MILLI DESTANLARIMIZDAN DEDE - KORKUT
O~UZNAMELERPNIN TARIFI BELGESI
BAKIMINDAN DE~ERLERI*
(ARMENYA/YUKARI-ELLER TARIHININ IÇYÜZÜ)
Prof. Dr. M. FAHRETTIN KIRZIO~LU
Burada arzedece~im hususlar, K~z~l~rmak ba~lar~ 'ndan Hazar-Denizi'ne,
kuzeyde Kaj7cas s~rada~lar~'ndan güneyde IC~z~ /özen ile Sincar-Da~~'na var~ nca
yay~ lan bölgeleri içine alan ülkeye, "O~uz-Elleri" ve atl~göçebe ya~ay~ p, ateti yiyen, k~ sraksütü (k~ m~ z) içen ahâlisini "O~uz" ve "Türkmen" diye
gösteren, yaz~ ya geçmi~~milli destanlar~ m~zd~ r. Bunlar~ , destani Din-Ulusu
"Dede-Korkut" s~ fatl~~ kimselerin söyledi~i belirtildi~inden, bunlara "DedeKorkut O~uznâmeleri" diyoruz. Bunlar, "O~~uz-Han"~ n Cihangirlik Seferlerini
anlatan büyük "O~uz-Destan~"ndan sonra olu~mu~~olduklar~ ndan, konuca
da ayr~d~ rlar. Say~lar~~ onbe~~kadar olan "Dede-Korkut O~uznâmeleri"
denilebilecek kaynaklar~ n ba~l~calar~ , ~unlard~ r: (bunlar, "Islâm-~eriati'ne
ayk~ r~" görülüp, vak~ f kütüphanelerimizde muhâfaza edilmemi~):
. "Kitâb-~~ Dedem-Korkud", Önsözü, ~~ 386 da Yukar~ -Aras boylar~ ndan
Temür Ordusu önünden kaç~ p, Osmanl~~ topra~~~ Amasya'ya yerle~enlerce
yaz~ lm~~ t~ r.
Birincideki 12 Boy'dan 6 s~ n~~ içine alan "Vatikan-O~uznâmesi".
1421 den önceleri Amasya Sanca~~'nda yaz~lan ve Elbe~leri
Kütü~ünü tan~ tan, "Topkap~~Saray~~ O~uznâmesi".
Önce, 1465 te yaz~ lan "Düstürnâme-i Enveri"de, sonra Bitlis'te farsça
yaz~ lan "~erefnâme"de, ayr~~ bir yazmadan al~ n~ p, 1884 " Diyârbekir
Sâlnâmesi"nde özetlenen, " Kürt-O~~uznâmesi I Bo~du-Aman Destan~".
Bayburt-Akkoyunlular~ ndan Osmanl~~ Za'imi Osman'~ n, 1590 larda
yazd~~~~ "
Cihân"a aktard~k.' " Akkoyunlu-O~~uznâmesi I Bahrü'lEnsâb"dan al~ nan bahisler.
* 21 Aral~ k 1984 günü, Türk Tarih Kurumu'nun, 1984-1985 Y~ l~~ Konferanslar~~
dizisinden verilen Konferans metni özetidir. Ankara Radyosu, 28 Temmuz 1985 Pazar günü saat
12.15-12.45 aras~ nda bu Konferans~ n özetini, Ktrzto~lu'nun sesinden vermi~tir.
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Calay~rl~~Sultan~~ ~eyh-Oveys'in (1356-13.75) ~ slâh ile Saray-Çalg~lar~~
Yüzy~lda
aras~na katt~~~~"Ozan-Kopuz ve Okçu-Kozan Destan~"ndan, XVII.
"Tuhfetü's-Sürlir"
farsça
~~~~
Buhara'da Hâf~ z Dervi~~'Ali ÇENGI'nin yazd
adl~~ musiki kitab~ na al~ nan özetler (1927 Ta~kent yay~ n~).
