokat ve Almus  civarında bulunacaktır. Ancak ihtimaldir ki bu yerler MÖ.63’de 

Bedri Dede’nin ölümünden sonra Romalılar tarafından yerle bir edildi ve halk dağlara 

kaçtı. Hubyar köyü bu nedenle yüksekte bir köydür ve burada Sıraç adlı, sır saklayanlar 

olarak tarif edilen bir Oğuz aşireti vardır. 

Oğuz beyi Hubuyar, Oğ-Bey’dir, Ağa-bey’dir; Yar-abey’dir. Yarbey ile sesdeş 

sözcükler: Yarbay, Orbay, Ba’yar, vb.  

Tokat’ın Hubyar köyünde, ölü mezara götürülürken varsa atı en önde götürülür, 

sevdiği giysiler mezara konur, ölü yıkandıktan sonra yakınları onun elini öperek onunla 

vedalaşır ve yıkanma yerinde, bahçede, avluda üç gece ateş yakılır.  

Bu adetlerden bir çoğu Türkmenistan töresidir ve İzmir’in Bademler köyünde 

halen  vardır. Mezara giderken atın önde götürülmesi muhteşem bir simgedir, çünkü 

ölenin atına ve ata saygı Oğuz töresidir.  

Semahlarda çok sık kullanılan “Hay Hay” haykırışını Sincan Uygur’da önemli 

bir anıtta görüyoruz. Uygur’da, Kaşgarlı Mahmut için yaptırılan anıt müzenin adı Hay 

Hay Terek Türbesi’dir. (Terek/Türük; Türk.)  
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Kaşgarlı, Türk dil ansiklopedisini Bağdat’ta Araplar için yazdı. Araplar da aynı 

yıllarda, MS.1070 civarında, Türkler için Arapça sözlük yazdı. Karşılıklı kültür 

anlaşması gibi. Ancak Kaşgarlının dil ansiklopedisi ortadan kayıptı, yok edilmişti, onu 

bir sahafta Ali adında kıymet bilen bir kişi buldu da gün ışığına çıktı.  

Terek ile sesdeş sözcükler: Osetya’da Terek nehri boylarında yaşayan Terekler, 

Kars’ta Terekemeler. Macarca Türük; Türk.  

“Hudey hudey” semah haykırışları, İngilizce’de “heiday” olarak ünlenir. 

Birisi ricada bulunduğunda diğerinin verdiği yanıt, “Hay hay, baş üstüne” olur. 

Burada tanrı adını vermek, kesin söz vermektir. Eğer Kaşgarlı Mahmut için en övücü 

söz “Hay Hay Terek” ise, Rize Kaşgar’ın  yaylası olan Hay-Dor/Haydar adı da bu 

kadar anlamlı bir övgü olmalıdır.  

HUBUYAR içerisinde O’BUĞ-AR vardır. Açıldığında suyu/rahmeti getiren 

ulu kişi, yağmuru veren, suyun kaynağı PUAR (pınar), görülür.  

BUĞ; Buğ-ur; Buyuran; Tanrı adına buyuran beğ. UBUĞ-AR; burada, Hubyar 

adını Peygamber sıfatıyla eş anlamlı  görmekteyiz. 

Alevi inanışında, 12.imam Mehdi’nin 12 yaşındayken öldürülmesin diye 

kaçtığı ve saklandığı Türkmen ellerinden söz edilir. Büyük Bedri’nin de 12 

yaşındayken Sinop’dan, Romalılardan kaçtığı, Kaçkar dağları civarında, İkizdere Cimil 

yaylası çevresinde, Bedran köyünde büyüdüğü düşünülürse, burada da bir benzetmeden 

söz edilebilir. (Bölgenin antik adı,  Periya Toros/Toros İberyası, son olarak da Kafkas 

İberyası’dır.) 

Tokat’ın bazı köylerinde yaşayan halka 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 Hubyar Sıraç köylerinden söz etmek 

doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Mitolojide, Tufan (Typoon, Zifona), “Zivana’dan çıkmış” gibi üzerine gelen 

düşmanları yenen Eupatore/Jupiter onuruna Apollon/Zeus tapınaklar (anıt müze) 

yapıldığı anlatılır. Mitoloji değil gerçektir, ki, Hıristiyanlığın resmi din olmasıyla 

birlikte hepsi yerle bir edildi. Yıkılan bu anıt müze ve zafer abidelerinin yerlerine ve 

büyüküklerine bakılırsa, onun ölümünden sonra nasıl yarı tanrılaştığı daha iyi 

anlaşılacaktır.  

 

Köroğlu Türkülerinde İmparator Büyük Bedri 

 

Böyle büyük bir kahramanın türkülerde anlatılmaması düşünülemez. Her ne 

kadar ölümünden sonra Roma Konseyi onu hafızalardan ve tarihten silme cezası 

verdiyse de, onun halkı onu Avaz’larında yaşatmıştır, çünkü o halkın sesi, Ağvazı, 

Ayvaz’ı idi. 

Köroğlu türkülerinin efsanevi kahramanı ondan başkası değildir. Yiğitleme 

türküleri ona yakılmış görünmektedir. 

Roma ordularıyla yaptığı 5 büyük savaştan 3. ve en büyük savaşın geçtiği yer 

burası, Kastamonu ve Bolu Köroğlu dağları çevresi, Köroğlu türkülerinin de yöresidir.   

1. ve 2. Mitridatik Savaş, Kadıköy ve Mudanya’da geçmiş, burada bizzat 

kendisi değil büyük komutanları savaşa kumanda etmişlerdi. Bolu çevresinde geçen 
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3.savaştan sonra, geri çekilerek doğuya doğru ilerlemiş, çekilirken 4. savaşı Amasya’da 

yapmış ve yaralanmıştı ki yaralı haliyle çekilmeye devam etti. 5.savaş, Rize dağlarında, 

İkizdere yaylalarında geçti.  

Rize dağlarında etten kale yapan Oğuz Türkleri kış boyu 6 ay bu dağlarda 

savaştı ve 1800 Romalı askeri öldürdü. Kral Büyük Bedri 5.savaşta ordusunun başında 

değildi, Kırım’ı kötü yöneten oğlunu devirmeye geçiyordu.  

Bolu dağlarındaki kahramanlıkları dillere destan oldu. 3.eşi kısa saçlı amazon 

savaşçı Tina, Osetyalı Kafkas prensesi, burada onunla birlikte savaştı, birlikte 

kahramanlaştılar, “Tin tin tini mini hanım” karısı Kabartay Hatun Tina idi. (Mızrağıyla 

resmedilen güzellik kraliçesi Athena, Atina, Venüs odur) 

Rize Koçkor Dağlarında, Hay-dor yaylasında bir köy vardır, adı 

Koçkoroğlu’dur. Bu köyden aşınca Yusufeli (Oğuzbeli) gelir. Koçkoroğlu köyünden 

aynı soyadı taşıyan aileler vardır. Köyün adı ile HAY DOR (Ayder) adı birlikte 

düşünüldüğünde Ulu Dor burada yaşadı diye düşünmek gerekir. 

Büyük Bedri, Yunanistan’da ve İtalya’da halk arasında DAĞ TANRISI ZEOS 

adını bu dağlardaki yiğitliğinden aldı. Yunanistan’da ve İtalya’da köle isyanlarına esin 

kaynağı oldu.  

Yunanistan’da Dioni Zeus, Dağlı Ata-oğuz, İtalya’da Apollon, Jupiter adları 

verilirken, Anadolu’da kendi halkı ona Dağların Aslanı, Koçkar Oğlu, Kor-Oğlu, 

Ayvaz, Koçeri, Haydar, Hızır İlyas, Dor beyi, Zor beyi  gibi sıfatlar verdi.   

Kafkas Türklerinin “Koçkor oğluyam, Dadal oğluyam, Dağlarda aslan…” 

türküsü onu tarif eder.  Azeri (Zor/Dor) dilinde Kaçkar sözcüğü “Koçkor” olarak 

ünlendirilir.  

Mitolojide kral Jupiter, Tufan’ı (Tipoon) yenmiştir; akın akın üzerine 

gönderilen Sulla, Lukullus ve Pompey’in en güçlü donatılmış ordularıyla savaştı. Bunu 

da türkülerimizde buluruz.  

Köroğlum der Mirza gele Han gele 

Ben isterim günde YÜZ TUFAN gele 

Derelerden oluk oluk kan gele 

Sele düşüp gövde kürelenmeli 

 

Kiziroğlu Mustafa Bey aynı kahramandır:  

Bir hışmınan geldi geçti,  

Kiziroğlu Mustafa Bey 

Hışmı dağı deldi geçti  

Ağam kim Paşam kim, 

Kiziroğlu Mustafa bey 

Dor beyin oğlu, Zor beyin oğlu 

Bolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara Keskin (Antik Tavion-Dağönü, Ceritli 

Dağı) bölgesi yağmacı Roma kervanlarının geçtiği güzergâhtı. Romalıların 

Kapadokya’dan ve Tokat’tan getirdikleri soygun malların kervanları buradan geçerdi. 

Kızkardeşinin kocası işbirlikçi Bolu beyi (Antik Bithinya kralı), Romalılarla işbirliği 

ediyor, halkı darda bırakıyordu. Roma konseyine kabul edilmek için çok rüşvet verdiği 

yazıldı. Köroğlu, Hızır gibi yetişti, kervanları kırıp içindekileri yoksula geri dağıttı.  
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HIZIR İLYAS (Kiz-il İli-es) gibi darda olana koşan oydu. Yağmacı kervanların 

yolunu kesiyor, halkın malını geri halka dağıtıyordu, halkına dost düşmanına yaman 

beydi Kiziroğlu (Hızır Oğul).  

Kizir-Oğlu Must-opa Bey; Maz-ti Opa; Maz soylu Oğuz ağabeyi!  

 “İriş Dede Sultan” diye ona seslenenleri duyar, oraya koşardı; atının hızı tarihe 

geçti. 

“Koçkoroğlu’nun kıratı, Sarhoş sarhoş yürü mola”. (Atı sarhoşken bile dört 

nala koşardı, bu özelliği ile İtalyan çocuk tekerlemelerine girmiştir) 

“Kırat ile Ayvaz Han’ı, Bu gözlerim görür mola” Dede Sultan, Kastamonu 

Taşköprü haralarında yetiştirdiği Kor-ata/Kırat atlarıyla karada ve denizde savaşırdı. 

Bolu Köroğlu dağlarının “telli turna”, “telli yarim tüllü yarim” türküleri onu 

anlatır;  henüz tüfek icad olmamış, mertlik bozulmamıştı, yiğit olan elinde kılıcı, 

sırtında “tellisi”döne döne döğüşürdü: 

“Ben bir Türkmen idim geldim yabandan, Başı turna telli Ayvaz ağlama” 

“Koçkoroğlu derler Ayvaz adıma, Başı telli canım Ayvaz ağlama” 

Aşağıdaki sıfatlar ona ait görünmektedir. Ayvaz; Oğ-uz! 

“Han Ayvaz’ım gürz atanda, ben yiğidi bilmez miyim?” 

“Hanlar Han’ı seni görsün, ben yiğidi bilmez miyim?” 

“Acemoğlu gelsin görek, ben yiğidi bilmez miyim?” 

“Bedir yüzlü Ayvaz ferman dinlemez, Ünü gider Hidistan’ı titretir.” 

“Ayvaz giyer dolama, Ayvaz’a durun selama 

Bir nur doğmuş aleme, Ayvaz göğsün açtı sandım” 

“Köroğlu düşmüştür gama savaşa 

İster elli yaşa ister yüz yaşa” 

Bunlar da bağı bahçeyi talan eden ağalara beylere:  

“Göğüs gerek arka vere bağlara, Hizmet gerek bahçalara bağlara 

Korku verek ağalara beylere, Onun için devlet gerek sur gerek!” 

“Mal komaz tamahkar zengine bakın 

Fakir fukarayı incitmen sakın 

Dertli olanların derdine bakın” 

“Yol kesenim yolda dursun, kervanlardan hesap sorsun” 

“Yola durdum vurdum kervan, Çekip soydum çok bezirgan 

Zalimlere yutturdum kan, Dağlar koynunda koynunda” 

“Sefer eyledim her yana, Beyleri getirdim cana 

Kıratım benzer ceylana, Dağlar koynunda koynunda” 

“Bezirgân bozmalı, çerçi vurmalı, Kervanı aslan gibi alıp gelmeli” 

“Tokat kervanından aldım bakırı, İncitmeyin fukarayı fakiri” 

“Köroğlu geliyor şahım Kenan elinden, Kalkanı elinde şahım kılıç belinde 

Nice koç yiğitler şahım sağı solunda, sahradan geliyor şahım koç sadaları” 

 

VI.Büyük Bedri’nin Doğu Karadeniz türkülerindeki adı Koçari (Koç-eri) 

görünmektedir.  

Yaylanın çimenine (oy nani Koçari) 

Keçi vurur canını (hayde hayde koçari) 

Ey kız sarayım seni 
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Geçsin yürek yangını 

            Oy nani koçari, Koçari kimin yari 

            Oh nani koçari, Koçari benim yarum 

Yaylalar sıra sıra 

Vuruldum selvi boya 

Koçari gel burdan geç 

Göreyim doya doya 

           Oy nani Koçari… 

 

Çayır çimen biçemem 

Soğuk sular içemem 

İki cihan bir olsa 

Koçariden geçemem 

           Oy nani Koçari… 

 

VI.Büyük Bedri, Hubyar semahlarında ve “Ah gidi Karadeniz aman Alim” gibi 

Karadeniz türkülerinde karşımıza çıkabiliyor. 

Kırıkkale Keskin civarında, Ceritli Dağ köyünde, kazıları sürmekte olan 

mağaralarda aslan ve boğa kabartmaları bulundu. Bu civarda söylenen Karaşar 

Zeybeğinin nakaratları ona yakılmış türkülerden kalma görünmektedir.  

 

Döküldü mü maşrapamın kalayı efem 

Bozuldu mu zeybeklerin alayı 

Düşmanları öldürmenin kolayı efem 

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz 

Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz. 

Alıverin martinimi atayım efem 

Atayım da Karaşar'ı katayım 

Fırsat virin düşmanları haklayım efem 

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz 

Biz millet uğruna ölenlerdeniz. 

 

Bu bulgular, dağlar aslanı Büyük Bedri’nin Türk halk müziğine geçmiş 

izleridir. 

 

 

 

Büyük Bedri’nin Arkadaşı Komutan Bedri Toros (MÖ.145-70) 

 

Latin kaynaklarında adı Metrodoros of Scipian olarak geçer. İsikopa-an, 

Scipian, Skipli, Üsküplü, İskitoğlu demektir.   

Orta Anadolu’dan Çanakkale’ye kadar Ceneviz kalelerini yıka yıka, Roma 

askerlerini süpüre süpüre bitiren çok ünlü bir komutandır. Ordusunda kadınlar da vardı, 

bu nedenle onun ordusuna Amazon orduları da denir. Ordusundaki Amazon savaşçıları, 
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Karkari (Zile), Kafkas ve Arnavutluk (Albenia) dağlarındaki kadın savaşçılara 

benzetilir.  

Ondan kaynaklarda "Mis-oromeus" olarak söz edilmektedir; Kutlu/Maz, Mis 

Er Uma Os. Anadolu’yu Ceneviz kalelerinden temizlemek için çok sayıda Roma askeri 

öldürdüğü için Romalılar ondan nefret etmiş olmalıdır.   

İskit/Skip (İskif) komutan Bedri Toros, Üsküdar/Skitdor ve Kalkedon/Kadıköy 

civarında kurduğu ordusuyla, antik Mysia/Mudanya’da Romalıları adamakıllı tepeledi.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Metrodorus_of_Scepsis 

Tarihçi Strabon onu anlatır. Bedri Toros, uzun yıllar hafızalardan silinmedi, 

Çiçeron ve daha bir çok lider, sonraki yüzyıllarda da ondan söz etti.   

Büyük Bedri’nin 1.direniş savaşında karşısında Sulla ile adı birlikte anılan bir 

de L. Manlius Torquatus vardır. L.Manlius Torquatus’un adının açılımı fonetik analiz 

çalışmalarımız için önemli bir anı olacaktır.  

Man-Lius Torgu-atus; Türk Atası Ulu Pan Uşağı.  Ne hazindir ki bu Türk adlı 

komutan Roma ordularına komutandı. 

Araştırmamız sırasında bir de Titus Manlius Turguatus (MÖ.347) ile 

karşılaştık; Roma Konsül üyesi ve kendi adıyla anılan “Manlian” askeri kurallarını 

koyan komutandır. Titus adıyla, bir kere daha Tat/Dede-us soylu. Bu adı MÖ.245’lerde 

devam ettiren oğul Titus Manlius Torguatos’lar da yine Roma konsülünde bulundular.  

 

 

  Hristiyanlığa Karşı Mitraizm İnanışı  

 

Büyük Bedri’nin ölümünden 50 yıl sonra, MS. ilk yüzyılda, İstanbul’da 

başlatılan Hristiyanlığa paralel olarak yeni bir inanç ortaya çıkmaya başladı; Mitraizm, 

Bedri’nin Yolunda Gidenler, Mitras’a inananlar. Hangi batı dilinde Mitras diye telaffuz 

edildiği bilinmiyor, fakat Mitras bizim fonetik analizimizde Bedros’tur.  

İnanışa göre Mitra, 25 Aralık’ta bakire anneden doğmuştur, 12 havarisi vardır. 

Bu yakıştırma Hz.İsa’ya da yapıldı ve bir çok antik tanrı kavramında görülür; Mısır’da 

Horus, Hindistan’da Krişna,  Yunanistan’da Dionisos, Frigya’da Attis gibi. Mitra’nın 

mucizeleri vardır; zehir içmiş ölmemiştir, krallara hükmedecek kadar güçlüdür, ölüme 

meydan okumuştur, yenildi sanılan savaşlardan toparlanıp kalkmıştır, vb. 12 ay 

takviminin ortaya çıkışındaki on iki takım yıldızını, 12 havarisi olan Tanrı Horus 

(Işığın eri/oğlu) kavramı içinde görürüz. İsa’nın da 12 havarisi vardır. Benzer şekilde 

Alevilikte de 12 imam kavramı vardır. (Bakire anneden doğma kavramında bakirelik 

atfedilen kadın ana tanrıça Kibele’den başkası değildir, ulu kişiler hep onun oğludur.)   

Mitra’nın öldükten 3 gün sonra dirildiği kabul edilir. Bu, manevi anlamda, 

onun yolundan gidenlerin onu yaşattığını ifade eder. 2500 yıl önceki gibi, bugün 

örneğin Mustafa Kemal için de, “Ata’m, ölmedin, yaşıyorsun” haykırışlarımız vardır, 

ona şükran duyar, dualarımızı göndeririz.  

Bazı kaynaklarda “Hristiyanlık empoze edilmiş Latin hikayeleridir” diye yazar. 

Sözkonusu antik hikayelerin içerisinde en etkileyici ve gerçeğe en yakın olanı 

Mitra’nın öyküsü görünmektedir. Haç işaretinin de bir Oğuz (Oğ-Ace/Hace) 

sembolünden alındığı bilinmektedir. 
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Bizans’ın kral ve kraliçeleri Bedri/Bedros inanışından olduklarını gizlemiyor, 

onlara açıktan destek veriyor, hatta simgelerini de kullanıyorlardı. Anadolu halkı zaten 

bu inanıştaydı. Romalı tarihçiler onlardan söz ederken Pagan diye yazar.   

Ayasofya Bilimevi’ni yapmak Oğuz-Şaman töresine uygundu ve 

Bizanti/Bican-soylu hanedan Ayasofya’yı büyütüyordu. Burası, Hristiyanlar tarafından 

2 kere yakıldı ve her seferinde daha muhteşem hale getirenler hep Şaman (batılı 

kaynaklar Pagan deyimini kullanır)  Oğuzlu Bizans kraliçeleriydi.  

 Kraliçe Teodora Yenge’ye (Nike) karşı başlatılan büyük Hristiyan-Yahudi 

isyanında, Şaman inanışının sembollerinden Zeus heykeli paramparça edildi, yıkıldı, ki 

o heykel Dünyanın Yedi Harikasından biri idi, kaidesinin kırıntıları İstanbul’dadır. 

Ayasofya Bilimevi yakıldı. Kurtarmaya koşan İskitdorlu (Üsküdarlı) atlılar, denizden 

karşıya atlarıyla geçen 50 bin asker, Oğuz-Şaman inanışlıydı. Anadolu yakasındaki 

Beykoz ve Kozyatağı gibi isimler de burada Şaman-Oğuzların varlığını ifade eder. 

Ayasofya’nın yeni yapılan duvarlarına koyduğu resimlerde, Kibele Güneşini 

bilim adamı Niğde/Tuana’lı Apollonius’un resmine koyan da oydu. Başın arkasındaki 

güneş dairesi, Trabzon Kaymaklı Manastırının duvarında da vardır ve bu duvar 

resminde Amazon kadınların simgelerinden bolca bulunur. 

Ayasofya’daki resimlere bakıp, Apo-llu-anaus/Zekânın Ulu Atası, Apollonius 

için İsa’mıdır, değil midir tartışması yapıladursun, bu binayı yaptıran kraliçe de, yapan 

ustalar da Anadolulu Şaman Oğuz kültürünün insanıydı ve onların İsa resmi yapmaları 

olanaksızdı.  

Kraliçe Teodora (Teo-Duria/Suriyeatalı) öldüğünde vasiyeti üzerine cesedi 

Ayasofya’da büyük bir törenle yakıldı (MS. 548); bu bilgi 5.yüzyılda dahi Bizans 

hanedanında Hristiyan olmayanların varlığını gösterir. Buradan, Bizans halkının ne 

kadarının Hristiyan olacağını tahmin etmek güç değildir. 

 Roma’nın yağmacılığına karşı  Bedrin Aslanları olmak isteyenlerin kurduğu bir 

direniş ruhu tüm Roma sömürgesi olan topraklarda hızla yayıldı. Büyük Bedri’nin 

cesaret rüzgarıydı bu. Hristiyanlığa karşı kurulmuş gizli bir örgüt olduğundan, 

mağaralarda toplandıklarından söz edilir. Spartaküs isyanları bile onu desteklemek için 

çıkartıldı diye yazan tarihçiler vardır. Avusturya’da Carnutum şehrinde ve İstanbul’da 

imparatorluğun devlet desteğini alan bir örgüt oldukları da yazıldı. İngiltere’de yeni 

bulunan Çoban Çeşmesi (Çoban Anıtı) tablosu, tabloda yer alan kutsal kâse sembolü, 

bu tablonun Hristiyanlığa ait olmadığının, fakat Mitraizme ait olduğunun işareti kabul 

edildi.  

Batıda, gizli çalışan bu Bedrin Aslanları için anlatılan özelliklere bakılırsa, 

bugün Anadolu İslamı olarak bildiğimiz Alevi inanışıyla, doğal olarak antik Oğuz-

Şaman kültüründen hiç de farklı değildiler.  

Mitraizmle ilgili olarak bilgisunarda ulaştığımız siteden aktaralım. Ancak 

belirtmeliyim ki alıntılarda kullanılan dil, batıdan çeviri olup,  Mitracılar’dan bazen 

“korsanlarla ittifak edenler” gibi aşağılayıcı bir dil kullanılmaktadır. 

Bkz.http://sargon.blogcu.com/Hiristiyanligin_Dogusu_2/ 

Sitede yazmaktadır ki, Mitras, İran tanrısı Mitra ile içiçedir ama bu yeni dinin 

Pers Mitra dini ile bir ilgisi yoktur. Pers Tanrısı Mitra'nın sembolü güneştir, güneş 

tanrısıdır. Zerdüşt dininde yargılama esnasında Ahura Mazda'nın yanında yer alır ve 

insanların yargılamasında bulunur. Ancak Mitras dininde güneş Mitras'ın önünde diz 

http://sargon.blogcu.com/Hiristiyanligin_Dogusu_2/
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çökmüş olarak gösterilir. Mitras evreni yöneten çok güçlü bir tanrıdır artık ve güneş de 

o yıldızların en güçlüsüdür. Gene de Mitras karşısında bir hiçtir. 

 Mitras gizemciliginde, gökyüzündeki iki yörünge olan sabit yıldızlar ve 

gezegenler kürelerinin ve bunların aralarındaki ruhların geçişinin bir sembolü vardır. 

Bu sembol yedi kapısı olan bir merdiven ve en tepesinde bir kapıdır. 

 Mitras dininin en büyük özelligi halka açık olarak kutlanan hiç bir kutsal 

töreninin olmamasıdır. Sadece kabul edilenlere açıktır, başka gizem dinine katılanlar bu 

dine katılamazlar. 

 Mitras dinini ögrenmek isteyen adaylar dine giriş ritüelinde yedi aşamadan 

geçerler. Bu aşamalar; Kuzgun, Gelin, Aslan, Asker, Pers, Güneşin Koruyucusu ve 

Baba aşamalarıdır. 

 1- İlk  aşama günahlarından suyla arınarak yeniden dirilmesi için ona verilen 

bir fırsat olarak değerlendirilir.  

 2- İkinci aşama, Mitras'ın gelini olarak düşünülen adaya bir duvak takılır ve 

eline bir lamba verilir. Görevi Mitras heykeline bir kap su sunmaktır. Kap onun 

kalbini, su ise aşkını simgeler.  

 3-Üçüncü aşama, kördügüm atılmış bir ipi elleriyle çözer. Kendisine bir taç 

verilir. Bunun anlamı zor işlerin üstesinden gelme sabrını göstermektir. Tacı başında 

çevirir, omuzuna koyar. Onun  tacının, Mitras tanrının kendisi olduğunu kabul eder. 

Bunun anlamı, kendine önder olarak Mitras'ı seçmesidir. 

 4- Dördüncü aşama ateş elementine girilir. Bu yüzden adayın tören sırasında, 

suya dokunmaması ve ellerini su yerine, sağlık ve bereketin simgesi olan balla 

yıkaması istenir. Aslan aşamasındaki aday, kendisinden daha aşağı aşamalarda bulunan 

adayların hazırladığı yemeği, kutsal tören yemeğine götüren kişidir. Bu yemek, 

Mitras'ın güneşin arabasıyla göğe çıkmadan önce, son kez arkadaşlarıyla ekmek ve 

şarap yemesini canlandıran önemli bir olaydır.  

 5- Beşinci aşama Ay'ın hakimiyetindeki Pers ( Persa ) aşamasıdır .Adayın 

bilgeligin en üst aşamasına kabul edilebileceginin bir göstergesidir. Bu aşama, adayın 

ilkel, hayvanımsı yanının yok olmasını betimler. Kabul edilen aday balla arınır. 

            6- Altıncı aşama Güneş'in hakimiyetindeki Güneşin Koruyucusu (Heliodromos 

) aşamasıdır. Bu aşamaya ulaşan aday Mitras'ın yanına oturarak güneşe öykünür. 

Üstünde güneşin, ateşin ve yaşam taşıyan kanın simgesi olan kırmızı bir giysi 

vardır. 

            7- Yedinci aşama olan “Baba”, Saturnus'un hakimiyetindedir. Buraya erişen 

aday artık Mitras'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Egemenligindeki toplulugun 

öğretmenidir. Kırmızı bir başlık takar ve kırmızı, dökük bir pantalon giyer. Ayrıca 

ruhsal görevinin sembolü olan bir asa taşıyarak bu son aşamanın tüm heybetini 

görüntüsünde yansıtır. 

 8- Son olarak Mitras tapınaklarının yer altında kayalık içerisindeki mağaralarda 

olduğunu, bunu da Mitras'ın kayadan doğumundan kaynaklandığını belirtmek 

gerekiyor. Mitras mağaraları en fazla yüz kişi alabilen yeraltı mağaralarıydı. 

Mağaralarda hep kuyu bulunurdu. Bu magaralara bir dizi yeraltı geçidiyle 

ulaşılır.  
Adı geçen siteden, “Mitraizm, Eliade’nin değerlendirmesi” bölümünden: 
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“Birçok imparator, özellikle de siyasi nedenlerle, Mithracılığı destekledi. 

Diocletianus ve diğer Augustuslar 307 veya 308'de Carnutum'da "imparatorluğun 

yardımcısı" Mithra'ya bir sunak adadılar. Ama Konstantinos'un 312'de Milvius 

köprüsünde kazandığı zafer, Mithracılığın sonunu getirdi. Julianos'un çok kısa 

saltanatında tapım tekrar eski saygınlığına kavuştu; bu filozof-imparator Mithracı 

olduğunu açıklıyordu. Onun 363'te ölmesinden sonra bir hoşgörü dönemi başladı, ama 

Gratianus'un 382 tarihli kararnamesi Mithracılığa verilen resmi desteği sona erdirdi., 

Mithra tapımı, baskı ve kovuşturmaya uğrayınca tarihsel bir gerçek olarak ortadan 

kayboldu.”  

Dip Not: Yazar, İtalya’da Milvius köprüsünde, Tunus-Kartacalı komutan 

Anibal’in (bayrağında güneş-ay-yıldız olan ülke!) Roma Hristiyan ordusuna 

yenildiğinden söz ediyor. Bu köprüde Hristiyanlığın önü açıldı diyor.(M.M.) 

 

 
 
Çift yüzlü Mithra rölyefi: M.S. II-III. yüzyıl, Louvre Müzesi  

Ön yüz: Mithra boğayı öldürürken güneş ve ay tanrıları yukardan bakıyor.  

Arka Yüz: Mithra karanlığın güçlerine karşı kazandığı zaferi kutlamak için güneş 

tanrısıyla beraber ziyafette. 

Ernest Renan der ki,"Eğer büyüme aşamasındaki Hıristiyanlığın yolu, herhangi 

bir ölümcül hastalık tarafından kesilseydi, dünya herhalde Mithracı olurdu." Bu söz 

Mithra dininin gücünü gösterdiği kadar  Roma'nın dinsel gelişme üzerinde de ne kadar 

etkili olduğunu anlatıyor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mithracılığın kazandığı yaygınlık ise mucizevi boyutlardaydı: İskoçya'dan 

Mezopotamya'ya, Kuzey Afrika ve İspanya'dan Orta Avrupa ve Balkanlar'a kadar 

yayılmıştı. Tapınakların çoğu eski Roma eyaletleri olan Daçya, Pannonia, 

Germania'da bulunmuştur. 
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Hıristiyanlık savunucularının onlara yönelttiği sert suçlamalar, bu yemekleri 

ekmek-şarap ayininin şeytani taklitleri olarak kınamaları da onların kutsal niteliğini 

göstermektedir. Erginlenme vaftizini başka tapımlar da uyguluyordu. Ama II. ve III. 

yüzyılların Hıristiyan teologları açısından, Mithracılıkla olan benzerlikler daha da 

rahatsız edicidir; kızgın demirle alına dağlanan işaret, onlara vaftiz kutsamasını 

tamamlayan bir ritüel olarak signatio'yu hatırlatıyordu.” 

Görünen odur ki, Hristiyan ritüellerinin Şaman ritüelleriyle benzerliğinden de 

rahatsız olanlar vardır. En eski inanış ve kültür olan Şaman Oğuz kültürü ve onun dili 

Türkçe, doğaldır ki bütün batı dinlerinin ve dillerinin altında olacaktır, bunu teslim 

etmek gerekir. Ancak burada konumuz Büyük Bedri’nin  o zamanlar bir avuç olan 

Hristiyanların ve Yahudilerin dışındaki tüm insanları kucaklayan bir inanışın temsilcisi 

olduğudur. İslamiyetin de Kilise Babalarına karşı bir direniş dini olarak ortaya 

çıkışından hareketle, bünyesinde Bedrin Aslanlarını gördüğümüzü de ekleyerek, 

diyebiliriz ki Türkler İslamiyeti doğal olarak kabul etmişler, Türklerle Araplar Roma 

saldırılarına karşı kendilerini korurken doğal olarak aynı inançta buluşmuşlardır.  

Bilinmektedir ki, 331’de Hristiyanlık devlet dini olarak ilan edilince, İznik 

konulünde alınan karalar yüzünden Anadolu’dan kaçan bilim adamları Bağdat ve 

Medine  çevresine yerleşmişlerdi. Bilimin Arap yarımadasında doruğa çıktığı bu çağda 

Bağdat’ın nüfusu  bir milyonu bulmuş, İstanbul’un nüfusu onbeş bin, Roma’nınki ise 

otuz bindi.  

Hristiyanlığın Roma’da devlet dini olmasıyla birlikte batıda ortaçağ başlamış, 

aynı yüzyılda Arap yarımadasında Türk ve Arap bilim adamları bugünkü uygarlığın 

buluşlarını yapıyorlardı. 

331’de resmileşen, krala taç giydiren Katolik kilisesi, İznik toplantısında aldığı 

yasak kararlarla Şaman kültürünü yasaklıyordu, bunu yaparken de “Şamanlık 

dinsizliktir” söylemi kullanıyordu. Örneğin sünnet olunmayacak, domuz eti yenilecek, 

dans edilmeyecek, resim heykel yapılmayacak, müzik yapılmayacak, tiyatro 

oynanmayacak, vb.  

Rönesans’a kadar batıda karanlık hakim oldu. Rönesansla başlayan 

aydınlanma, yani ortaçağ karanlığından kurtulma hareketini Şamanlığa yeniden dönüş 

olarak yorumlayan  Köksal Çiftçi (Tek Tanrılı Dinlerde Resim- Heykel) gibi kimi sanat 

tarihçileri haklı görünmektedir. (Yahudilikte de resim ve heykel yasaktı.)  

Tiyatronun yasaklanması pandomim sanatını doğurdu. Şarkı söyleme yasağı 

enstrümantal müziği doğurdu. Gizli saklı yerlerde çalgı çalmaktan konservatuar doğdu.   

Yeri gelmişken “İslam” sözcüğünü fonetik olarak açalım: İsiğ-Ula- Ma; Ulu 

Ma’nın Işığı İSLAM. “Selam” verirken de Ulu Ma’nın ışığını karşımızdakine 

göndeririz; İslam ile Selam fonetik analizimizde aynı kavram çıkmaktadır.   

Mitra ritüellerinde 8. maddede anlatılan, “bu mağaralara yer altı tünelleriyle 

geçilirdi” diye açıklanan durumu bugün Diyarbakır Dicle’de yaşatan bir gelenek vardır; 

Delikli Taş’tan geçenler “günahsız” kabul edilir. Çünkü, delikten geçerek gidilen yerde 

kutlu asker olunmaktaydı.  Delikli Taş’ın bir benzeri Hacıbektaş’tadır.  
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Anadolu’nun Ortasında Mitras/Bedros Mağarası  

 

Kumangene/Kumana krallığının sınırları içerisindeyken sonradan Gaziantep’e 

bağlanan Dülük’te 1998’de yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular, buranın bir direniş 

merkezi olduğunu göstermektedir. Çünkü, Sasani Devleti döneminde, anası da babası 

da Oğuzlu, Darios’un ve VI.Büyük Bedri’nin torunları olan  Antikos hanedanının 

yönettiği Kumana eyaleti Romalılara karşı büyük direniş savaşlarının yapıldığı yerdi.   

Dülük; delik, mağara şehir anlamındadır. Buradaki kaya resimleri, batılılarca 

Mitraizm adı verilen, Büyük Bedri dedemizin yolunda giden anlamında Bedreddinilerin 

olduğunu belgelemektedir. Hristiyanların yıktığı bir yer olduğuna dair işaret de vardır; 

Mitra heykelinin başı kopartılmış ve üzerine bir haç çizilmiştir. Bu işaret MS.300 

olarak tarihlenmiştir.  

Hristiyan yağmacılara karşı direniş dini olan Mitraizmin burada ortaya çıkması 

önemli bulgudur. Romalılarca yakılan ve yerle bir edilerek tarihten silinen 

Tigranagarta, Kumana  gibi şehirlere bir tanesi daha eklenmiş görünmektedir.   

Mitraizm inanışındaki bu şehir için arkeologlar Doliche adını kullanıyorlar. 

Doliche, mağaralarda gizlendikleri için, yani eskiden “delik” adı verilen mağara 

oyuklarında yaşadıkları için bu adı aldığı anlaşılmaktadır.  

Kumana halkı, Zazalar, Darius’un torunları olduklarından, Fars kaynaklarında 

Horasani Türkler içinde anılırlar. Sasani devletini kuran, Zazalar, Dede/ Dado/ Dada 

soylular, Mitri-date’ye bağlı olanlar açılımında olup, Dada-oni ile sesdeştir.  

Sasani devleti, Roma’ya yenik düşen Pers devletinin küllerinden doğan bir 

direniş devleti idi. Sasaniler, Roma saldırılarından Doğu Anadolu’yu 300 yıl korudular.  

Sasanilerin yenilgisi sonucunda, tapınma yeri olarak kabul edilen Kâhta’daki 

tepe haricinde bütün Kumana şehirleri cezalandırılarak yerle bir edildi. Dülük 

mağarasında bu yıkımın izleri görülmektedir; Mitra kabartmasının başı kopartılarak 

üzerine haç konulmuştur.  

   

 
 

Tarih, MS 2. yüzyıldır; zalim Septimus Seferus’un buraları yakıp yıktığı, 

doğuya  beş sefer yaptığı yıllardır ki, Septimus’a “Seferus” adını veren de onun bu 

seferleri görünmektedir. 

Kâhta’daki VI.Büyük Bedri heykelinin yanıbaşında bulunan ay-yıldızlı arslan 

kabartması da, aynı şekilde saldırı görmüş, kopartılan yerlerine haç işareti çizilmiştir. 
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1.yüzyılda Viyana’da Hristiyanlığa karşı resmi din olarak ilgi bulan Mitraizmin 

sembolü olan bir heykelde görülen Mitridate’nin elindeki çoban sopası, onun Kafkas ve 

Pan kökenini de göstermektedir. (www.doliche.org/indextr.htm) 

 
 

Alp dağları çevresinde yaşayan Oğuz (Hout) Adige, diğer adıyla ALAZ 

ADİGE halkı ve 1.dünya savaşında bitirilen İmparatorluk AUS-TUR-YA halkının antik 

ataları belli ki atadan kalma Oğuz boylarıydı.  