~ehri
~~638 de Alman Elçisi Adam OLEARIUS'un, Da~zstan-Derbend
mâm-Kurkhud"un
yan~ nda gördü~ü, ziyaretçisi ve nezircisi kalabal~k "~
atalanyla
Lezgiler'in
~n,
"Kassan
Khan"
~~
Türbesiyle, "Okuslar" hükümdar
ve rusça
~zca
sava~lar~ m anan destanlardan tesbitleri (almanca'dan frans
tercümeleri var).
Berlin K~ ral Kütüphanesinde XV. yüzy~l türkçesiyle "Atalarsözü-

O~uznâme".
Yukar~da i~aret edilen milli destanlar~m~zda, "O~uz/O~uz-Elleri" ile, onun
daki gibi üç kolda özetliyelim;
kom~ usu yerler üzerine anlat~lanlar~, a~a~~
haberleriyle
sonra da Küçük-Ar~akl~~ (52-428) tarih kaynaklar~~
kar~~la~t~ ral~ m:
a) "O~uz-Han" soyundan, "Kök-Alp Han" kolundan "Bay~ndur-Han",
atalar~~ ülkelerini aralar~ nda bölü~en iki a~abe~isinden ayr~ld~ . "Tacalliikatiyle Horasan'dan ("Topkap~-Saray~~ O~uznâmesi'nde, türkçe ad~ yla: "KünTogusu Oruncu [Padi~ah-Makam~ , KHORENLI'de: Do~u'da "Bahl~ahasdan" = ~ahyurdu-Balkhl Genk-Yer'den kopan O~uz"lar ile)
göçerek, "Anz'ya, Kars'a" (Romal~~ idaresindeki "Armenya ba~kendi, I~d~ rOvas~ 'nda Armavir'e) geldi. Gürcistân-Keferesi'le (M .S. 52 de, I berli /Gürcü
Vâli Rhadamist'i kaç~ rt~ p, ata ülkesine koyarak) ceng edüp, Tiflis'i ald~ lar".
Sonra, Da~~stan'a yönelip, "Demürkapu-Derbendl muhâsara ile hâkimini
öldürüp, buray~~ da ald~~ (~irvan'a bile hâkim oldu). "Ol târihde, isâ
aleyhisselâm, gö~e çekilüp, Bizüm-Peygamberimüz (Hz. Muhammed)den ni~ân
yo~idi". Bunlar, "Din, Mezheb bilmez, ancak Hakk"a inanan "O~uz Tâifesi
( = Göçebeleri)„ idiler. Buralara yerle~ip, "90 bin asker" ç~ karan bir
kalabal~ k halinde, "Be~lerbe~i olan Ola~-o~lu Saluur-Kazan" sülâlesi
idaresinde ya~ay~ p, "Tokuz-Tümen Gürcistân"dan harâc ald~ lar. (Kuzeyden
ak~na gelen) "K~pçak-Melik" ile (Da~~ stan hâkimi, "Komuk ve Avar'a
hükmeden, Temürnâmeler ile XIV. yüzy~ l Rus Kroniklerinde "~avkal"
unvamyla an~ lan) "Alaca-Atlu ~avkal~-Melik" sülâleleri, ba~l~ca
dü~manlanyd~ . Bunlar, "O~uz-Elleri I Kal~n (= Yo~un) -O~uz" denilen
ülkelerinde iken, Hz. Muhammed, islâml~~~~ yay~ nca, ona Üç-Elbe~i'ni Elçi
gönderip, "Selmân-i Farsi" eliyle, sonra da onun "~eykh" tayin etti~i "DedeKorkut"un himmetiyle, bu O~uzlar gönülden dönüp, is/âm oldular.

Fahrettin Kirzie~lu
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b) (Yukar~-Dicle ve Büyük-Habur boylar~ndan) "Hamid (Diyarbak~r)
ilen Merdin-KaPas~"n~, (Yukar~-F~rat kesiminden) "Ak-Hisdr (ErzincanKemah'~)" ile"Karun-Eli" (Erzurum), (Çoruk boyundan) "Bayburd-Hisdn"
(Oltu kuzeyindeki Bana / Penek) "Ban-Hisdn", (A~a~~-Kür boylar~ndan)
"Gence' ve "Berde" (Partav /Bardaca) ~ehirleri ile, (~irvan-Da~~stan
aras~ndaki) "Demürkapu-Derbend"i içine alan yerler, "O~uz/ O~uz-Elleri"dir.