Yazılı kaynaklarda cahilce “Mitra da tıpkı Hz. İsa gibi cemaatini günahlarından 

kurtarmak için kendini kurban etmiştir”  yorumu yapılmaktadır. Bunu yazanlar 

Mitridate’nin daha önce öldüğünü bilmemektedirler; o, “yenildiğimi görmektense 

ölürüm” diyen Kaşgari Oğuzlu ulu atamızdır. Kaldı ki, İsa’nın yaşadığı kabul edilen 

tarih Bedri Dede’den daha sonradır, o nedenle İsa, Bedri Dede’ye benzeyebilir. 

Mitra inanışının mekânı olan mağaralarla ilgili olarak Anadolu’da yaygın olan 

“Yedi uyuyanlar” efsanesi önemli ipucudur.  

Son elli yıldan beri (NATO’ya girdiğimizden beri) Güneydoğu’da baraj gölü 

altında bırakılan bütün antik şehirlerin Romalılar tarafından yerle bir edilmiş antik 

şehirler olduklarını düşünmek çok yanlış olmayacaktır. 1.ve 2. yüzyılda yaşanan bu 

yakıp yıkmaların son darbesi onları suya gömmek olarak düşünülmelidir.  

Dülük mağarasının bulunduğu Kebertepe /Dülük Baba tepesi tipik bir kale-

şehirdir. Atalarımızın direniş kaleleri olan bu şehirlerin ortak adı Agarta (Er-Ata-

Agabeylerin yeri) şehirleri olmalıdır ki, uydurma belgelerle Ergenekon 

operasyonlarıyla gündeme yeniden getirilen bu adlandırma, birilerinin Anadolu’nun 

destansı direniş tarihini gömmek niyetinde olduklarını düşündürmektedir.  

Araştırmalarımızın devam ettiği 2009 yılı Şubat ayına geldiğimizde, Adıyaman 

Kültür Müdürlüğünden yapılan bir çaıklamada 2008 Perre kazılarında Mitras heykeline 

ulaşıldığı, Avusturya ve İtalya’daki gibi tanrı Jupiter Delikanos kaya kabartması 

bulunduğu açıklandı.  

Bu heykellere bakarak, Urfa, Adıyaman, Gaziantep üçgeninde, Harran/Sümer 

uygarlığının Romalılar tarafından bitirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.   
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Araştırmamız devam ederken (2008) Adıyaman Perre’de savaş elbisesiyle bir 

Mitras heykeli daha bulundu. 

Sasani Uygarlığının iyilik sembolü Ahura Mazda /Mitras figüründe de Büyük 

Bedri’yi görmek mümkündür. 

  

Pers-Sasani Uygarlığında Zerdüşt Atası Mitra; Bedri   (211) 

 

  M.S.226-651 yıllarında hüküm süren Sasani Uygarlığının inanışında karşımıza 

çıkan Mitras ve Ahura Mazda rölyefleri ile VI.Büyük Bedri arasında önemli 

benzerlikler vardır.   

 Sasanilerde, bilim çok ilerideydi. Roma’dan kaçan bilim adamlarıyla şehirler 

dolup taşıyordu. Başşehri, Ardaşir (Er-ata şehri), bugünkü Şiraz’ın hemen yanında, 

zamanında dünyanın en kalabalık şehri idi.  

Sasani;Tat/Date analılar, Dada/ Sasa/Zaza soylu. 

Sasaniler ışığı yaradılışın merkezi ve bu anlamda da tek tanrı kabul ediyordu. 

Bu nedenle aynı zamanda tek tanrılı bir dindi. Dinlerinin adı Zerdüşt/Mazdaizm’di,  

felsefesinde iyiliğin sembolü Ahura Mazda, Maz Atası’dır; rölyeflerinde bazen 

alnından yukarı açılan hilal resmedilir, bazen de aşağıdaki rölyefte görüldüğü gibi, 

elinde asası ve başının arkasından güneşin ışıkları yükselir. Tak-ı Bostan’daki bu 

rölyefte, kral II.Ardeşir’in arkasında  koruyucu Mitra vardır: 

(Bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sasaniler#Sanat.2C_bilim_ve_edebiyat) 

                                        
 

 Rölyefte Mitra’nın başının üzerinde görülen kızıl od (güneş) ışıklarıyla örtüşen 

bir durum daha vardır, Mitri Date’nin ünvanı olan BAZ-İLEUS  sözcüğü Kızıl Baş 

anlamına da gelmektedir. 

 Sasani kralı “Ardaşir” adında saklı olan Arda-Zor (Dor Atalı Er), heceleri yer 

değiştirildiğinde Dor Atası/ Zor-odosi (Zerdüş) olur. Kerkük’ün adı Osmanlı 

kayıtlarında Zor Şehri olarak geçer. Zor adının Dor/Türk ile aynı anlama geldiğini 

biliyoruz.    

Batılı kültürlerde sanıldığı gibi Zerdüştler/Dor-ataları ateşe tapmazlardı. Onlar, 

dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin tanrının ışığı veya irfanı 

olduğuna inanırlardı. Dini törenlere ya da ayinlere çok fazla önem vermeden, "iyi 

sözler, iyi düşünceler ve iyi hareketler" ilkelerine odaklanırlar, günde birkaç kez dua 

ederlerdi.  

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Zoroaster) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ate%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dua
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Ahura Mazda (Gur/Kor Mazata),  iyiliği ve bilgiyi simgelerdi, elindeki asasıyla 

Bedri’nin ışığı Mitra idi. Başındaki tac ay şeklinde MAZ sembolü, ışığını güneşten alan 

ay; Oma-Oz demekti. Zaten Mitra’nın fonetik açılımı da Uma-od-uri (Bedri) 

olmaktadır.   

Yeni seçilen kral tacını Mitra/Ur Maz Ata’nın elinden alırken resmedilirdi.  

 

                 
 

Söylenceye göre Zerdüşt:  

-Milattan önce kuzey batı Pers topraklarında yaşadı. (Rize civarı!) 

-Çocukluğu yabanıl ormanda geçti. (Bedran köyü, Çamlıhemşin, Kaçkar, 

Haydar ve Hancer  yaylaları!) 

-Öğretilerini yaymakta annesinin yaşadığı şehirde güçlükle karşılaşmış. 

(Sinop’tan 12 yaşında kaçtı, annesi onu da zehirleyecekti!) 

-Kötülerle güreşirken resmedildi.(Bedrin aslanı tanımına uyan, Mitras 

rölyeflerindeki gibi!) 

-Kötüler onu teslim olmaya (iğvaya) çağırdı. (Romalılara teslim olmadı!)  

Bazı kaynaklarda, İncil’deki Mesih’in iğva edilmesi hikayesi ile bu öykü 

benzeştirilir.  

 Biraz da Sasani-Pers tarihini konuşturalım: 

241–244: Hıristiyan Roma'yla ilk savaş.  

258–260:Roma'yla ikinci savaş. Roma imparatoru Valerian'ın Edessa (Urfa) 

Savaşı'nda esir alınması.  

358–363: Roma'yla ikinci savaş. Büyük galibiyetler, imparatorluğun doğu ve 

batı sınırlarının genişlemesi.   

409: Hıristiyanlara ilk defa açıkça ibadet etme ve kilise inşa etme izni verildi.  

416–420: Kral Yezdigirt'in kiliseye izin vermekten vazgeçmesi.   

Sasani devletinin Yezdigirt adında 3 büyük kralı vardı. Yezdi Gir-t, Frasça’da 

Tanrı KUR (büyük ışık, Kor, Ateş) tarafından yaratılan anlamındadır. Yez-idi; Oğuz 

Atası. Gir-ti, Kur-di, Kor-si.  

Yezdi-girt ile Malaz-girt adındaki ortak heceler ilginçtir. Ayrıca Pe-laz ile Ma-

laz arasındaki LAZ Opa ortaklığı da önemli ipucudur. 

Sasani kralı IV. Behram'ın oğlu olan I. Yezdigirt (399-421) bir Yahudi ile 

evlendikten sonra İran topraklarında ilk defa Hıristiyan kiliseleri açıldı.  

Kral 2.Şapur döneminde bilimde ve topraklarını Roma saldırılarına karşı 

korumakta ülkesi altın çağını yaşadı. Sözcük olarak Şapur/Şam-ur, “Işıktan Üreyen” 

açılımlıdır. Sasani uygarlığı doğayı ve  insanı ışıktan üremiş kabul eden Şaman 

kültürüydü. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Yezdigirt
http://tr.wikipedia.org/wiki/399
http://tr.wikipedia.org/wiki/421
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 Büyük şair Firdevsi, Sasaniler için şöyle yazdı: 

 

Nereye gitti büyük Sasaniler? 

Ne oldu Behram'a ve Şamanilere? 

 

 Ahura Mazda /Ormazd /Ur-Maz-ata felsefesindeki bir çok kavramı İslam 

felsefesi içinde de görmek mümkündür.  Urmazata (Mitra) için yazılan aşağıdaki 

satırları dikkatle okursak, bunların bizim için oldukça tanıdık sıfatlar olduğunu 

görürüz:  

O, hayatın yaratıcısı, dünyevi ve manevi, semavi gökcisimlerini, yeryüzünü, 

suyu ve ağaçları yapan"dı. Aynı zamanda "iyi", "kutsal", "saf", "gerçek", "Kutsal İlah", 

"Mukaddes", "Hakikatin Özü", "bütün gerçeğin babası", "herşeyin en iyisi", "saflığın 

efendisi"ydi. "Sağlık, zenginlik, erdem, bilgelik, ölümsüzlük" gibi bütün nimetlere 

sahip olduğu için alabildiğine "mutlu"ydu. İnsan tarafından sahip olunan bütün iyilikler 

ondan gelirdi. Erdem sahiplerine ve dindarlara sadece dünyevi kazanç değil, kıymetli 

ruhani hediyeler, hakikat, adanmışlık, "salim bir kafa", sonsuza kadar sürecek mutluluk 

da bağışlardı. İyiyi ödüllendirdiği gibi kötüyü de cezalandırırdı. Fakat cezalandırıcı 

oluşu nadiren gösterilen bir özelliğiydi.  

Sonuç olarak; bütün bu anlatımlardan çok şey çıkartmak mümkündür. Örneğin, 

batıda Milat diye kesilip atılan tarih Asya’nın ve bizim, büyük bilim, sanat ve 

kahramanlık tarihimizdir. Mustafa Kemal Atatürk burada da haklı çıktı. Biz asyalıların 

bugün muhtaç olduğumuz kudret bu soylu tarihte mevcuttur. 

 

 

Bazileus Yıldızı, Sümer Yıldızı ve Lapis Lazuri Taşı 
 

Bazileus İmparatorluğunun kurucusu 1.Bedri’nin parasında ay yıldız vardır ve 

bu yıldız sekiz köşelidir (MÖ.301). Hitit-Sümer simgeleriyle Oğuz-Şaman inanışının 

örtüştüğü simgelerden biri bu sekizgen yıldızdır. Sümerlere ait Ur Standardı tabletinde 

yukarıya dönük hilal/ay ortasında sekizli yıldız bulunur. 

Sümer tablolarında sekiz köşeli yıldız Pan-Us /Venüs’ün sembolüdür. Onaltı 

köşeli olanı ise güneştir. Sümerlerde ay-venüs-güneş üçlemesi gök tanrıyı ifade eder. 

Sekizli yıldıza Arapça’da “Şems” denir. Buhara, Tahran ve Konya’nın (Selçuk) 

sembolü de sekizli yıldızdır. 

Osmanlı paşalarının göğsündeki yıldız sekiz köşelidir. Filistin nakışlarında 

sekiz köşeli yıldız vardır. 

Ürdün yıldızı yedi köşelidir. Abazya bayrağında yedi yıldız vardır.  

Lapis Lazuri taşının bulunduğu Hitit, Sümer ve Mısır antik eserleri bize bu 

toplumların ortak bir yere dayandıklarını düşündürmektedir. Kral Tutankamon’un eşi 

Ankhesenamun’un heykelindeki saçlar, bugün “Lepiska saçlı” tabir edilen bu saçlar 

Lapis taşından işlenmiştir. Bu taş, Sümerlerin kutsal öküz heykellerinde bulunur.   

Mısır kralı Tutan Kamon’un heykelindeki ana renk bu lacivert taştandır. 

Mısır’ın diğer  yazılışlarında da Masar/Madar adında Hindi Kuş dağlarıyla bağlantı 

hissedilmektedir. Tutan Kamon adının fonetik açılımında Khamon- Kuman görülür. 
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Lapis Lazuri taşının çıktığı yer, Türkmenistan’ın doğusunda, Amuderya 

nehrinin diğer bir yanında ki Hindikuş dağlarıdır.  Dağın yüksek yerleri tamamen 

kayalıktır. Amuderya’nın diğer adı Aksu/Oğ-usu (Oğuz, öküz) nehridir ve anlaşılan, 

Kutsal Öküz ile Lapis taşının beraberlik öyküsü Hindikuş dağlarına kadar 

uzanmaktadır. Kadim Türk yurdu olan Hindikuş dağlarındaki Lapis kayalarının buz 

çağında oluştuklarından hareketle, en eski Türklerin buradan göç ederken lapis taşını da 

beraberelerinde götürdükleri rahatlıkla söylenebilir.  Zaten Gök Tanrı kavramıyla 

gök(mavi)  renkli kayanın birlikte düşünüldüğü  (nazar boncuğu dahil) bir inanış zinciri 

antik resimlerde karşımıza çıkmaktadır.  

Gümümüzde, İran Havayollarının amblemindeki  mitolojik huma kuşunu 

lacivert Lapis Lazuri taşından yapılmış olarak görüyoruz. Tahran şehrinin mührü de 

Pantus parasındaki  sekizgen yıldız ile aynıdır. Bu bulgular, Sümer-Pers-Pantus 

bağlantılarını kuvvetlendirmektedir. 

 
Kutsal Sümer öküzünün sakalı, boynuz uçları, gözleri ve alnı Lapis taşındandır. 

(http://www.dl.ket.org/humanities/connections/class/ancient/mesopart.htm) 

Yine Sümerlerde Lapis Lazuri taşlı kutsal geyiğin uzandığı dalların üzerinde 

sekiz köşeli iki yıldız bulunur. 

(http://joseph_berrigan.tripod.com/ancientbabylon/id13.html) 

 

 
 

 

 
British Muzeum’dan alınan bu görüntülerde, Sumerlerin ziynet eşyalarında 

sekizgen Venüs (Pan-us) Yıldızı hakimdir. Sümer Kraliçesinin başında da üç tane 
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sekizli venüs yıldızı vardır. Altından alınlık üzerinde ve kolyesinde Lapis Lazuri taşları 

vardır. Kaynağımız olan internet sitesinde üç tane sekiz köşeli yıldızın bütün resimlerde 

hakim olduğundan söz etmektedir.  

“The next artifact is Queen Puabi's headdress (diadem) composed of gold, lapis lazuli 

and carnelian. It, along with several other pieces of jewelry, were also excavated from 

the Royal Tombs. Notice the "flowers" or "rosettes" on top of the headdress and how 

they are similar to those on the ram's thicket and how they each have eight points.”  

                          
  

 

Sağdaki resimde; lir dinleyen kral ve kraliçenin çevresinde bolca Lapis  taşı ve 

sekiz köşeli yıldız görebiliriz. (Lirin önündeki öküz başında, vazolardaki çiçekler, 

kapının üzerindeki öküz başlarında.) 

İnternette Sümer tanrıları üzerine bir araştırma yaparken ulaştığımız bir 

kaynakta Sumer Tanrılarından birinin adının LAZ olduğuna ulaştık. Bu bilgi, tanrıça 

Kibele’nin diğer adlarından Lato/Lad/Laod ile örtüşür. Detaylı bilgi verilen şema 

üzerinde sağ alt köşede resmin altında İştar/İnanna ve LAZ adı görülmektedir. 

 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Genealogy_of_Later_Mesopotamian_Gods.jpg) 

Rize Çamlıhemşin yaylalarından biri de LAZUR yaylasıdır. Laz-Ur açılımında, 

Tanrıça Laz’ın Ur/Uran/Ören yeri kavramı vardır. Bu dağlarda demir işleme 

atölyelerinden izler olduğu gibi Demircioğlu soyadlı pek çok aile vardır. Halen 

Çamlıhemşin ve Hemşin evlerinde demir kapılar üzerinde sekizli Sümer yıldızı nakışlar 

görülür. Aynı Sümer Yıldızı yıldız evlerin tavan süslerinde de görülür. 

Lazur yaylası civarında yaşayan hindi büyüklüğünde bir kuş olan (Hindi Kuş 

çağrışımlı) Dağ Horozu/Toykuş/Karatavuk, yüksek yaylalarda ve soğukta yaşayabilme 

özelliğiyle antik Huma kuşu ve Tanrıça Uma ile bağlantılı görünmektedir.  

Laz adını sıkıştırılmış olarak görebileceğimiz bilinen iki isim daha vardır; Pe-

Laz-tin (Filistin) ve A-Laz-ya. Be Laz olmak, ile A Laz olmak eşanlamlı çıkmaktadır. 

Trabzon’un antik adlarından biri ALAZON’dur. Bir Alazon da Dağıstan 

civarında antik haritalarda okunmaktadır. (bkz. MÖ.Rize Haritası) 
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Antik İran Sasani hanedanının eyaleti Palmirene (MS.260-273), Harran, 

Kumana, Tarsus, Tuana, Lübnan, Filistin ve Mısır’ı de içine alan bir krallıktı. 

Palmirene kraliçesi Zenobe (Zeynep, Zennube) için  Pelaz kökenli savaşçı bir kraliçe 

idi diyebiliriz. Resmedilen giysisinde üzerinde “Dorabuluz” amazon kuşağı vardır ve 

kuşaktan silahları alınmış şekilde resmedilmiştir, çünkü Roma’da esirdir.    

Kraliçe Zeynep için tıpkı Büyük Bedri için yapılan besteler gibi opera, müzikal 

ve tiyatrolar yapıldı; Pasguale Alfossi “Zenobia in Palmire” 1789, Rossini “Aureliano 

in Palmira” 1813, Lübnanlı besteci Mansur Rahbani “Zenobia” 2007, ve diğerleri. 

    
   

Lapis taşının Sümerde kutsal hayvanlarda kullanılması taşın kimi kötü ruhları 

uzaklaştırdığı, insana ferahlık verdiği ve şifa getirdiği gibi inanışları da beraberinde 

düşündürmektedir. 

Mısırlı Tutan Kamun’un heykelinde, alnında görülen piton yılanı ve kartal da 

yine inanışlarıyla ilgilidir. Bu simgelerin benzerini Amazon Uygarlığında 

gördüğümüzü daha önce anlatmıştık. Tutan Kamon’da, yılan ve kartal, lapis taşıyla 

süslenmiş haldedir. Bundan sonra, Mısır Uygarlığının altında Ön-Türklerin olduğuna 

dair bulgulara bunların da eklenmesi gerekecektir.   

Kırım/Pantikapaeum (MÖ.200) parası, üzerinde PAN tamgası ve 16 ışıklı 

güneş; Makedonların Pergene (Vergina) güneşiyle aynı semboldür. 

 

                     

Arşak Beyinin Tacındaki Oğuz Yıldızı 

 

VI.Büyük Bedri’nin damadı Tigranes (Dikran/ Tuğran/Turan), Oğuz soylu, 

Arşak/Artuk boyundan bir kraldır. Tacında sekiz köşeli yıldız görülür. (Londra müzesi)  

  
 

Sekizgen Yıldız: Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Sümer ve Pan yıldızı. 