(Bilindi~i gibi, Asurlular'~n kuzeylerindeki da~l~k ülkeye verdikleri "UrArtu" ve bundan almma Ibranice Tevrat'taki "Ararat", M.O. 518 lerde
Dareyo~'un yaz~tlannda geçen buralann ad~, aramice "Harminyab Armina"
ve bundan bozma olan eski yunan ile lâtin kaynaklanndaki "Armenya", hep,
"rukan-El 1 Yüksek-Ülke" anlam~na gelen deyimlerdir. Yunus-Emre'de ve
1291 de Ilhanl~~Geyhatu'nun Tebriz'de tahta geçi~ini anan "Anonim
Selçuknâme"deki, " rukaru-Eller" deyimi de, bunlar~n türkçesi olarak
biliniyor).
"O~uz-Elleri'nin Kom~ular~: "Rum" (F~rat bat~s~~/Anadolu), "~dm"
(Suriye), "Turabozan Takavoru" ve "Tokuz-Tümen Gürcistdn" (her ikisi de,
O~uz-Elleri'ne ba~l~~ ve harâc verir), "Kan-Apkaza Eli" (Abazal~k /
Apkhazya), "Karaçug'un (Daryal-Geçidi güneyinde, koyuncu-yaylaldanna,
gürcüce kaynaklarda "Karaçokh ve halk~n~n dans~na "Karaçokheli"
denilen yer) C~lban (I. Yüzy~l Roma kayna~~~PLINIUS'daki
"Silban" = Kazbek Gazi-Bek)- Ta~~","Kapulu-Karadervend" (Daryal Geçidi), (Da~~stan güneyinde, Samurözen solunda) "Küre-Kdfir Elleri",
(bunlara kom~u "Kara-Kaytaklar"~n atayurdu ve V. Yüzy~l kaynaklannda
"Khursan", BELAZURI ile MES'ÛDI'de "Khursan~âh" denilen) "Adlu
( = ünlü)-Khursan"d~r. Dedem-Korkut Kitab~'nda: "Aznavor" (gürcü
sipahisi), "it gibi gav-gav eden Çerkes" adlar~~bile geçti~i halde, asla "Armen
Ermeni" veya buna benzer bir deyim an~lmaz. Çünkü, bizim ve yabanc~lar~n
"Annenyan I Ermeni" dedi~imiz kavim bile, kökü semitik olup, " rukan-El
Ülke" anlam~na gelen"Armenya" ve"Ermeni" ad~n~~kullanmaz, benimsemez.
Gerek 406 larda icad edilen "Ermeni/ Mesrop Taztsz"ndan önce ve gerek
sonra yaz~lan "Küçük-Ar~akh Ar~akunik" (52-428) sülâlesi ça~~~kroniklerinde
de, bu deyimler geçmez; bunlar~n ahâlisi, "A~kenaz" (Saka/ Iskit) ve
"Torkom-Irk~~I Torkomyan" (Tüikman / Pard~~= Ar~akl~) diye an~l~r.
Burada, ~~405 y~l~nda Ternür'ün ba~kendi Semerkand'dan dönen Ispanyol
Elçisi CLAVIJO'nun, ~imdiki A~r~~lli'nin Ele~gert (1664 depreminde y~k~lan
Toprakkale) ~ehrinde Papaslardan ö~rendi~i ve (1(364 te ba~layan) Selçuklu
Fethi"nden önceleri anadilleri türkçeyi koruyan Gayrimüslim "Türkmanlar"~n, Erzurum ile Ele~gert çevresinde ya~amakta olduklar~n~~belirten bir
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an'ane tesbitine i~aret edece~iz: Atalar~~ ölen "Ermeni Prensi üç Karde~", onun
ülkesini aralar~ nda bölü~mü~: Ele~gert Büyü~e, An~~ (Arpaçay~~ boylar~)
Ortancaya, Erzurum da Küçü~e dü~mü~tü. "Erzurum'daki Küçük Prens,
kom~u Türkmanlar'dan asker"ler alarak, Ele~gerd'i elegeçirme~e yürüdü.