Dikran, Romalılara karşı savaşırken, uzun savaşlardan yoruldu ve saf 

değiştirdi, fakat karısı Bedria ve oğlu Zaryadros (Derya Toros) /Bedros onu terk etti ve 
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onlar Bazileus Mitridate ordularında Kapadokya bölgesinde Roma’ya karşı savaşmaya 

devam ettiler.  

Bedros ve annesi Bedriya (Kleo Petra), Kale-şehir Tigran Agarta ve çevresinde, 

Selevkos devleti olarak, Roma yağmalarına karşı Anadolu ve Suriye topraklarını 

korumaya devam ettiler. Bu yüzden Roma’nın yağmacı ardılları onları da hiç sevmedi 

ve affetmedi. Ancak saf değiştiren Dikran için Roma’da MS.69’da tam boy bir anıt 

heykel yaptılar, adına Tiridat dediler:  

 

 
(Kaynak, Muzaffer Arıcı, Her Yönüyle Rize) 

MS.69, bu tarih, Tigran-agarta’nın yerle bir edildiği, bütün altın çanak 

çömleklerine kadar Roma’ya taşındığı yıldır.  

Tiri; Dori, yani Dur-Tat. MS.405’de aynı adı taşıyan bir hanedan mensubunun 

kardeşi olan yaşlı Kirkor tarafından, Oğuz törelerine bağlı kalmak koşuluyla ilk 

Ortodoks Ermeni olmak serüveni, Sasani kralı Yezdigirt’in bir Yahudi kızıyla 

evlenmesinden sonra sağlanan Hıristiyanlığı serbest yayma hakkıyla birlikte 

başlayacaktı. Hatta daha sonra bir kısmına Katolik olmaları şartıyla İstanbul’a girme 

hakkı verildi, Katolik olmayı kabul etmeyenler Türklerle birbirine düşürülerek, beraber 

aynı cezalarla cezalandırıldılar. Bu cezalandırma süreci 2009 yılında gizli-açık halen 

devam etmektedir. 

 

 

 

Kuran’da Şems  

Şems suresinde 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 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. 

Üzerine yemin edilen sekiz kutsal öge, Şaman kültüründe de aynı 

kutsallıktadır.  
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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 kendine döner.  

Kim bu Semud Kavmi acaba? İnternette ulaştığımız bilgilere göre, zulüm ve 

haksızlığa dayalı çeteler kurmuş, karışıklık  çıkarmışlarlar. 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, Hristiyanlığın Şaman kutsallarına karşı, İslamiyetin de Şamanlığın içinden, 

yani evreni bütünüyle kucaklayan Oğuz kültüründen yeşerdiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. 1.  

 

Rize’de OZ (Oğuz) kültürünün müzikte yaşayan izleri:  

 

OZ hecesinin Oğuzlarla bağı olduğu kesindir. Evreni kavrayışlarında OD’a 

gönderme yapan, “alaz” bağlantılı, Ateş kültürüyle bağlantılı olarak evreni algılayan ve 

hayatın her alanında buna bağlı tanı koyan ve adlandırma yapan bir bütünlük ifadesidir 

OZ.  

OZ ile OD heceleri arasında fonetik akrabalık vardır, Z-D-S birbirine geçişli 

seslerdir. Eski çağlara gidildikçe bu seslerle daha fazla karşılaşılması doğaldır; OD, OZ 

ve OS ekleri aynı köke dayalı seslerdir. Latince’ye de Ön-Türklerden (Etrüsklerden) 

girmiş olması doğaldır.  

Rize’de Oz’u bol olan anlamında bir Ozan kültüründen  söz edebiliriz; aynı 

ezgiyle yüzlerce mani söylenir. Müzik hayatın her alanında vardır, iş yaparken de 

müzik söylenir. Ozan; sazı sözü olan insan, topluma söyleyeceği sözü müzikle ileten 

insandır. Bu, karşılıklı söyleşme-atışma kültürüdür. Birbirine “mani” söylenir. İç 

Asya’da bir zamanlar “Mani İnanışı” yaşamıştır ve onlardan kalma türkü yakmak,  

“mani yakmak” deyimi vardır ve delicesine mani yakmaya (söylemeye) batıda 

“manyak” demişlerdir. Delicesine türküler söyleyen, “türkü yakan” bu kültür bugüne 

kadar gelmiştir. Azerilerin büyük şenliklerle yaşattığı Dede Korkut kültürü de OZ 

kültürüdür. 

Harman şenlikleri, özellikle mısır harmanı bütünüyle atma türkülü müzik 

şölenidir. 



 65 

 Rize’de atışma manileri, yörenin belirgin müzik formudur. “Atma türkü 

atarım, yüreğini yakarım, yarin geldi dediler, şam olmuşum yanarım”… Sözün içinde,  

“atma türkü” formu var, “şam-an” kültürü var, yakma ve yanma kültürü var, ateşine 

yanmak var ve işte OZ kültürü böyle bir şeydir. Od gibi ışık veren, ışığı bol olan 

Şaman’ı, ozanı bol olan yerdir Rize.  

Türküsünde,  “Bir sen söyle bir de ben” diyerek izlenen yöntemi de açıklar. 

Günlük hayatında, iş yaparken mani söyleme alışkanlığı vardır. Her durumda 

söylenecek manisi mutlaka vardır. Konu komşu birleşip imece şeklinde tarla bahçe 

işleri yapılırken, mutlaka karşılıklı “atma türkü” söylenir. Hatta bir bahçeden diğerine, 

bir bayırdan diğerine laf atma şeklinde de yapılır.  

Balığa çıkan balıkçının teknesinde mutlaka bir kemençe vardır; müzik, hayatın 

içinde sürer. Şair ruhludurlar, yaptığı her işi kafiyeli bir şiirle anlatırlar. 

 

 

Önemli Sembol; Tahra  

Amazonların sembolü olan çift yüzlü balta (labiris) Hitit tanrısının da elinde 

resmedilmiştir.  

Karadeniz’de, elinde balta, tahra, orak, satır olmadan evden dışarı çıkılmaz, 

dağda bayırda dolaşılamaz. Çünkü, her gün yeniden büyüyen otlar, sarmaşıklar, dallar 

patikaları kapatır; insan, sağa sola balta savurarak, önünü gelen dalı baltalayarak ancak 

ilerlenebilir.  

Giysilerdeki bazı benzerlikler de dikkat çekicidir. Hitit kabartmalarında, 

askerin başında sivri külah, ayağında burnu kalkık sivri uçlu çarık vardır.   

Hititlerde koç boynuzu önemli simgedir; kapı üstüne takılan koç başı, mezar 

taşındaki koç başları Anadolu’da yaygındır.  

Hititlerde boğaya koç kurban edilirdi. Boğa, annesini seçen ve ona saygı 

gösteren, annesine döl vermeyen tek hayvandır. Toprağın canlanmasında en çok güç 

katan, neslinin devamı için damızlık görevi yapan ve de annesinin üzerine çıkmayan 

tek hayvandır; boğaya saygı doğaya saygıdır, anaya saygıdır. Boğaya kurban vermek, 

onunla özdeş Kibele’ye kurban vermektir. Kabe’de (Kıbele’de) kesilen kurbanların OZ 

kültürü ile bir ortak geçmişi ve anlamı olsa gerek.  

 

 

Rize’de Neden Ceneviz Korsanlarının Kalesi Vardı  

 

Rize’de yıkıntı halinde Cenevizlilerden kalma bir kale vardı. Eskilerimiz ona 

Ciniviz Kalesi derdi, biz de merak ederdik. Kimdi bu insanlar; etnik bir çağrışımı 

olmayan bir sözcüktü bu. 

Cenevizliler etnik olarak hiçbir milletten değillerdi, işleri Akdeniz’de korsanlık 

yapmaktı. Yağmaladıkları malları, satmaları için liman mahallesine yerleştirdikleri 

yakınlarına verirlerdi. Bunların Yahudi kökenli oldukları bilinir, ama dillendirilmezdi.  

İstanbul Galata Kulesi gibi, Akdeniz’in büyük liman kentlerinde kurulmuş kule 

ve kalelerin neredeyse tamamı Cenevizlilere aitti. Örneğin, Galata liman semti, 

İstanbul’un bilinen en eski Yahudi mahallesi idi; bunun bir anlamı olmalıydı.   
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Roma orduları içerisinde, eküestrian denilen soyguncu bir süvari birliği 

bulunurdu. Halktan çalan veya yok pahasına halkın elinden aldığı malları Romalılara 

satan Cenevizli korsanlar vardı. Krallara savaş açmaları için borç para verirlerdi. Onlar 

için Anadolu halkı “Çiçeron’un Piçleri” deyimini kullanırdı.  

Yazılı kaynaklarda Çiçeron’un bu elit sınıftan rahatsızlığı değişik biçimlerde 

ifade edilmiştir. Cenevizlilerden rahatsızlığın devamı olan bir söz, Karadeniz’de, 

kurnazlık yapan çocuklara söylenen şu sözde saklıdır; “Seni Urumun eniği, seni 

Ciniboz!” Cenevizlileri iyi bir sözcükle hiçbir yerde ananın olmaması dikkat çekicidir. 

Rize’de, 1970’e kadar yıkıntıları görülen, şimdiki kalenin hizasında  “Ciniviz 

Kalesi” denilen, sarmaşıkların kapladığı duvar yıkıntıları vardı. Konumuz şimdi bu 

kalenin simgeleştiği bir olaylar zinciri kurmak.  

VI.Büyük Bedri’nin ölümünden sonra Romalılar Karadeniz sahillerinde 

yeniden koloniler kurdular ve buraları Ceneviz korsan kaleleriyle doldurdular. 

 

Cenevizli korsanlar Kıbrıs’ta:  
Romalıların ve Cenevizli korsanların en sevdiği  yerlerden biri Alazya /Kıbrıs 

adası olmuştur; tüm doğu Akdeniz’e giden gelen tekneleri ve sahilleri buradan kontrol 

altına alma olanağı vardı. Burada yapılan kalelere yerleştirilecek askerler Mısır’dan 

getirildi. Adanın yerli halkı (Hlikya/Karaman-Tarsus bağlantılı Türkler) böylece 

Mısırlı, Kıpti Roma askerleriyle tanışmış oldu.  

Trabzon’da burun mahallesi Foroz’a yerleştirilen Mısırlı Roma askerlerinin 

işlevi de buydu; gemilerine yükledikleri yağma malları, özellikle de Gümüşane’nin 

gümüş madenlerini halktan korumaktı görevleri.   

Cenevizli korsanların Alazya halkına çok baskı yaptığı, bakır madenini, 

şarapları ve genç kızları götürüp Avrupalı zenginlere köle/hizmetçi olarak sattığı bir 

zamanda, Hristiyan papazları ve Türkler, Osmanlı devletinden yardım isterler;  bunun 

üzerine 1571’de Osmanlı askerleri adayı Cenevizli korsanlardan temizler. Cenevizli 

soyguncular bu yüzden Türkleri önlerinde hep engel görürler.  

Alazya, 1974’de bir kere daha batılı korsanlardan kurtarılacaktır; adayı işgal 

ederek Yunanistan’a bağlamak isteyen ve bu yolla Asya topraklarından bin bir oyunla 

kaçırdıkları zenginlikleri buradan batılı Hıristiyan ve Yahudi zenginler kulübüne 

aktarmak isteyen Yunanlı Sampson’un yaptığı askeri darbe engellenecektir. (Türk 

askerleri adaya yardıma gidene kadar Cuntanın desteklediği Rum çeteler tarafından bir 

çok köyde sivil Türk ailesi  katledilmiştir.) 

Ege ve Akdeniz, Cenevizli korsanların cirit attığı, kendi kalelerinden gözetleme 

yaparak korsanlık  yaptığı yerdi. İzmir Kuşadası’ndaki kale bir örnektir; Kaleyi 

yapanlar Cenevizliler olup adı halen Korsan Kalesi’dir.  

 

Haçlı Korsanlar Anadolu’da İşbirlikçi Arıyor 

Selçuklu hükümdarı Alpaslan’ın Bizans saldırılarından Doğu Anadolu’yu, 

Van’dan Erzurum’a, Ardahan’a kadar kurtarması ile başlayan sakinlik, Anadolu’da 

huzurlu yıllar  olarak tarihe geçmiştir. Gregoryan Ermenileri, Bizans saldırılarının 

hedefi idi, Bizanslılar onları kendileriyle işbirliğine zorluyordu. Hıristiyan mezhep 

çatışması süsü verilmiş o saldırılar gerçekte Anadolu’nun yağmalanmasıydı. Hatta 

Alpaslan’ın Van’a bir orduyla gelişi Ermenilerin onu, “gel bizi Bizans baskısından 
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kurtar” diye davet etmeleri üzerinedir. Alpaslan’ın ölümünden sonra çok gözyaşı 

döktükleri bilinir.  

Bugün de haçlı korsanlar Anadolu’da kendilerine işbirlikçi arıyorlar ve hatta 

yeni işbirlikçiler yaratmak üzere Hıristiyan misyonerlerini yolluyorlar. 

Kimi tarih araştırmacılarına göre Karadeniz’deki ve Doğu Anadolu’daki 

Ermeniler aslen Horasanlı Türklerin bir koludur. Başlarında bulunan beyin bir 

hastalığını iyileştiren saygın bir Hıristiyan’ın bu iyiliğine karşı onun inanışına geçmiş 

oldukları yazar kitaplarda. Zaten eskiden toplu din değiştirmek böyle olurdu; kavmin 

başındaki bey, bir nedenle din değiştirdiğinde onun yönetimindeki insanlar da o dine 

geçmiş olurlardı. Örneğin Padişah Sultan Selim halife olmak için Hanefi mezhebine 

geçince, tebaası da bu mezhebe otomatik olarak geçmiş oldu, direnenler ise dışlandı, 

zulüm gördü. Batının korsanları bu yöntemi iyi bilirler, bunun günümüzdeki 

uygulamalarını CİA yöntemlerinde görmek mümkündür; işte Güney Kore, 50 yılda 

%50 nüfus Hıristiyan şimdi. Kore’nin yoksul köylü gençleri maaş garantili iş için, 

Türkiye’den Özbekistan’a, Asya’nın tüm Müslüman ülkelerinde misyonerlik  

yapmaktadırlar. 

Ortaçağda, Hıristiyan korsanlarla işbirliği eden yerli halktan birileri elbette 

olurdu ve bu işbirlikçiler daha varlıklı olacağı vaadiyle din değiştirirdi; papaz olmak 

maaş garantisiydi. Bu yüzden Trabzon’da Romalılar döneminden kalma çok kilise var 

görünür. İşte, yalakacılara, çıkar için yalan söyleyenlere söylenen bir Of atasözü; 

“Köyünde kırk hanesi var, kırk bir de kilisesi”.  

Romalılar döneminde sınırların büyümesi, ticaret yapılan alanın genişlemesi 

demekti. Adı ticaret olan bu işin pek de dürüst bir alışveriş olmadığı bellidir. Yazını 

yaylada, kışını sahilde geçiren Karadeniz insanı, korsan saldırıları yüzünden defalarca 

kışını da yaylada geçirmek zorunda kalmıştır. Kaşgar yaylalarının balları, yağları, 

kavurma etleri,  kaşar peynirleri belli ki beylerin iştahını kabartıyordu.  

Trabzon’dan sonra en geniş liman Rize’deydi ve kale için en uygun yer limana 

bakan ilk yamaçtı! Rize’de “Ciniviz Kalesi” işte oradaydı. Fakat Romalıların Rize’de 

pek işbirlikçi bulamamış olmadıkları tahmin edilebilir, Rize sahillerinde hiç kilise 

kalıntısı yoktur.  

 

 

Alpaslan’dan Yardım İsteyen Ortodoks (Arta Di Okhus) Ermeniler 

Oğuzların yardım isteyene yardım etme töresinin bir örneği daha. 

Tarih 1071’i gösterdiğinde, Bizanslıların Anadolu’da vergiyi yükseltme ve 

Katolik Hıristiyanlaştırma baskıları sürüyordu. Romalı korsanlar, Ortodoks Ermenileri 

kendileriyle işbirliğine zorluyordu. Özellikle mezhep değiştirmeye yanaşmadıkları için 

de sıkıştırılıyorlardı. Büyük Selçuklu Devletinin  başındaki Alpaslan Han’dan istediler. 

Alpaslan Han, Kabil, Herat ve Horasan’dan topladığı ordusuyla Malazgirt’e ve 

dolayısıyla Anadolu’ya, Doğu Roma’nın zulümlerini durdurmak için geldi.  

Gregoryan Ermeniler aslen Horasani Türklerden Anak boyundandır. M.S. 

400’den sonra boy beyi Kiregor (Kirkor) din değiştirince onun halkı da ister istemez 

Hristiyan oldu. Hristiyan olduktan sonra da, Oğuz törelerini devam ettirdiler. Ani şehri, 

adını Anak’tan almış olmalıdır; Ani-ka, Annecik demektir. 
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Bazı kaynaklarda, Horasanlı Arşaklılardan Anak oğlu diye sözü edilen bir 

beyin Aziz Grigor tarafından hastalığının iyileştirilmesine şükran duyarak Hristiyanlığa 

geçtiği, ama Oğuz inanışını da korumak şartıyla halkını buna ikna ettiği yazar. Bunu 

Prof. Kırzıoğlu’dan aktaralım: 

 “Horasan Arşaklılar kolundan bir prens olan Anak oğlu Aziz Gregor'un 

benimseyerek kurduğu mezhebe "Gregoryanlık" denilmekte olup, tamamen Türk 

töresini yansıtmakta ve öteki Hristiyan Katolik, Ortodoks ve Suryani mezheplerinden 

ayrılan şu esaslar bulunmaktadır.  

a) Domuz eti haramdır ve domuz beslenmez  

b) Tavşan uğursuzdur, eti de yenmez  

c) Kabir taşları, boğa ve koç heykeli  konma adetine göre devam ettirilebilir.  

d) Papazlar evlenir ve çocuk sahibi olur  

e) Vaftiz Babası ailesinden kız alınıp verilmez (bu da bugün Hazar Denizinden 

Sıvas ve Adana'ya varınca, yerli ve göçebelerde "Kirvelik" adeti olarak yaşaya 

gelmektedir)  

f) Kadınlar, yabancı erkekleri görünce yaşmaklanır” 

Arşaklılar kimdi?  “Sasani İmparatorluğu (Sasani Devleti veya Sasaniler) 

dördüncü İran Hanedanlığı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır (224-651). Sasani 

İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı (Partlar) kralı IV. Artabanus'u yenmesinin 

ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah (Krallar 

kralı)…”  

(bkz.tr. wikipedia.org/wiki/sasani) 

Van’daki Ermenileri Bizans zulmünden kurtaran Alparslan, onları oğlu Afşin 

Bey ile birlikte Kayseri, Maraş, Adana Saimbeyli-Doğanbeyli taraflarına gönderdi ve 

Bizanslılar tekrar rahatsız etmesinler diye Türkmen köylerinin arasında güvenli olacak 

şekilde yerleştirdi.  Ermeniler İstanbul’a ilk defa 1453’de Fatih Sultan Mehmet 

İstanbul’u aldıktan sonra girebildiler. Fatih, Türklerin istanbul’a girişini ise 

zorlaştırmış, bu yüzden hocası Akşemsettin küserek köyüne dönmüştür.    

 Sonra, Haçlı seferlerinin arkasındaki mali güç, yani Cenevizli/Venedikli 

korsanlar ne oldu? Ellerinde biriken mali güçle beraber buhar mı oldular? Yoksa, 

bankalar kurup, savaşsınlar diye krallara borç para mı verdiler? Her iki tarafa da silah 

satıp keyfini mi çıkardılar? Onlar, varlığını savaşa borçlu bir sınıftı, Çiçeron’un 

istemeyerek yarattık dediği,  şikayet ettiği savaş vurguncusu korsan sınıf. Yıkıntılar 

üzerinden, kan ve gözyaşı üzerinden para kazanmaya alışmış olan korsanlar. Osmanlı 

hanedanı ile bu korsanların ilişkileri üzerine daha çok kitap yazılacak gibidir, çünkü 

borçlandırarak bitirdikleri İspanya krallığı gibi Osmanlı devletini de bitirdikleri 

bilinmektedir.  

Anlaşılan odur ki; Ceneviz korsanları bu toprakları diledikleri gibi 

yağmalayamadıkları için Türkleri, Mustafa Kemal’i, Alpaslan’ı ve Türk kökenli 

Gregoryan Ermenileri hiç affetmediler. 

Bu araştırmam sırasında, 8.12.2007 tarihinde İstanbul Kuruçeşme Surç Ermeni 

Kilisesine gittim, yöneticisiyle görüştüm. Gregoryan Ortodoks olup olmadıklarını 

sordum. “Evet” cevabını alınca, Horasan kökenli olup olmadıklarını sordum. Ona da 

“evet” cevabı aldım ve eski gelenekleriniz şunlar mıydı diye Prof.Kırzıoğlu’dan 

aldığım notları kendisine okudum; “Evet, papazımız evlenir, fakat diğer geleneklerimiz 

http://tr.wikipedia.org/wiki/224
http://tr.wikipedia.org/wiki/651
http://tr.wikipedia.org/wiki/Partlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/IV._Artabanus
http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Arde%C5%9Fir


 69 

şimdi kalmadı. Domuz eti yememek Süryanilerde devam ediyor” dedi. Devam etti, 

“Kirkor, Horasanlı Türk beyi Dur Tat’ın (Tur Dede/date / Dor Dede) kardeşidir. Bu 

araştırmanızla, iyi bir şey yapıyorsunuz, sizi kutlarım, bunları herkese anlatınız” 

diyerek memnuniyetini belirtti.  

Ermenilerin atası kabul edilen Dikran, VI.Mitridate’nin damadıdır. Kral 

Tigiran/Turan/Dikran uzun süren savaşlardan yorulduğu bir zamanda savaşmayı 

bırakmış, bu yüzden batılılar ona “Büyük dikran” demiş, fakat karısı Bedriya (Kleo 

Petra) ve oğlu Bedros, babalarını terk ederek Roma’ya karşı savaşmaya devam ettiler.  

Direniş şehri Tigran Agarta MS.69’da Korbula tarafından yerle bir edildi. 

Avrupa’da “masal şehriydi, çatal kaşıkları bile altındadı” diye anlatılan bu şehir, Sümer 

uygarlığının, Bazileus Türkmenlerinin en güçlü şehri idi.  

Roma kralı Severus zamanında direnen Antakya da cezalandırıldı, Suriye 

eyaletinin başkenti Antakya’dan Denizli Laodikya’ya alındı. Gerger cezalandırıldı. 

Aynı dönemde İstanbul’un Bizans yarımadası cezalandırıldı. Bizans 2 yıl kuşatılmış 

tutuldu, sonunda Bizans halkı açlıktan teslim oldu. İstanbul tarihin en büyük vahşetini 

yaşadı; şehirden kaçamayan devlet görevlileri kılıçtan geçirildi, Ayasofya ve diğer 

kamu binalarıyla şehir duvarları yerle bir edildi, halk sahipsiz korumasız bırakıldı. Ata 

dini Şamanlığı bırakmayanlar çok zulüm gördü.  

MÖ.47’de Zile’de Jül (Oğul) Sezar’a yenilen Bazileus devletinin son kralı, 

Kapadokya kralı Baran Aga’dan sonra da, Bedriya’nın oğlu Bedros, Doğu Roma 

yönetimine karşı Tokat’ı geri almaya seferler yaptı. (Bedros adı, Gregoryan Ermeniler 

arasında itibarlı erkek adı olarak yaşatılmaktadır.) 

 

 

Oğuz Kültürü  ile Batı Kültürü Arasındaki Fark s. 188 

 

“Kültür” sözcüğünü batıya verenlerin Türkler olduğunu belirterek başlayalım.  

Oğuz Kültürü, töredir, törenin tamamıdır, kültürdür, Kül-Töre’dir. Hayatın 

devamına dair, tarıma ve sanata dair bütün bilgilerin hepsi birden kül-töre/kültürdür. 

Töre, Türklerde, gelenek-görenektir, görgü-bilgidir, ana kurallardır. Bugünkü 

karşılığı ile; varlığını devam ettirmenin, birlikte yaşamanın sözlü anayasasıdır.  Törenin 

devamı, kişinin kendi varlığının da ön koşuldur. 

Oğuz-Şaman töresi en eski töredir ve bütün kültürlerde izleri vardır. Örneğin, 

Yahudilerin sünnet olmaları ve kına yakmaları onların daha eskiden Oğuz-Şaman 

kültüründen geldiklerinin işaretidir. Sami adıyla bağlantılı olarak “Şam/ışık gibi 

olmak” açılımı yapılabilir.  

Bu yazımıza konu olan batı kültürü, bugünkü Hıristiyan batı olarak 

düşünülmelidir. Hristiyanlığın doğuşunda, Asya’yı yağmalayan Roma krallarının 

batıda egemen olduklarını anımsarsak, batı kültürünün, doğudan nefret etmek üzerine 

kurulu olduğu da anlaşılır. 

Batı, Şaman-Oğuz kültürünü 331’den itibaren (Ortaçağın başlangıcı)  “din dışı” 

ilan ederek yasaklar koymuş, bilimevlerini yerle bir etmiş, kilisenin fetvasıyla cadı 

avlarına çıkılmış, bilim adamları ve bilge kadınlar, tiyatro sanatçıları, müzisyenler 

katledilmiş, Anadolu’da büyük bir kültürel soykırım yaşatılmıştır. 
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Ortaçağı anlatan belgesellerde şöyle bir cümle geçer; “Kilise, Bazil ülkesinde 3 

bin kadını cadı ilan ederek, yakarak öldürttü.” Bazil ülkesinden kasıt, Sinop merkezli 

Pantus Oğuz krallığıdır. Burada, kadını “cadı” görme kültürünün batıya ait olduğunu 

görüyoruz. Erkekleriyle beraber Romalılara direnen Oğuz anaları/bacıları, onlar için 

“cadı” idi.  

Kültürel karşılaştırma örneklerini sıralamaya çalışalım: 

1-Oğuz töresi dayanışma kültürüdür: 

Oğuz ailesi kalabalık aile olup, biribiriyle dayanışma halindedir. Batıda ise 

çekirdek aile, anne-baba ve çocuk vardır. 

Oğuz töresinde aile fertleri:  

-Teyze (eze, tiyeze), dayı, amca (emice, amuca), hala (bibi, eme, ame, aba, 

ebe), elti, baldız, emmoğlu, dayıkızı, gibi nokta atışlı, yakınlığı belirten ayrı sözcükler 

vardır. Ağabey, dayı ve amca eşi olan yengeler aynı derecede saygındır. 

-Abla, ata, ağabey, tıpkı anne-baba gibi saygındır, sözü dinlenir. 

-Büyük aile önemlidir, nineler dedeler torunları ile doğrudan ilgilenir, töreyi 

torunlarına öğretir. 

Batıda, kardeşler birbirine adıyla hitabeder, abla-ağabey kavramı yoktur, 

akrabalıkların adı yoktur. 

2-Oğuz töresi ortaklık kültürüdür:   

Meralar ve yaylalar ortaklığın temel alındığı yerlerdir. Birlikte üretim, imece 

önemlidir. Bir şey yerken önce karşındakine ikram edilir, ikram kabul edilmezse küslük 

nedenidir. Batıda ikram yoktur, uzatılan şeyin parası ödenir.    

Ölenin arkasından hayrına yemek dağıtılır; üç, yedi ve kırk yemekleri verilir. 

3-Oğuz töresinde domuz eti yenmez; pis hayvandır. Tavşan eti yenmez; 

kanamalı hayvandır, kanayaklıdır.  

4-Oğuz töresinde Tanrı sevilir, birinden ricada bulunurken “Allah’ını seversen” 

denir. Batıda Tanrı korkulandır.  

5-Oğuzlar ölülerini gömerken beyaz giyinirlerdi, çünkü öleni Uluların yanına 

göndermektedirler. Hristiyanlar siyah giyerler. 

5-Oğuz töresinde mezar tümsektir, başına koç sembolü veya pati (bacı) konur. 

Batı’da  düzdür, başına haç işareti konur.  

6- Kızlara, gelinlere ve savaşa giden erkeklere kına yakılır, gelinin başına al 

bağlanır, Şaman danslarında da başa al bağlanır. Kınanın rengi olan al kırmızı, yapılan 

işi kutsamaktır; Güneşi kutsama ile bağlantılıdır.  

7-Oğuz töresinde (antik Mısır ve Habeşler dahil) sünnet olunur. Hristiyanlar 

sünnet olmaz. 

8-Oğuz töresinde kadın erkek birlikte savaşır.  

Antik Yunanistan’da, Spartalı efendiler sırf erkek savaşçı doğursun diye kadını 

araç olarak kullanırdı.  

9-Oğuz töresinde boğa/öküz kutsanırdı. İnanışın kaynağında boğaya saygı 

vardır. Yayla kültüründe gördüğümüz boğa güreşleri bu törenin devamıdır. 

Batılılar boğayı kızdırarak koşturmayı ve öldürmeyi bir spor oyununa 

çevirdiler. (Borsada boğa, düşüş simgesidir) 

10-Oğuz töresinde bey, halkını etle doyurandır. Bunu Tanrı için yapar. 
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-İyi avcı olmak ve halkını etle doyurmak beyin göreviydi. Bunu yapamayanı 

bey seçmezlerdi. Eli bol olmak beyliğin şanındandır.  

-Kurban kesip dağıtmak en temel Oğuz töresidir. Beyin eli bol olacaktır ki 

beyliği belli olsun. Nişanlısının evine damat tarafından gönderilen kurbanlık koç bu 

törenin devamıdır.  

Etin yoksullara dağıtılması, İslamiyetle Oğuz töresi arasındaki nice 

benzerlikten sadece biridir.  

11-Oğuz kültüründe besi hayvanları insanlar için gereklidir. Onları kışın da 

korur, evinin bir bölümünde barındırırlar. Batılılar ise bunu yapanlara birnevi 

aşağılayıcı sıfatla “pagan” derler.  

12-Oğuz kültüründe, sütanne/akana, kirve ve süt kardeşlik önemlidir; süt 

kardeşler aralarında evlilik yapılmaz, sütanneye saygı ömür boyu sürer. Kirvelik ve 

sütlük, ömür boyu dayanışma, birbirini koruma, birbiriyle dayanışma demektir.  

Batıda böyle bir dayanışma şekli yoktur. 

13-Toplum önderlerine öldükten sonra saygı devam eder, mezarı türbeye 

dönüştürülür. Törede, mezarların yeri kaybettirilmez, mezar tümseği sürekli onarılır. 

14-Oğuzlarda insan, Tanrı’nın verdiği candır, rengi dili dini önemli değildir, 

insan olduğu için saygı duyulur. 

15-Oğuzlarda çalışanın rızkını Allah verir; alnının teriyle kazanmak, hak 

etmek, bileğinin hakkıyla kazanmak, çocuklarının rızkını başkasına kaptırmamak 

vardır. 

16-Kız evlat değerlidir, tarlayı evi ahırı çekip çevirir, hatta vatan için savaşır; 

kız alırken üzerine para verilir.  

17-Teslim alınan düşman öldürülmez. Silahsız insan düşman değildir, 

salıverilir. Batıda teslim alınan askerler ve kaçırılan kızlar erkekler köle olarak 

çalıştırılırdı. (Roma-Yunan uygarlığı ve Amerikan uygarlığı bir köle uygarlığıdır.) 

18-Oğuz töresinde paralı askerlik yoktur; namus ve vatan için savaşılır. 

Batıda, antik Roma’da bile yağmadan pay almak şeklinde paralı askerlik vardı. 

Anadolu’dan topladıkları yağmalarla servet yapan Roma komutanları bununla 

öğünürlerdi. Anadolu’da yaşamış olan Oğuz uygarlıklarının en değerli eşyaları Atina, 

Roma, Paris, Londra ve Berlin müzelerindedir.  

19-Oğuz töresinde yardım isteyene koşulur, kendini ve dostlarını korumak için 

savunma savaşları yapılır. Bunlar Türklerin atadan gelen hasletleri iken batılılar bunu 

bir zafiyet olarak kullanmışlardır. 

Batılılar ise yağmalamak için savaşır ve kendileri adına savaşacak düşman 

kardeşler yaratırlar. Savaş çıksın da para kazanalım diye devletlere borç para verirler. 

Bu yolla devletlerin kanını sülük gibi emerler, bu sırada en iyi dost kendilerini 

gösterirler.  

20-Oğuz kültüründe ataya saygı öldükten sonra da devam eder. Mermer 

heykelleri yapılır, anıları yaşatılır. Denizli’de, mermer heykellerin yapıldığı antik 

Afrodisyas böyle bir yerdir.  

 21-Dağlar uludur. Uca/ice/yüce dağlardan söz edilen türküler ve destanlar 

Tanrı’nın yüceliği ile ilişkilendirilmiş ifadeler görünmektedir. Orta Asya’da Tengri 

Dağları, Dengri İda/Tanrı Dağı ilk Tanrı adı verilen yerdir. Tur Dağı (hz. Musa’nın 

çıktığı kabul edilen dağ) adında Oğuz kültürünün adı görülür. Hz. İsa adında İda/İsa/İza 
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fonetik yakınlığı görmek mümkündür. Birçok başka özelliği de dikkate aldığımızda 

tüm dinlerin altında Oğuz inanışını görmek mümkümdür. 

22- Asya toplumlarının geleneğinde toprak kamu malıdır. Türklerde yaygın 

olan yayla kültürü bunun örneğidir.  

Karl Marks Londra’da yaşadığı son yıllarında,  batı neden Türk toplumuna 

düşmandır, neden masallarla yalanlarla  “Her Türk barbar, her Yunan kahraman”  

teması işlenir, merak eder ve sırrını çözer, arkadaşı Libneht’e der ki; “Özel mülkiyetin 

olmadığı Asya toplumları belki de cennetin anahtarıdır.” (Demirtaş Ceyhun’dan 

naklen.) Buna şunu eklemekte yarar var; batının anglo sakson bireyci kültürü Asya’nın 

sosyal dayanışmacı toplumlarını aşağılama üzerine kurulmuştur. İki bin yıldır Asyalı 

barbarlara uygarlık götüreceğiz demeye devam eden batı eski masallarla kendi halkını 

uyutmaya, bize de “evet siz barbarsınız” demeye devam ediyorlar. 

Bugün, medeniyetler çatışması adını verdikleri küreselleşme savaşı, 2 bin yıl 

önceki yağmanın yeni adıdır. Yine çatışma, batının Anglosakson bireyci kültürü ile 

doğunun toplumsal dayanışmacı kültürü arasındadır ve saldırı yine batıdan doğuyadır, 

yine doğu kendini savunan durumundadır. O nedenle doğu bugün dünkü gibi büyük 

birlikler kurmak zorundadır.  

23-Bir işi, bir iyiliği Tanrı adına yapmak, şehirleri Tanrı adına kurmak, bereketi 

verdiği için şenliklerle Tanrı’ya şükran duygularını göndermek Oğuz töresidir.   

İşe başlarken “Ya Allah, Bismillah” diyerek başlamak Oğuz kültürünün devamı 

görünmektedir. 

24-Törede, ancak evli erkek buğ/bey olur. Devletin başındaki bekar olamaz. 

Yanında karısı olmak zorundadır. Güneş-Ay ikilisi gibi. Burada da Güneş Kültü ile 

Oğuz kültürünü beraber görüyoruz. Bey’in eşi, törende/cemde yanında olur, alınan 

kararda onayı gerekir. Cem, yani “dem”; toplanmak ve birlikte karar almak görüldüğü 

gibi bugünkü demokrasi sözcüğünün de kökenidir. Cem/DEM-OG-UR-ATE; içinde 

kadının olmadığı yönetim demokrasi değildir. Bu nedenle Atatürk’ün kadını meclise 

sokması Oğuz Kültürüne, Oğuz töresine uygundu. * 

*Dip not: Atatürk’ün ilk eşi Fikriye hanımın verem olduğu yalanıyla 

Ankara’dan ve Atatürk’ten uzaklaştırılması (Atatürk onunla Bandırma’ya kadar trenle 

gitti, onu yolcu etti! İhtimaldir ki hamileydi, savaş ortamından uzaklaşması uygundu.), 

İsviçre’den dönemeyeceği kurgusu üzerine, devletin başkanı Atatürk’ün bekâr 

kalamayacağı ve o nedenle aceleyle Latife hanım ile evlendirilişi bu törenin gereği idi. 

Acele işe şeytan karışırdı, karıştı, Latife hanım Oğuz kültürü almamıştı ve bu kültür 

uyuşmazlığı sonunda iki buçuk yıl sonra babasının evine geri gönderildi. Merak edilen 

konudur; Fikriye hanım Ankara’ya döndüğünde Mustafa Kemal Paşa ile 

görüştürülmedi, bir yıl sonra bir daha görüşmeyi denediğinde ise 25 Ocak kış günü 

Çankaya bayırında paytonun içinde vuruldu. Kurşun sol arka kaburgasından girmişti! 

İntihar etmiş olamazdı, çünkü, ta İstanbul’dan Çankaya’ya görüşmek için gelen bir 

insan yarım saat kala, bayırı çıkarken faytonun içinde kendini vurmaz! Vurulduğu için 

ölmedi, onu kayalıkların arasında inlerken gören köylüler onu alıp Memleket 

(Nümune) Hastanesine götürdüler, sabaha kadar “Beni vurdular, vurdular beni” diye 

haykırdığı aynı gece orada bulunan diğer hastalar tarafından anlatılır ve beş gün sonra 

zatürreden öldü! Hastanede bulunduğu beş günlük süre içinde de Atatürk’e haber 

verilmediği tahmin edilebilir.  
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Oğuz töresine uygun olarak eşi Fikriye Zeyneb Hanımefendi, Ankara’ya 

gelerek, Kuvayi Milliye’de görev aldı. Asker görevlilerin çektirdiği hatıra 

fotoğraflarında onu sekreterya görevinde görüyoruz. Ankara TCDD Müzesinde 

bulunan fotoğraflarda, askerin düştüğü notta, “Fikriye Hanım Gazi’ye gelen mektupları 

inceliyor, Milli Mücadele Ankara” yazılıdır. Bu fotoğraflardan anlıyoruz ki, resmi 

mektupları açıp okumakta, önem derecesine göre ayırmaktadır ve hatta, acil olanlarını 

cephedeki Kemal Paşa’ya ulaştıracak olan kişidir.  