Bunu gören A~abe~i de, "Kom~usu Müslüman Türkler'den (Selçuklu
Ak~ nc~lar~ ndan) yard~ mc~lar ald~. Ancak, bu (Müslüman) Türkler ile
(Erzurum çevresinden gelen Gayrimüslim) Türkmanlar, ayni dili
konu~tuklar~ndan, aralar~ nda çabucak anla~m~~lar". Iki kol birle~ip, önce
Ele~gerd'i, arkas~ ndan An~'y~, sonra da Erzurum'u ellerine geçirerek,
" Ermiwilerin Hükameti"ne sonvermi~ler.

c) "Dedem-Korkud Kitab~", m.ö. 199 y~l~ nda Hun-rabgusu Maodun I
Mete'nin, Çin imparatoru Kaoti'nin ordusunu ku~at~ rken, Eski-Türk
Dini'ndeki "Dörtyöne Dört-Renk ad~~ verilmesi" gelene~ine uymas~ n~n
benzerini, "O~uz-Elleri"nde de ya~at~lm~~~gösteriyor; ayr~ca, üçü de KüçükAr~akl~lar I Ar~akunik (52-428) ça~~ nda s~ ra ile ba~kent olan ~u üç ~ehrin
adlar~ n~~belirtiyor: A~ca-Kala( k) = Erovantagert, Sürmelü = Arta~at, Altun= Düwin.
Hunlar gibi "O~uz-Elleri" atl~göçebeleri de, ayni dört anarenk ad~ yla,
dörtyönü an~ yor: Do~u' da, " Kökçe-Da~" , "Kökçe-Dengiz" (birincisi Ç~ld~ rGölü, ikincisi Arakas/ Elegez-Da~~~do~usunda "Gökçegöl"). Güney'de,
Arkuru-ratan (ba~kent, I~d~ r- Ovas~ nda" Armavir / Artaksata Sürmelü'nün, arkas~ nda / tersineyatan) Ala-Tag" (5165 m. Arkuru / Arg~~ /A~r~-Da~~).
Bat~'da, (Ar~akl~~ hâkimlerinin hazineleri saklanan ve cenazeleri gömülen
Erzincan-Kâmak Kemah'~~ Kalesi) " Ak-Hisâr". Kuzey'de, "Turabozan"
ile (onun bat~s~ nda ve Giresun'un Tirebolu-Kalesi yerindeki) " DiregTakavor"un (Direl'ler Hâkiminin) merkezi " Dozmurt 1 Düzmiird-Kal'as~"n~ n
k~y~lar~ nda bulundu~u, " Kar~u-ratan Kara-Dengiz (O~uzlar, "Karadeniz"
ad~ n~, turabozan k~ y~ lar~ ndan gördüklerine; "Akdeniz" deyimini de,
Antakya k~ y~lar~ ndan tan~d~ klar~ na göre vermi~lerdir ki, dünya dillerine, bu
iki denizin ad~, türkçesinden tercüme edilegelmi~ tir. Ar~akl~~ / Partlar'~ n, M.O.
53-37 aras~ nda Romal~ lar~~ ezip, Antakya ve Kuzey Suriye çevresine hâkim
olduklar~ , biliniyor).