 
 

 
Fotoğraflar: Rahime Sarıhan, 5.6.2010 Ankara  

Fikriye Hanım, Çankaya’nın ilk hanımefendisidir. Harbin en sıcak günlerinde 

İşgal atındaki İstanbul’da durmayıp Kemal Paşa’ya destek olmaya, çok zor anların 

yaşandığı Ankara’ya gelmiştir.  

25- Oğuz boylarından biri dara düşse diğerleri toplanır onun yardımına koşar. 

Kaşgarlı Mahmut, yazdığı dil ansiklopedisinde ORI (haykırı, höyküri, hoykuri, ogüri, 

oğuri) maddesine şu açıklamayı yapar: 

“orı gopsa ogus aglişür, yagı kelse imrem teprişür”; yardım isteyen bir çığlık 

yükselse Oğuzlar bir araya gelir, düşman gelse bütün taifeler birleşir onunla savaşır. 

Bu atasözü birine akrabalarıyla birlik olmasını öğütlemek için söylenir. 
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Bu atasözü, Hz. Muhammed’in Türkleri tarif ederken söylediği  hadisle de 

örtüşür.  Kaşgarlı Mahmut, “Türk” maddesini açıklarken der ki;  

“… isnat zinciri Peygambere (s.a.s) dayanan bir hadise göre Allahü Teâlâ 

‘benim bir ordum vardır, ona Türk adını verdim. Onları doğuya yerleştirdim. Bir 

halka kızarsam Türkleri o halk üzerine musallat kılarım’ diyor. İşte Türklerin bütün 

mahlukattan üstünlüğü şudur. Cenab-ı Hak onlara isim vermeyi kendi üzerine almıştır; 

onları arzın en yüce ve en havadar yerine yerleştirmiştir; onlara kendi ordum demiştir. 

Bunun yanında onların güzellik, zariflik, incelik, terbiye, hürmet, büyüklere saygı, 

sadakat, tevazu, haysiyet, ve cesaret gibi her biri sayısız methi mazur gösterecek 

erdemlerini zikretmeye gerek yoktur.” 

26-Oğuz kültüründe gök, su, toprak kutsaldır. Tengri, Gök Tanrıya inanışın 

ifadesidir. Araştırmacı Mustafa Turan bu kültürü detaylı olarak anlatılmaktadır.  

Bizans tarihçisi Theophylacte der ki; "Türkler, toprağı, suyu, ateşi ve havayı 

kutsal sayarlar ve onlara saygı gösterirler. Bununla birlikte, gökyüzü ile yeri  yaratan 

tek bir Tanrı'dan başka bir şeye tapmazlar. Ona atlar, sığırlar ve koyunlar kurban 

ederler.  Süryanî Mikael de "Türkler, tek Tanrı'ya inanıyorlardı. Arapların Allah'ı da tek 

İlâh'dı. Böylece Türkler, Arapların dinini kolayca kabul ettiler” der. 

 http://w3.gazi.edu.tr/web/mturan/word/nevruz.DOC 

Aynı kaynakta ULA sözcüğü dağ adı olarak açıklanmaktadır. Bu sözcük Ulu-

Gas/Ilgaz gibi Antik Karadeniz dağ adlarında karşımıza çıkar: 

 “Türklerin yaşadıkları muhtelif yerlerde dağ ve ağaç kültüne veya bu kültün 

izlerine her yerde rastlanmaktadır. Orta ve merkezî Asya dağlarının çoğu Türkçe veya 

Moğolca mukaddes, mübârek, büyük ata ve büyük hakan anlamlarına gelen "Han 

Tengri, Bayan Ula, Buztağ Ata, Bayın Ula, Othon Tenere, Iduk Art, Kayra, Kaan, 

Erdene Ula, Kuttağ, Nurata gibi adlar taşırlar. Göktürkler, Budun, Inli, Iduk, Ötüken, 

Iduk Baş, Tamak Iduk adlı dağları takdis ederek hepsine "Iduk yer su" demişlerdi.” 

Sasanilerin Tanrısı MARDUK (Mar-dağ, Kaşgari Oğuzların da Tanrısıydı; 

Sasani Uygarlığı İslamiyetin altındaki uygarlıktır. Horasan ve Kabil civarındaki Buda 

heykelleri (Buyday, Kazakça DUA), buğdayı kutsayan Anadolu Türkleri 

ile bağlantısını verir, ki burada Gürgen-Etrek (Kenger/Sümer- Türk) illerinin ibadeti ile 

Anadolu Hititlerini aynı inanışta görüyoruz. Bugün bile buğday/ekmek üzerine yemin 

ediyoruz.  

27-Sasani Oğuzların/Uşakların kutsalı olan Marduk’un kanatları çok geniştir; 

herkese ayrımsız kol kanat gerer.  

Aşağıdaki haritada, 3.yüzyılda Marduk’un kol-kanat gerdiği toprakları Sasani  

Uygarlığının sınırlarını görüyoruz. Sasani inanışında Ay-yıldız, hilal ve sekizli şems 

belirgin simgedir.  

http://www.diomedes.com/hm_2.htm 

  

http://w3.gazi.edu.tr/web/mturan/word/nevruz.DOC
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Aşağıda Zaradu-stra (Doratu İstar), Zerdüşt, koruyucu, kol-kanat geren tanrı 

sembolü, Ahura Mazda, Mitras’dır: 

  
Aktamar’daki antik bilimevinde, kilise değildir, ışık kültürünün açık izleri 

vardır; orada, gün ışığının girdiği delikten akşama kadar üzerine düştüğü resim Sasani 

Şaman Işık kültürünü özetler.  

Ak-Ta-Mar adında, sağdan okuyuşunda MARDUK, “Mar-Ata Ogi” açılımı 

vardır. Fonetik bazı dönüşümleri; Merdo, Muraz, Murat ve hatta “Murta-za”. Mutaza, 

Hz.Ali’nin sıfatıdır, açılımında Murat-si, Marata gibi “kol kanat geren, koruyan” 

kavramı vardır. 

28-Dağlar Nevruz ateşinin yakıldığı yerlerdi. İda/dağ ile Roz/Rod/Od fonetik 

geçişinde Ula-od’a ulaşılır. Karadeniz eski şivesiyle O’Laod olarak ünlendirildiğinde, 

O düşer ve LAOD/LAZ kalır, ki, bu durumda LAOD ECE dağ tanrıçası olarak 

algılanabilecektir. 

Antik Anadolu’da en çok karşılaştığımız bu ismin baş kadın savaşçılara da 

verildiğini görüyoruz, ki, kral eşinin de savaşmayı en iyi bilen olması töredendi. 

İtalya’da eski halk şarkılarında ona şarkılar söylenmiş olması bizi İtalya’ya, 

Etrüsklere götürür. İtalya’da Asisi ve Perugia (Ancona’da) gibi yerleşim adları Hitit 

Tanrıça adlarıdır. 

29-Oğuz töresinin son izlerini taşıdığı bilinen İzmir Bademler köyünde 

(Türkmenistan’dan gelmişlerdir) ölüler gömülmeden önce aile yakınları onu güzelce 

süsler, torunları ve evlatları onun elini öper, en sevdiği giysileri, hırka, yelek, gömlek, 

pantolon ve temiz iç çamaşırı konur. Ölenin en sevdiği eşyaları bir sandıkta saklanır, 

her evde bir hatıra eşya sandığı bulunur. Öteki tarafta sevdikleriyle buluşacağına 

inanılır. Erken yaşta ölen bir çocuğun sevdiği eşyaları saklanır, ailede daha sonra 

ölenlerin tabutuna koyarak ona gönderilir; orada sevdiğiyle, örneğin ölen babanın daha 

önce ölen çocuğuyla buluşacağına inanılır.  

30- Çin’de yaşayan Sarı Uygurlar, su içerken parmağı suya değdirir, bir tutam 

su yere bir tutam da göğe serper, ondan sonra su içerler. Bu töre yer-gök-su kutsal 

üçlemesine dair ritüellerin devam ettiğini gösterir. (Kaynak kişi, Ankara DTCF’de 

yüksek lisans yapmakta olan Sarı Uygur kız öğrenci SUCES. 2008, Ankara)  

31- Kuman halkı, Nemrud’da, kırallarının cesedini dağın tepesinde yaktıktan 

sonra burada oluşan tepeyi nasıl yaptıklarına dair tahminimiz şudur: Törene katılmaya 

gelenler özenle kestikleri taş parçasını buraya getirmiş, en tepeye fırlatmışlardır. 

Çünkü, dikilitaş anıtlardaki gibi sivri ulu bir tepe olabilmeliydi. İkibin beşyüz yıldan 

beri bu kadar fırtınaya ve depreme karşın sivri kalabilmişse bu önemlidir.   

-Töremizde, ölenin yakınları, sevenleri mezarına toprak atar. Bu bir 

benzerliktir.  

-VI. Bedri’nin anıt dikilitaşında dünyanın her yerinden sevenlerinin getirdiği 

değerli taşlar vardır, bu da töredir.   

-Ölenin hasret kaldığı diyarlardan ona bir parça toprak götürülür.  
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-Ev yapana ve evlenene hediye götürülür. Yeni bir hayata başladığı kabul 

edilen durumlarda dayanışma töresi vardır. Ölmek de yeni bir hayatın başlangıcıdır. 

-Bebeği olmayan gelin 40 evden yama toplar, onunla bir elbise diker kendine. 

Dayanışarak enerji toplayan bir ritüel! Kırkyama el işi bu töreye uygundur.  

-Çok düğmeli elbise, toplanmış düğmelerden yapılmış gibidir. Galler’de çok 

düğmeli antik elbise, Sarı Uygur antik halk giysilerindeki gibidir. Anadolu’da 

türkülerimizde vardır; “Kız dügmeli, yar dügmeli, dügüdügümeli dügmeli”, 

nakaratlarda sözcük tekrarı ile elbisesinde düğmelerin çokluğu hissettirilir.  

- Cenaze’ye yiyecek götürülür. Bazı yerlerde cenaze evi koç keser, gelenlere 

dağıtır ki bu da ölenin yediren-doyuran olduğunu ve onun töresinin bu evde devam 

ettiğinin işaretidir. O nedenle, mezarbaşına veya evin girişine bir koç başı yerleştirilir. 

32- Darda olana yardım etmek töresi üzerine bir örnek antik Milas’ta kaya 

yazıtlarında ortaya çıktı(1998).  

MÖ.Miles’te, Latmos (Laz-maz) Dağlarındaki halk, bu dağlara İskender’den 

kaçarak gelen Pidasa (Ephesus) halkına nasıl yardım edeceklerini kaya üzerine 

yazdılar. Yapılan işlerden büyük bir organizasyon gerçekleştirildiği anlaşılmatadır. 

Örneğin, bir yönetim grubu oluşturuldu, derhal kurban kesip gelenlerin karnı 

doyuruldu, Pidasalıların listesi yapıldı, onların hangi evlerde konuk edilecekleri kura ile 

belirlendi.  Bundan sonrasında, Pidasalılara bir yıl yetecek kadar ev ve ahır yapma, 

onlardan kız alıp onlara kız verme gibi kaynaşma kurallarından söz edilmektedir.  

6 yıl boyunca özel mülk edinmemek, 6 yıl boyunca sadece Pidasalılardan kız 

alıp sadece onlara kız vermek, buraya zorunlu göç eden halkın evlerini ve ahırlarını 

(inek, koyun vb içinde) yapmak, vb. Bunları yapacağına dair yazılı taahhütname 

vermek. 

Böyle bir taahhütname, ki asla anlaşma değildir, koruma-kollama dayanışma 

durumudur.  Buna yeminle söz veriliyor: 

"Zeus ve Helios Poseidon Athena Areia ve koç koruyan Artemis ve diğer 

tanrılar (atalar) üzerine yemin ediyorum ki; Pidasalılarla birlikte vatandaş olarak 

yaşayacağım." 

http://tr.wikisource.org/wiki/Latmos-Pidasa_%C4%B0ttifak_Metni 

Pidasalılar, Efes Aetemisini MÖ.350’de yakan Hellen askerlerinden ya da 

MÖ.332’de İskender’den  kaçan halk görünmektedir.  İskender’in Milet’ten kaçırıp 

Atina’ya götürdüğü Amazon kadınların yanında bir de Diyojen vardır ve bazı tarihçiler 

ondan İskender’in hocası diye söz ederler, bu yanlıştır.  

Yeminle söz verme töresi Anadolu’da bugün de vardır; “Vallahi billahi… 

yemin ederim ki”. Birine bir yiyecek ikram edildiğinde, ikramın reddedilmesi 

hakarettir, ikramın karşı tarafı incitmeden verilmesi önemlidir, onun için Allah’ın adı 

verilir; “Allah aşkına al, bak Allah’ın adını verdim, olmaz, alacaksın” diye ısrar edilir. 

Burada, incitici olmadan verilen şeyi kabul ettirme inceliği vardır. 

33-Kızlar evlenince aile büyüğü aga ve ata erkeklerin yanında yaşmaklanır, 

yani tülbent ağız üzerinden geçirilir. Büyük aile yapısından kaynaklanır. Kayınpeder ve 

oğulları bir arada yaşarken doğmuş bir töredir. Bunun anlamı, “Seni sayıyorum çenemi 

tutuyorum, ağzımı kapıyorum, sesimi kısıyorum,” demektir. Bugünkü “saçın görülmesi 

günahtır” kavramıyla ilgisi yoktur.  

http://tr.wikisource.org/wiki/Latmos-Pidasa_%C4%B0ttifak_Metni
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Başta Erzurum olmak üzere pek çok yerde yaşmaklanma Oğuz töresi devam 

ettirilmektedir.  

34- Hace/Hacı olmak töresi: Oğ-Ace/Ok-Ac tamgası bir töreye işaret eder. 

Günahsız olmak, yakılarak küllerini göğe savurmayı hak etmek için, yani Gök 

Tanrı’nın yanına kabul edilmek için ön koşuldur. O nedenle, “Yere batasıca” kavramı 

günahı çok olan içindir, günahsız olanlar ise yukarıya göğe uçar! 

OĞ-UZ;  açılımında OĞ-US, Goğ ışığı/uşağı ile örtüşür. Oğ-Ace/Hace 

şeklindeki okunuşunda, “günahsız” kavramı vardır. Yani, gök yüzüne çıkan, göğe 

yükselen, ulu ışıklı olan, nur içinde kalan. Bu anlamda, “hacı” olmak, günahlarından 

arınmış olmak, karşımıza bir Oğuz kültürü olarak çıkar. Hacı olmak, “eli öpülesi insan” 

olmaktır, Türkçe’dir.   

“Hacı olasın, el öpenin çok olsun” duası, “günahsız olasın, göğe yükselesin, 

gömü töreninde elini öpmeye gelen çok olsun” olarak açıklanabilir. Hacı Bektaş’a adını 

veren kavram da bu görünmektedir. Hubudor/Hubyar Dede için kullanılan “hâce” sıfatı 

burada önemli ipucudur. Hâce olmak, günahsız olmaktır. Bu töreye göre, hacca giden 

bir daha günah işlememek durumundadır.  

Oğ-AC sembolü artı(+) işaretidir. Sanki iki odun parçasını üst üste koymuş da 

yakmış, yakma töreni yapmış, göğe uçurulmuş, yani günahsız insan sembolü. Oğ-Ac 

işareti sanıldığı gibi Hristiyan işraeti değil, Ön-Türk işareti, hatta Oğuz işaretidir. 

Anadolu kaya mezarlarında bulunan (+) işaretleri, pekâla Şaman töresiyle yakılmış 

insanı da gösterebilir.  

Hristiyanlığın kurucuları bu işareti kendilerine resmi simge olarak 331’den 

sonra kabul etmiş olmalıdırlar.  

35-Çocuklar dar vakitte (gün batarken) uyutulmaz. Çocuklar üzgünken 

uyutulmaz, uyumadan önce mutlaka gönülleri alınır. 

36- Kıbrıslı Zenon (MÖ.335-263, Stoa okulunun kurucusu) der ki; “Tanrı 

evrenin bütünüdür, ama doğadaki her parçada tanrı vardır.” Oğuz kültürünü özetlemiş 

gibidir. Yine, “Zihin, doğuştan boş bir levhadır ve düşünce dağarcığını dış dünyadaki 

nesnelerden etki aldıkça doldurur” der. Ona göre uzay, canlı kutsal varlıklardır. (Şaman 

görüşüdür.) 

(1)Bilgelik, (2)cesaret, (3)adalet ve (4)ölçülü olmak  erdeme ulaşmanın dört 

koşuludur. Bu özellikler Şaman-Oğuz kültürünü özetler. Dört dörtlük insan, dört 

köşede (yer yüzü dörtköşe ile tarif edilirdi) dört özelliğe sahip olan, HACE olandır, 

simgesi sekizli yıldızdır. İslamiyette bu dört erdeme sahip olmak kavramı devam 

etmiştir; halifeliğin (kalibi, kalif, galip) de yeşil renkli sekiz yapraklı şems çiçeği 

sembolü vardır.  

37-Eski Türkler için kutsal olan  4 nesne; TOPRAK, HAVA, SU, ATEŞ.  

Dumansız ateş; ışık, güneş, enerji kaynağı, varoluşun ana kaynağı olarak Sasani 

kültüründe devam etmiştir. Bu dört element arasındaki dönüşüm, hayatın yenilenmesi, 

dönüşmesi anlamındadır, bu döngü kader’dir, kaçınılmaz olandır. Bu Şaman-Oğuz ön  

kabulü, zamanla kadercilik olarak anlam değiştirmiştir. Fen bilimlerinde atnımlanan 

maddenin dört hali budur; KATI, SIVI, GAZ ve PLAZMA (ışık, ateş).  

38-Eski Türkler, ulu ışığı/güneşi evrenin merkezine koyarlardı. Güneş/Ulu-Od 

olmazsa hayat yoktu, Gök Tanrı ulu ışığı yaratmıştı, insanlar da onun ışığından 

yaratılmıştı. Mucize denilen şey sadece Gök Tanrı’ya aitti, dünyada var olan her şey 
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Tanrının eseridir, onun mucizesidir, tabiattaki her şey Tanrı’nın varlığını ispatlar. Bu 

görüş İslamiyetle bire bir örtüşür. Aynı nedenle Türklerin İslam dinine geçişleri doğal 

bir süreçtir. 

Hıristiyan olmanın ön koşulu olan “İsa’nın mucizelerine inanmak” fikri Oğuz 

kültürüne terstir. Misyoner radyolarında sürekli propagandası yapılan “İsa’nın 

mucizeleri” masallarının Türk insanına mantıksız/batıl gelmesinin nedeni de budur.    

39- Oğuz kültüründeki “hamdım, piştim, yandım/oldum” özdeyişi, Üçlek 

Tanrıça Kibele’nin Ferig-Lizi-Kori açılımıyla örtüşür.  

40-Şamanlar yılan, çiyan ve akrepten panzehir elde ederlerdi, bu karışımdan 

karamerhem yapılır, yaralar iyileştirilirdi. Batılılar, “Şamanlar bu hayvanlara 

taparlardı” diye yazar. 1.yüzyılda Anadoluda ilaç yapan 3 bin kadın “büyücü” ilan 

edilerek yakıldı. (Ortaçağ; Hıristiyanlığın doğuşu.) 