Küçük Ar~akl~lar sülâlesi timsâli "Ola~-o~lu Salvur-Kazan Han", kuzeydeki
seferlerinden zaferle dönünce: " A~ca-Kala( k) (yazl~ k), Sürmelü'ye (k~~l~ k)
gelüp; k~ rk-otak dikdirüp; yedi gün, yedi gece" süren Toy'da " Erenler"e,
kalaba ölkeler (ocakl~ k-mâlikâneler) verdi"~i anlat~l~ yor. Bunlardan ilkinin
ad~~ sonundan (yaylak / yayla, k~~lak k~~la, yayak / yaya, otak /oda adlar~ ndaki gibi) "k" sesi dü~mü~ tür, asl~ , " A~ca-Kalak"t~ r (Kalak deyimi,
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Ar~akhlar'dan ermenice ve gürcü kaynaklar~na da geçmi~~olup; öteden beri
Uygur ve K~rg~ z-Kazaklar'da "~ehir /Müstahkem-Yer" anlam~nda kullan~l~r). Buras~, Kars-Arpaçay~~ sa~~nda, 66 y~l~ ndan sonra yap~ lan ve "Akça~ehir" anlam~nda " Erovant-akert Erovant-a~at" denilen ba~kentten ibarettir.
Bugün bile hat~ras~ , pamuk yeti~tiren Tuzluca-I~d~r-Ovas~'na verilen
"Sürmelü-Çukuru"nda ya~ayan ikinci ba~kent de ad~n~ , Armavir ~ehrinde
"Meryem-Ana" için yap~lan ve çok kutlu say~lan Katedral, "Surp-Mari" ,
1045-1064 Bizans i~gali s~ras~ nda rumca tercümesiyle "Hagia-Maria"dan
alm~~t~ r ( o64 Selçuklu Fethi'mizde, "Sur-Man", 1386 Temür i~galinde,
"Sur-Malu" deniyordu). 332 den sonra, (Revan'~n 27 km. do~ugüneyinde
ve Gerniçay~~ solunda) son Ar~akl~~ ba~kendi olarak yap~ lan ve türkçe
"Tübin"den gelme "Düwin" (= Paytaht) denilen, arapça kaynaklarda, yine
türkçe " Düb-il" diye an~lan ~ehir de, " Altun-Takht" ad~yla O~uzlar'~n
ba~kendi gösteriliyor: Kazan-Han, "Iç-O~uz, Ta~-O~uz Be~leri" ile yaz~n,
" Arkuru-ratan Ala-Tag"da avlanmakta iken, Ilgar ile gelen Kuzeyli
dü~manlarm ya~malay~ p götürdü~ü mallar~n~~ve tutsak ald~~~~çolukçocu~unu, i~in fark~na var~nca artlarmca yeti~ ip, geri alm~~t~. Zaferle KazanHan, "gerü döndü; Altun-Takheda (Düwin'de) yine evini dikdi" (159 ~~ y~l~~
Osmanl~~Tahriri "Revan Vilayeti Defteri"nde de buras~, "Altun-Takht"
diye tescil edilmi~tir).
Asurlular'~n " A~kuzay" , Hintliler'in "Sakya" , ~ranl~lar'~n "Saka",
Karadeniz k~y~lar~~kolonisi Yunanl~lar'~n "Skyth" (~skit/Çikit)), ~braniler'in
(Tevrat'ta, "Gomer" /Kimmer-o~lu) " A~kenaz" diye tan~d~klar~~ Sakalar'~n,
M.Ö. 68o y~l~ nda büyük kalabal~klar halinde Kaficaslar'~~a~arak Azerbeycan ve
Do~u-Anadolu'ya yerle~tikleri mal~:~md ur. Sakalar'~ n Horasan I Balkh Bakterya
kesimindeki kolu "Dahalar~ n "Parn I Aparn" boyundan ç~kan Ar~ak unvanl~~
bir kahraman ve ilk halefleri, " Ar~aklilar (farsça, "Eskâniyan") Devleti"ni
(M.Co. 250-M.S. 227)kurarak; Makedonyahlar'~~Horasan, Iran ve ~rak'tan, sonra
da Romal~lar'~~Azerbaycan ve Do~u-Anadolu'dan ko~mu~ tu. ülkelerine göre
Parthian I Parthlar" diye de an~lan atl~göçe ya~ay~~l~~ Ar~akl~lar'~ n Roma