 

 

 

5.BÖLÜM: NAZLATMALAR  s.195 

Antik Tarihimizin Yaşayan Sesleri; Nazlatmalar 

Nazlatma Derleme Yöntemi 

Nazlatma, Oyun, Masal Örnekleri  

Masallar Fonetik Sanatlardandır 

Karadeniz’de Çoksesli Müziğin Armonik Temelleri 

 

 

Antik Tarihimizin Yaşayan Sesleri; Nazlatmalar 

 

   Bebek oynatma ezgileriyle ilk defa 2005 yılında Macaristan Sultan Kutay 

Enstitüsünde katıldığım üç haftalık yaz semineri sırasında ilgilenmeye başladım. 

Okulda, Dünya Kültürleri ders öğretmeni Carlos Miro (Şili asıllı)  benden bir bebek 

oynatma ezgisi istediğinde soruyu anlayamamış, bir ninni bir de tekerleme 

söylemiştim. “Bartok’un ve Kutay’ın saptamalarına göre sizde de olması gerekir” 

diyordu. Kafama takıldı, ertesi gün kendi kendime dedim ki, “Nerden bilecek benim 

İstanbul Türkçe’siyle söylemediğimi, kendi çocukluğumun Rize bebek oynatmasını 

söyleyeyim, belki odur” dedim ve öyle de yaptım. “İşte bu” dedi Carlos Miro, “Yaz 

notasını, İngilizce açıklamasını yaz altına, kendi adını da yaz ver bana” dedi.  

Sultan Kutay (Zoltan Kodaly) Enstitüsünde arşive girmiş olan ilk Türk 

nazlatması böylece aşağıda notasını göreceğiniz Rize nazlatması oldu.  

Bebek oynatma ezgilerine “nazlatma” adını koydum ve bunu Türk Dil 

Kurumuna önerdim, kabul edildi.  

Nazlatmalarla uzun bir yol arkadaşlığım başladı. Onların içindeki sözcükler, 

devinimler, bedenin değişik hareketleri, yöresel diller, çıkartılan seslerin diğer 

kültürlerdeki benzerlikleri gibi bir çok konuyla birden uğraşırken buldum kendimi.  

Yüzlerce yıl geriden bugüne gelmiş olan ses öbekleriyle tanışmak beni tarihte 

yolculuğa başlattı ve kendimi “etimoloji” ile ilgilenirken buldum.  

İlk notaya almış olduğum “Kişûm kişûm kişmânâ” nazlatmasındaki sözlerin, 

tıpkı Tacik Türkçesi gibi olduğunu daha sonra öğrendim, bu beni Şaman/Tacik 
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(Tat’cık) kültürüyle ilgilenmeye götürdü. Diğer yandan “kişlân” Macarca’da kız 

çocuğu demekti, yani Rize şivesine yakın duruyordu. Bu, Kaşgari Oğuzlarının dili 

demekti ve Macar Kumanlarının diline yakındı. 

Şunu saptadım ki; nazlatmalar, binlerce yıllık dip kültürleri aynı tazelikte 

ve doğallıkta bugüne taşıyan aktarma kayışlarıdır. Binlerce yıldan beri yaşayan 

kültürün fonetik ipuçlarını bize verir.  

Örneğin, çok eski, unutulmaya yüz tutmuş bir hece, bir söz öbeği  bebek 

sıcaklığında yeniymiş gibi canlanıveriyor. Bu sırada, örneğin, Doğu Karadeniz ile 

Erzurum arasında nazlatmalarla kurulan bir akrabalık buldum; Rize’de 7/16 olan 

nazlatma Erzurum’da 6/8 oluyor, sözler yerel ağızla az değişebiliyor. Zamanla bu 

akrabalığın Türk boylarıyla da bağını kurdum, bunlara günlük köşe yazılarım içerisinde 

yer verdim.  

Nazlatmaların pentatonik özellikte olduklarını ve bunlardan nasıl çoksesli 

müzik eğitimi yapılabildiğinin  işlik notlarım içerisinde okuyacaksınız. 

Çoksesli müziğin temelinde nazlatmalar vardır. Nazlatmalarla tonalite 

benzerliği içinde olan (pentatonik) türkülerimizle çoksesli yapılabilmektedir. 

Türkülerimize bu kez, çoksesli yapılabilirlik açısından ele almaya başladığımda 

gördüm ki, Doğu Karadeniz türkülerimiz çoksesli olmaya hazır haldedirler. Örneğin, 

iki müzik cümlesi olan türkünün ezgi cümleleri üst üste getirildiği zaman kendiliğinden 

batı müziğinin armonik kurallarını sanki bilmiş de bestelemişsin gibi, hiç armonik hata 

oluşmamaktadır.  

Bu araştırmam bir buluş niteliğinde olduğu halde müzik kurumları tarafından 

sahiplenilmemiştir. Etrüsklerin kökeni Türk’tür derken, DNA testi yapılıyorsa, bu da 

bir DNA testi kadar önemlidir; çoksesli batı müziğinin genleri burada, özellikle de 

Doğu Karadeniz yaylalarında ve sahillerinde yaşamaktadır. 

  (bkz.www.mahiye.com/Çoksesli Analizler) 

 

Nazlatma Derleme Yöntemi 
 

Nazlatma derlerken yöntem drama teknikleridir. Karşımızdaki insanın çok 

gerilerde kalmış bir anne-bebek ilişkisini ona anımsatmak kolay değildir. Eğer onu bir 

bebek kabul ederek, ellerini bileklerinden tutarak, “cıppan cıppan” veya “tapşini 

tapşini”diyerek, iki elini birbirine çarpıp, sonra da bu elleri bir kendi yüzüne bir onun 

yüzüne sürterek “enik yüzünü yalamış…” dediğinizde, bu iletişim, ona çocukluğunu 

anımsatacak, rahat ve güvenli bir ortam oluşacaktır. O zaman karşımızdaki “bizde şöyle 

oynanırdı..” diyerek kendi anımsadığını ortaya koyacaktır. Bu kez rol değişmiştir; 

kendimiz bebek olarak ellerimizi kaynak kişiye teslim edeceğiz.  

Benzer şekilde, nazlatma devinimlerini (tay tay tutarak, hoplatarak, 

gıdıklayarak, yüzüne dokunarak vb.) oynanan türlerden örneklendirerek 

karşımızdakinin anılarını tazelemek gerekir. Güçlü hafızası olan kimi yaşlılar 

torunlarını nasıl sevdiklerini anlatmaktan mutlu olmaktadır, bu da derleme yapanın 

işini kolaylaştırmaktadır.  

2005-2007 arasında derlemiş olduğum yüz kırk kadar nazlatmayı oyun türlerine 

göre onbeş başlık altında topladım ve sitemde yayınladım. (bkz. 

www.mahiye.com/nazlatmalar) 
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Bazı nazlatmaların ezgili haline de rastlanmaktadır. “Kişum kişum 

kişmana”(Rize) ve “Kızım kızım kızmana” (Erzurum) nazlatmaları ezgili örnektir. Bu 

iki nazlatmanın ezgisiz ritmik okuyuşlu hali de söylenmektedir. Daha ilginci, nazlatıcı 

kişi, önce sevecen ses tonuyla söylemeye başlıyor, bir iki tekrardan sonra ezgileyerek 

söylemeye geçiyor; bu durum doğal süreçte ritmik okuyuştan ezgiye geçildiğini 

gösteren önemli ipucudur.  

 

1. Kişum Kişum Kişmânâ 
Yöresi: Rize (Kaynak: Mahiye Morgül) 

 

       

 
 

Oyun: Bebek henüz tutunarak ayakları üzerinde durabilmektedir.  Nazlatıcı 

bebeği ellerinden tutar, horon ritminde dizlerinden yaylandırarak hafifçe hoplatır. 

Bebek annesinin dizleri üzerinde otururken de oynanır; bu duruşta anne kendi dizlerini 

hoplatırken bebeği de hoplatmış olur. 

Bu nazlatmaya Türk dili açısından baktığımızda, Asya Türk lehçelerinden 

Tacik (Tatcık) Türkçesi ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca Macarca ile yakınlığı 

vardır; Macarca’da kız çocuğuna “Kişlân” denilmektedir.  

 

2. Kızımı Kızımı Kızmana 
Yöresi: Erzurum (Kaynak: Leyla Fencioğlu) 

           

 
 

Oyun: Nazlatıcı, bebeği havada hoplatır.  “Dımbıli kızıma…“ derken, 

poposuna vurur.  

Bu nazlatmada geçen “dımbıli” sözcüğü Özbekistan dilinde “tombuli” olarak 

vardır. Bebeğin kilo almış (etlenmiş) yerleri sevilirken söylenir. Sözcüğün kökenindeki 

benzerlik ilginçtir; buradan dümbelek, dımıdan, tambur gibi deri gerilmiş çalgılarla 

fonetik bağ kurulabilmektedir. 
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Çimdik Çimdik Oynatılan Nazlatmalar  

 

 Bu nazlatmalar çok geniş coğrafya’da karşıma çıktı. Başlarken söylenen “cim 

cim” hecelerindeki benzerlik dikkat çekicidir.  
Çimdikleme eylemi sırasında söylenen nazlatmanın ilk sözcükleri çoğunlukla 

“cim cim…” heceleriyle başlamaktadır. “Cim cim..” heceleri çimdiklemekle ilintili 

görünmekte ve elin acıtılması ile örtüşmektedir. Belli seslerin bellek kaydının yapıldığı 

nazlatmalar aynı zamanda çocuğun fonetik-ses kayıt dağarcığını beslemektedir.   

Çimdikleme oyunlarının başlangıcı aynı olup bitirişleri farklıdır. Örneğin; 

- “Pırrr” diyerek aniden  kuş uçmaya başlamış gibi elleri açarak bitirme.  

- Üst üste dizilen elleri yukarıdan aşağı doğru birbirine çarparak, yıkılarak 

indirme.  

- Gıdıklayarak, ısıracakmış gibi yaparak, mıncıklayarak bitirme, vb.  

Bu bitirişlerde amaç çocuğu  şaşırtmak ve güldürmektir.  

Bütün bu nazlatmalar sırasında bebek, müziği, hayatın neşesi, sevinci ve sevgi 

kaynağı olarak algılar. 

 

1-Yöresi: Trabzon (Kaynak: Fecriye Polat) MÜZED Mahiye Morgül İşliğinde 

notaya alındı. 

 

 
Not: “Bâlû bâlû…” söz öbeği, Kaşgarlı Mahmut’un Dinânü Lügâti’t Türk adlı 

büyük dil ansiklopedisinde, “Oğuz Türklerinde annelerin bebeklerini severken 

söylediği bir söz öbeği” olarak tanımlanmaktadır. 

Nazlatmanın sonu, bebeği göğsünden aşağı doğru gıdıklama ile biter. 

Yine Trabzon’da bir başka sözü daha vardır: 

 Cim cim cim cim 

Yıkıldı yıkıldı yıkıldı 

Oyun: Bebeğin elinin üstü hafifçe çimdikleyerek tutulur. Bir şeyi üst üste 

diziyormuş gibi bebeğin ve annenin elleri üst üste yukarı doğru kaldırılır. “Yıkıldı…” 

derken dizilen nesne yıkılıyormuş gibi, parmaklar birbirine çarpıştırılarak eller dağıtılır. 

Bu sırada bebek gülücükler atar. 

“Yıkıldı…” derken ezgi çizgisi inceden kalına doğru bir gidiş gösterir. 

 

2- Yöresi : Rize (Kaynak: M.Morgül) 

  
Cimi cimi cimcana 

              Atladum kacurana 
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              Kacuranun kizlari  

              Yanmiştu bacaklari 

    Gidi gidi gidi gidi … (gıdıklama) 

Oyun: Cimdikleyerek oynanan bu nazlatmada bitiriş diğerlerinden farklıdır; 

sonunda “yanmiştur bacaklari” der demez bebeğin bacakları “gıdı gıdı gıdı…” diyerek 

gıdıklanır.   

 

3- Yöresi: Trabzon / Çarşıbaşı (Kaynak: Mustafa Donk) 

 Cim cim cim cim (ağırca) 

 Dal dal dal dal  (çabukça) 

 Oyun: Bebeğin elleri üzerinden hafifçe çimdikleyerek yukarı doğru 

çıkartılırken “cim cim...” denir. Bebeğin göğsü gıdıklanarak “dal dal..” denir, bebeğin 

karnına kadar gıdıklamaya devam edilir. Bebek güldürülür.  

 

4-Yöresi: Artvin/Ardanuç (Kaynak: Olcay Demirel )  

 Cim cim cim çala 

 Yağmur yağa gün çala 

Oyun: Yine bebeğin elleri üzerinden hafifçe çimdiklenerek eller üst üste dizilir. 

Ritmik olarak eller yukarı aşağı tempo verirken ikinci satırın sonunda “gün çala” 

(güneş çıka, gün aça)  söylenirken kollar  iki yana açılır, güneş açıyormuş gibi taklit 

yapılır. 

 

5. Yöresi: Ardahan (Kaynak: Güler Öztürk) 

Ci ci ci ci  Pırrrrr… 

Oyun:  Bebeğin ve annenin elleri üst üste getirilir. Kuş ötüşünü taklit 

ediyormuş gibidir, yukarı-aşağı ritmik hareketlerle “ci ci ci ci” söylendikten sonra, kuş 

uçurma taklidiyle eller yukarıya savrulur, bu hareketin vokal sesi “pırrrr” olur. 

 

6- Ülkesi: Macaristan.  (Kaynak: Katona Tibor/Timur, Keçkemet) 

 Csip csip cso ka 

 Vak var jucs ka 

Çimdik çimdik, eller sallanarak söylenir. 

 

7-Yöresi: Ardeşen (Kaynak: Faik Oğuz)  

Ci ci go go 

Bâlû bâlû bâlû bâlû…  

 Oyun:  Eller üst üste gelir, üstten cimdiklenir. Yukarı-aşağı ritmik hareketle 

başlar,  “bâlû bâlû…” derken eller bebeğin göğsü üzerinde gıdıklama hareketi yaparak 

karıştırılır. 

 “Bâlû bâlû…” söz öbeği, anlamsız gibi görünse de dip kültürde “yavru kuş” 

demek olan “BALA” nın gırtlak farkıyla söylenişi olarak Laz Türkçe’sinde (İhtimaldir 

ki Kâşgarlı’da sözü edilen Kâşgar Lehçesidir. M.M.) karşımıza çıkmaktadır.  Kâşgarlı 

Mahmûd’un Divânü Lügâti’t-Türk (1072, Bağdat)  adlı büyük dil ansiklopedisinde bu 

sözcük şöyle yer almıştır: 



 83 

“balu balu. Bebeklerini beşikte uyutmak için kadınların tekrarladığı, ninnimsi 

bir söz öbeği.”  (age.Kabalcı yay. Mayıs 2005, İst.) 

Burada bir küçük çeviri yanlışlığı olabilir,  bebeği beşikte uyutmak için değil, 

bebeği beşikte sevmek için söylendiğidir.  Benzer söz öbeği, dil yuvarlama şeklinde 

Trabzon Maçka’dan derlenmiştir. Böylece Lazca’nın ayrı bir dil olmayıp Kaşgari Türk 

lehçeleri arasında yer aldığının ipuçlarından birini daha burada görüyoruz.  

Kaşgarlı’da “Bala” için açıklamaya bir göz atalım: 

“bala. Kuş yavrusu. Benzer şekilde vahşi hayvanların yavruları için de 

kullanılabilir. GUŞ BALÂSI GUSINCIĞ, İT BALÂSI OĞŞANCIĞ: Kuş yavrusu (tüyleri 

çıkana kadar) tiksindirici gözükür, köpek yavrusu ise oyuncak bebek gibidir (ancak bu 

görünürde böyledir, büyüdükleri zaman her şey tersine döner).” 

Benzer söz öbeğine Rize’de rastlıyoruz; bebek severken, bebeğin ellerine ve 

kollarına ısırır gibi yapılır ve bu sırada “bâli du bâli bâli” (7/8, 3+2+2) denir 

Bebek nazlatmalarının binlerce yıllık dip kültürleri bugüne taşıyan birer 

transformasyon/aktarma kayışı işlevi gördüğü üzerine görüşümüz bir kez daha geçerlik 

kazanmıştır. 

 

8-Yöresi: Tanatobu /Çamlıhemşin /Rize (Kaynak: Turan Okumuşoğlu) 

 Cim cim dal dal 

 Cimdal cimdal 

Bâli bâli bâli bâli, tâlibâli tâlibâli… 

Oyun: Son sözlerde hızlı bir şeklide eller çevrilir. Bu hareket tavuğun takla 

atarak yürümesine benzetilmektedir, “tombak aşmak” da denilen ayağı takılıp 

yuvarlanarak takla atmanın yöresel sıfatıdır “talibali”. 

Not: Yörede kullanılan Lazca ve diğer Türk şiveleri KAŞGARİ Türkçesi dil 

grubundan olup, aynı gruptan olan Azeri Türkçesi ve İran devletinin ilk kurucularından 

olan Kackari /Kachar boylarıyla benzer gırtlak yapısındadır. Azerbaycan’daki gibi 

burada da Ali Haydar isminin çok yaygın isim ve yayla adı olması   dikkat çekicidir. 

Yörede kadınların günlük kullandıkları örtü (çerşan bezi) Uygur Hotan bezidir. Halk 

danslarında baş bağlama şekline “İranşayi” denir. 

 

9-Yöresi: Elbistan (Kaynak: Rahime Doğan) 

 

Tatlı tatlı tanadan / Bağışlasın yareden 

Öyle güzel anneden / Böyle güzel olmaz mı? 

Oyuna geçilir: Eller üst üste getirilir, kilit açma hareketiyle yumuk eller 

açılır. 

Cıngıl cıngıl, bunda yok 

Cıngıl cıngıl, bunda yok… (Son yumruk açılırken) 

Baltayı getirin açak… Avucunda bir şeycik yokmuş! (Bebeğin avuç içi 

öpülür) 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Oyun Tekerlemesi 
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“Alaydan Bulaydan”  

Yöresi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, 2006 

Kaynak: Oğuzhan Kaplan, 10 yaş. 

A- Alaydan, bulaydan, mektup saraydan 

B- Ne ister ne ister bizim saraydan 

A- İçinizde bir civan(güzel) var onu isteriz 

B- O güzelin o civanın adı ne imiş 

A- O güzelin o civanın adı … (Ayşe)ymiş 

B- Allı da olsa, pullu da olsa, biz kızımızı vermeyiz 

A- Allı da olsa pullu da olsa biz kızımızı alırız 

Oyun: Karşılıklı iki sıra halinde ileri doğru yürüyen sözü alarak 8 adım süren 

ritmik yürüyüşlerle oynanır.  Karşı gruptan adı söylenen taraf kızı vermemek üzere bir 

güç denemesi yapacaktır. İki kişi ellerini sıkıca tutar, karşıdan koşarak gelen kişi bu 

elleri yarabilirse kızı alır kendi tarafına götürür.  

Her söylenişten sonra bir kişi diğer tarafa geçecektir. Sonunda oyuncusu 

kalmayan taraf kaybeden taraf olur.  

Müziksel açıdan bakıldığında 8 vuruşlu müzik cümlelerini belirten adımlar 

ortaya çıkmaktadır. 

Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, her düğünde geleneksel olarak mutlaka 

söylenen “Dillirga’dan gece geçtim suyundan içtim” kına türküsü,  aynı zamanda Kırım 

türküsüdür. Kırım’dan Eskişehir’e göç eden aileler de aynı şekilde düğünlerde bu 

türküyü söylemektedir.  

 

Helesa Oyunları 

Helesa; Ulaza, Laz. İmece halinde söylenen haykırışlar, avazlardır.  

Tataristan’da, eskiden Volga nehri boyunca gemileri yürütürken, sahilden 

halatlarla bunları çeken mahkümlar ve esirler, ayaklarından zincirle bağlı halde, 

“Yamo, Heyamo, Helesa…” diye müzikli haykırışlar yaparlardı. (Maksim Gorki’nin 

Çocukluğum romanının filminden. Filmde Gorki babaanesiyle Türkçe konuşuyor.) 

1-Helesa Oyunu: 

Yöresi: Rize/ Çamlıhemşin /Ayder/Minrunkavak Köyü (Kaynak: Safiye 

Bozacı)  

Oyun: İp çekiştirerek oynanır. İpin iki yanına dizilen takımlar ipe asılarak karşı 

takımdan zayıf olanları düşürmeye çalışır. Bu sırada oyuncular topluca güçlerini belli 

bir anda asılmaya gayret vermek için haykırışlar yapar. Bu haykırışlar HELESA 

haykırışlarıdır. “ Hele SA” hecelerinde kuvvet SA hecesindedir, bu hecede ipe birlikte 

asılma gerçekleşir.  

5/8 ağır ritimde söylenir. Ezgi yoktur, haykırış vardır. Son satırda aniden hızla 

ip çekilir; hedef karşı takımdan birilerini ipten kopartıp yere düşmesini (yere 

devrilmesini) sağlamaktır. 

Helesa, yulesa 

Safiye (…) devrilsa 

Bizum takum kazansa 

 

Tekrar edildikçe devrilmesi istenen oyuncuların adı haykırışa eklenir. 
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İki takımın arasında yerde çizgi vardır, ayağı çizgiyi geçen taraf oyunu 

kaybeder. 

 

Not: Ön-Türk Uygarlığı araştırmacısı Halûk Tarcan, Fransa’nın güneyindeki 

Bask bölgesinde aynı oyuna rastladığını ifade etmektedir. 

 

2-Heyamol Oyunu 

Yöresi: Hemşin  
Oyun: Düğünde aşçının etrafını çeviren erkekler tarafından söylenir. Mutfakta 

ocak başında asılı olan zinciri sallayarak, zincirde asılı olan yemek kazanının 

etrafındaki aşçı ve yardımcısı kızlara şaka yapılır.  

Sözler ezgisiz manidir, son satırda kazan zincirinden o yana bu yana 

sallanırken “helesa yulesa…” söylenir. 5/8 ağır ritimde haykırışlarla söylenir. 

Aşçinun kazani uçtur 

Uçi doli biri boştur 

Aşçinun gonli hoştur 

Helesa yulesa,  

Heyemola yisaho 

  

3-Helesa Horonu  

Yöresi: Çayeli/Rize  (Kaynak: Elif Çepni) 

Oyun: Düğünde orta yaş ve üstü  erkekler tarafından oynanır. Ağır hareketlerle 

çok sakin oynanır. 5/8 ritimdedir. Horonun yönlendireni oyuna başlarken, “haydi 

horona gelin”  anlamında haykırışlar yapar; onun haykırışını ve biraz sonra söyleyeceği 

türküyü karşıdan alan iki kişi vardır. (Karşıdan tekrar tekniği oyun kurucuyu 

dinlendirmeyi ve yeni söz bulmaya yarar.),  

Çalgısız oynanır. Kol kola girerek, sağa sola sallanarak, atma türkü söylenir, 

sözler o anda yaratılırken düğün sahibine şaka yollu sözler edilir.  

Haykırışlar: 

Helesa, yelesa,  

Yesa yesa helesa 

Ya mo heyamo 

Heyamola heyalessa 

Yelesa salim yesa 

 

Bu haykırışlar 5/8 doğaçlamadır, oyun kurucu tarafından sözler dilediği kadar 

çeşitlendirilir, uzatılır ve bir türküye bağlanır.  

Aynı oyun Hemşin yöresinde, haykırışların sonuna tulum zurna çalarak türkülü 

ezgiye geçilir. Orada da karşılıklı türküyü yineleme şekli vardır.   

Helesa oyunları Kastamonu ve Sinop yöresinde de vardır.  

Helesa haykırışları, imece işler yaparken kullanılır. Balık dolu kayığı sahile 

çekerken,  geminin ağır yükünü indirirken veya nehir salını çekerken söylenir.  

Ek: Maksim Gorki’nin çocukluğunun geçtiği Volga kıyılarını anlatan 

“Çocukluğum” romanının filminde, solo “Hey moli hey mo!”, koro “Ya mo heya mo!” 

duyulur. Bu an filimde, Gorki’nin “artık para kazanmaya başlamıştım” dediği karedir. 
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Filmde Gorki, baannesiyle Türkçe konuşmakta, baannesine “baanne”, dedesine “dade” 

demektedir.  

 

4-Güneş duası: 

Yer: Rize, Çamlıhemşin, Kavrun yaylası 

Kaynak: Utku Reyhan 

 Publiğ publiğ ne ister 

 Allah’tan güneş ister 

 Memet emiceden UN ister  

Oyun: Gençler, bulutlu havalar uzayınca, gece evleri dolaşır, Un, Yağ, Şeker 

ister. Evine yanaşıldığında ev sahibine tekerleme söylenir. Toplanan malzemeyle ertesi 

gün helva yapılır, gençler eğlenirler.  

Başka yerde yağmur, burada güneş istenir. Türkülerinde “güneşli gün” için söz 

vardır. Tulumla, 5/8 Türk aksağıyla çalınan Hemşin horonunda geçer: 

“Yayladanki yurudum/ Yayla güneşliyidi 

Bakamadum geriye/  Gozlerum yaşliyidi” 

3.6.2009 

 

 

Masallar Fonetik Sanatlardandır 

         

Tıkır Tıkır Atlılar -Tekerlemeli Masal 

Yöresi: Kilis  

Kaynak: Güzin Azmun 

 

Küçük karafatma annesi çamaşır yıkarken kapının önünde oturmuş, sokağa 

bakıyormuş. Sokaktan bir deve geçiyormuş. Deve ona demiş ki: 

-“Kız karafatma, BA BA BA BA (masal anlatıcı, elinin tersini ağzına 

değdirerek deve taklidi yapar) bana varır mısın?” (Bu sırada anlatıcının ses tonu 

oldukça kalındır.) 

-“Dur bi anneme sorayım” demiş, içeri girmiş.  “Annecim, deve bana BA BA 

BA BA kız karafatma bana varır mısın dedi.”  

-“Hayır olmaz. Sakın ona varma kızım, o seni hörgücünden düşürür, seni üzer, 

seni ezer” demiş annesi. 

Karafatma sokağa çıkmış, etrafa bakıyormuş, bu sefer yoldan bir at 

geçiyormuş. At ona demiş ki: 

-“Kız karafatma, İHİ İHİ Hİ Hİ, bana varır mısın?” (Anlatıcının ses tonu deve 

sesinden daha incedir.) 

-“Dur bi anneme sorayım” demiş.  “Annecim, at bana İHİ Hİ Hİ Hİ (anlatıcı at 

kişnemesi taklidi yapar), kız karafatma bana varır mısın dedi”  

- “Hayır olmaz. Sakın ona varma, o seni sırtından atar düşürür, seni üzer, seni 

ezer” demiş annesi. 

Tekrar kapıya çıkmış. Bu kez bir eşek geçiyormuş; “Kız karafatma, Aİ Aİ Aİ 

Aİ bana varır mısın?” demiş. O da gidip annesine sormuş, annesi yine olmaz demiş. 

(Anlatıcının ses tonu at sesinden daha incedir.) 
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(Anlatıcı her bir hayvan için aynı sözleri tekrar ederek anlatır.  En büyük 

hayvandan en küçük olan sıçana kadar bir sıralama vardır. Anlatıcı bu sıraya 

yerleştirmek istediği her hayvanı sesini taklit edebilmek koşuluyla masalın içine alır; 

inek, koyun, köpek, kedi ve sıçan, gibi. Her bir hayvanın ses taklitleriyle cümleler 

tekrarlanır.  Annesi de ona “hayır olmaz” diyecek, nedenlerini açıklayacaktır. En 

sonunda sokaktan sıçan geçer ve en hafif  “ci ci cii” sesiyle taklit edilir.) 

Annesi, ”Hah işte o olur. O seni ezmez, üzmez. Eli küçücük, ağzı küçücük, 

ayakları küçücük, dişleri küçücük, burnu küçücük, kulakları küçücük, sesi incecik. Hah 

işte onunla evlenebilirsin” demiş.  

Bizim küçük karafatma sıçanla evlenmiş. Aradan bir zaman geçmiş. Bir gün;  

-“Beyin evine gideyim, biraz fındık fıstık üzüm bastık yiyeyim” demiş sıçan. 

Karafatma evde yalnız kalmış, çamaşır yıkayacakmış. Ceviz kabuğundan küllük 

(küllü su kabı), fındık kabuğundan leğen, fıstık kabuğundan tas yapmış, çamaşıra 

başlamış. 

Tası almış (tasa uzanıp onu eline alma taklidiyle anlatılır), küllü suya 

daldırmış, küllü suyu  leğendeki suya katmış, çamaşıra başlamış. (El hareketleri taklit 

edilir) Bir daha tası almış, küllü suya daldırmış, küllü suyu leğene katmış. Bir daha tası 

almış, küllü suya uzanırken, kaza bu ya, karafatma küllü suya düşüvermiş. Çırpınmış 

çıkamamış. İncecik sesiyle yardım istemiş, kimseye duyuramamış. Çırpınıp 

duruyormuş. O sırada sokaktan atlılar geçiyormuş, nal seslerini duymuş. Onlara incecik 

sesiyle seslenmiş: 

Tıkır tıkır atlılar 

Tıkırtısı tatlılar 

Bey evine giderseniz 

Peynir ekmek yerseniz 

Sıçan efendiye söyleyin 

Karın küçük karafatma küllüğe düştü  

Gelsin beni kurtarsın 

Atlılar onu duymamış, tekerlemeyi bir daha söylemiş; “ Tıkır tıkır…”  

Atlılar da bey evine gidiyormuş. Gitmişler, beyin sofrasında otururken beye 

anlatmışlar. 

-“İncecik  bir ses duyduk yolda, nedir anlayamadık.”  

“Tıkır tıkır atlılar  

 Tıkırtısı tatlılar….”  

(Tekerleme tekrar edilir)  

Bu sırada sandığın içinde fındık fıstık üzüm bastık yiyen sıçan konuşulanları 

duymuş. Ama fındık fıstık üzüm bastık yemeye devam etmiş.  Epey bir vakit sonra eve 

gitmiş ki karafatma hala küllü suyun içinde çırpınıyormuş. Karısına elini uzatmış:  

-“Ver elini çekerek” demiş. 

-“Git ben sana küserek” demiş karısı. Onu küllü suyun içinde o halde beklettiği 

için kalbi kırılmış karafatmanın. 

Sıçan bir daha elini uzatmış; “ver elini çekerek” demiş, karısı yine “git ben 

sana küserek” demiş. Sıçan karısına sinirlenmiş. Karafatmayı çekmiş almış altına, 

üzerinde sıçraya sıçraya onu ezmeye başlamış. (Sıçrama taklitleriyle) 

“Küsereğe basarık, küsereğe basarık 
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Küsereğe basarık, küsereğe basarık” demiş.  

(Masalın burasında çocuklar çok üzülürler. Artık anlatıcı masalın vermek 

istediği mesajı  söyleyecektir. Masal anlatma sesi bırakılır, normal ses tonuyla son 

cümle söylenir.) 

“Yaaa, işte böyle, eğer karafatma kendi dengiyle evlenseydi böyle olmazdı.”  

- Bitti- 

 

Aynı masal Antakya’da: 

Antakya’da İncilay Kılıç’tan derlenen bu masalda karafatma yerine 

“karahatçe”, sıçan efendi yerine ise “bay cardın” denilmektedir.  

Masalda, karahatçe bay cardınla evlendikten sonra, bir gün kirlenirler, hamama 

gitmek isterler. Karahatçe çamaşırlarını bohçalar. Hamama giderler. Birinci hamamı 

beğenmezler, pahalı, kirli bulurlar. Birkaç hamam daha gezerler yine beğenmezler. 

hamamcıyla tartışırlar, hamamcı da karahatceye şöyle der: 

Oy kara hatçe kara hatçe 

Koltuğunda çift bohça 

Hamama gitmiş yer beğenmez 

Vereceği bir akçe  

 

Sonunda hamam beğenmeyen karahatçe  eve gelip ceviz kabuğundan fındık 

kabuğundan, fıstık kabuğundan eşyalarını alıp bir dere kenarına gider. Burada çamaşır 

yıkar ve küllüğe düşer. Sonra atlılar geçerken söylediği tekerleme şöyle devam eder:  

 

              Tıkır tıkır atlılar 

              Tıkırtısı tatlılar 

              Beyoğluna gidersen 

              Bay cardını görürsen ona deki 

              Aya kadın paya kadın 

              Saçı uzun gözü sürmeli 

              Hatçe kadın 

              Küllüğe düşmüş çıkamıyo   

              Gide çıkarasın onu 

 

           Bay cardın eve geldiği zamanki diyaloglar şöyledir: 

 

            Bay cardın: “Eleleş eleleş” 

            Karahatçe: “Yok git ben senden küseleş” 

            Bay cardın: “Eleleş eleleş” 

            Karahatçe: “Yok git ben senden küseleş” 

            Bay cardın: “Eh! Ben de yiyeş içeş üstüne siyeş 

 

Aynı masal Konya Kadınhanı’da: (Müzeyyen Karaçiftçi’nin ninesinden)  

Masalın kahramanı bu kez b.k böceğidir. Evlendiği sıçan efendinin adı 

“Süllüoğlu sıçan bey” olmuştur. Tekerleme bölümünden örnek: 

“Atlıcılar atlıcılar 
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Atının b.ku tatlıcılar 

Düğün evine varasınız 

Peynir ekmek yiyesiniz 

Süllüoğlu Sıçan Beye diyesiniz ki 

Boyu Uzun Billur Kadın, Saçı Uzun Sağman Kadın 

Deroğlu derin göleçe düşmüş.”  

 

Eğitsel not: Bu masalın eğitsel değeri üzerine söyleyecek çok şey vardır.  

“Masallar fonetik sanatlardandır” sözünü doğrulayacak kadar dramatik seslendirme 

gerektiren bir masaldır. Müziksel olarak ise, hemen bütün müzikal kavramlar bu 

seslendirmeler içerisinde kullanılmaktadır.  

Masallar, Oğuz kültürünün önemli parçasıdır. Oğuz kültürü yazıya değil 

anlatmaya dayalıdır, töreyi gelecek kuşaklara aktarmak için bütün fonetik sanat 

kapsamına giren yolları kullanırlar; türkü, şiir, aşıklık, destan, masal, köy seyirlik 

oyunları (drama), halk oyunları, çocuk oyunları, yayla şenlikleri, vb. 

“Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine…” 

 

 

 

Karadeniz’de Çoksesli Müziğin Armonik Temelleri 

 

Çoksesliliğin ana malzemesi olan pentatonik tonalitede nazlatma derlemeye 

başladığımda uzun bir fonetik tarih yolculuğuna çıkacağımı bilmiyordum. Elimde çok 

malzeme birikti ve artık ne kadar büyük bir hazinenin üzerinde yaşadığımızı biliyorum.  

Antik Karadeniz dosyasını oluşturan bu yolculuğu bitirirken çoksesliliğin temel 

taşlarını oluşturan Karadeniz türkülerinden söz etmek ve örnek vermek gerekir. (Daha 

fazlası için bkz.www.mahiye.com/Çoksesli Analizler)  

İki müzik cümlesinden oluşan bir türkünün, sözlerini dışarıda bırakarak, ezgi 

cümleleri üst üste getirildiğinde, ikisinin arasında tam bir armonik uyum oluşmaktadır. 

Örneğin “Yaylanun çimenine” türküsünde, 1.cümle “Yaylanun çimenine, yaylanun 

çimenine”, 2.cümle “Peri bağuru peri, peri bağuru peri” dir. Bu iki cümle aynı anda 

duyulduğunda çoksesli uyum görülür. Eğer, 1.cümlede iki vuruş sonra kanon 

başlatılırsa, bu durumda da armonik uyum kendiliğinden oluşmaktadır.  

 

Örnek türkü: Püsküllüdür Püsküllü  

 

Püsküllüdür püsküllü / Ala gürgenin dali                

Yukledum kir atuma / Gürgen hartamasini 

Kız babandan mı kaldi / Yalan dünyanın mali        

Yarum kimden öğrendun / Adam aldamasini 

               Vardum gurgen dibine / Padar alurum padar 

              Anan sevmeyi seni / Benum sevduğum kadar 

 

http://www.mahiye.com/
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Giriş: Hep birlikte 1. kıta söylenir. 

a.Dem: Karar sesinde “yalan dünyanın malı”, bu  tutan sestir. 

b.Dem: Karara giden son motif “yalan dünyanın malı”, ezgili demdir. 

c.Dem: “Kız babandan mı kaldı”, 2.ezgili dem olabilir. 

d. İlk satırda kanon, “Püsküllüdür püsküllü” deyince kanon başlatılır. 

e. 2.kıta hep birlikte söylendikten sonra, aynı doğaçlamalar 2. sözleriyle yapılır. 

Bitiş: Karar sesinde koro dem tutar. 

 

Artvin Macahel’de  çoksesli müzik yapılan “Hayahey heyaho” gibi  geleneksel 

türkülerimiz de vardır. 

 

 Kar Yağar Patul Patul 

Kar yağar patul patul /Kapilari donatur 

Bir evde iki gelin / Birbirini oynatur 

O kaynana kaynana /Kara kazanda kayna 

O kaynana kaynana / Kizuni versan bana 

Çok hurmet ettum sana, o kaynana kaynana 
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Koro: “Ha ya he heya ho…” dem tutar. 

 Sololar: Her kıtada bir başka solist soloyu devralır.   

 

Anonim bir tekerleme olduğu bilinen “Fış fış kayıkçı” aslen Rize 

nazlatmasıdır. Antik Karadeniz’i bize taşıyan bir fonetikle söylenir. Yerel şiveyle 

söylendiğinde ne kadar uzun uyakları olduğu görülür, bu da nazlatmanın yerinin Rize 

olduğunu söyler: 

Fiş fiş kayikçi /Kayikçinun kureği /Tip tip eder yureği / Akşama fincan bureği / 

Çek kayikçi kureği / Duşurusun gubeği… gıdı gıdı gıdı (bebek güldürülür) 

Nazlatmalar, pentatonik tonalitede notaya aktardığımızda çoksesli müzik için 

elverişli hale gelebilmektedir. Etrüsklerle birlikte İtalya’ya giden nazlatmalarımız orada 

evrensel çoksesli müziğin ana malzemesi olmuş görünüyor. 

Bu kadar eski bir nazlatmanın Sultan Kutay tekniğiyle çoksesliliğe uygun 

yapıda olması dikkat çekicidir. 

 

 

 Devamı: Mayana Antik3 