hududunu bekleyen Küçük-Ar~akl~lar (52-428) kolu, yukar~ da hudutlar~ n~~
gördü~ümüz "O~uz-Elleri"nde kurulup, adlar~n~~ buraya vermi~lerdi. ~~te,
"Tarih Belgesi Bak~m~ndan De~~erleri"ni belirtme~e çal~~t~~~m~z "Dede-Korkut
O~uznâmeleri" , Haritas~ n~~da verdi~imiz "O~uz-Elleri"nde hâkim unsur ve
yaylakç~-k~~lakç~~Türkman hayat~~ya~ayan Saka Boylar~~ ile, onlardan 560 y~l
sonra iran üzerinden buraya gelip sülâle kuran Küçük-Ar~akl~lar'~ n " TarihDestanlar~"d~r . ~imdi, tam 40 y~ l önceki mesleki çal~~malar~ m~zla, bu
gerçe~in nas~l fark~na vard~~~ m~za i~aret edelim:
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Fakülte Hocalanm~zdan: Rahmetli Ahmed Zeki V~lidi TOGAN ile
(Mühtedi) Emin BOSCH; Türk Tarih Kurumu Kurucu, Ba~kan ve üyesi
bilginlerimizden: Rahmetli Re~it Saffet ATABPVEN, M. ~emseddin
GÜNALTAY ve Y. Hikmet BAYUR, bast~rm~~~olduktan kitaplar~ nda
(bunlar, 1953 te ç~ kan "Kars Tarihi I. Cild"inde, gere~i gibi belirtilmi~tir),
~u gerçekleri ortaya koymu~lard~: Sakalar I lskitler ve onlar~n Horasan
kolundan ç~kan Parthlar da denilen Arsakidler (Ar~akl~lar), tarafs~z Bat~l~~
bilginlerin de belirtti~i gibi, "Türk s~~yundan"d~rlar. Aynca: "Çenasdan"
(Fergana-Ka~gar) kesiminden Il!. As~ rda gelip, "Armenya"da yerle~erek,
Ba~kumandanl~~~~ocakl~k gibi ellerinde tutan "Mam~ k ve Konak Karde~ler"
uru~u ile, Arpaça_y~~boylan'na (31 o da gelip) yerle~en"Kamsarakan" hanedan~;
ve "Armenya'da H~ristiyanl~k: yay~p yerle~tiren Parti: Aziz Grigor" (252-325)
ile, bir ara 803 y~l~ nda Ordu ihtilali ile Istanbul'da Bizans taht~na
geçirilecekken "Turkos" (Türk) lakab~yla tan~nan (Mam~konlular'~ n
Bergama'ya sürgün kolundan gelme) Ba~kumandan "Bardanes" (Vardan),
Türk soyundand~r. (Kuteybe, 703 y~l~nda Bukhara hakimi Vardan-Khuda ile
sava~m~~t~).
1944 y~l~~güzünde Kars Valili~i'nin, radyo ve gazetelerle ilan ettirdi~i
ve ça~~n Maarif Vekili imzas~ yla "Tebli~ler Dergisi"nde tamim edilen,
"Kars Tarihi'niyazmamüsâbakas~"na, ~~o Kas~ m 1944 te ikinci askerli~imizden
terhis edildikten sonra, kat~ lmak için çal~~t~ k. Hepsi frans~zca tercüme ve
izahlanyla geçen yüzy~lda Petersburg ve Paris'te bas~lm~~~bulunan M.
BROSSET tercümesi, "Eski Gürcistan Tarihi" ile, V. LANGLOIS tercümesi
"Armenya Tarihçileri Koleksiyonu"nu tanyorduk. 1939 dan beri, "Dede-Korkut
O~uznâmeleri" co~rafyas~n~~ tesbit eden yay~nlar~m~z ç~km~~t~. Bu milli
destanlar~m~zdaki "O~uz-Be~leri" kütükleri ile co~rafyas~n~n cetveli,
elimizdeydi. Gürcistan Tarihleri,M.~~. VII. Yüzy~lda Kaftaslar kuzeyinden
gelip, Kür ve Çoruk boylar~ na yerle~en, sonra da Makedonyal~~ ~skender'in
(haleflerinin) geli~inde, onun ordular~ na aylarca kar~~koyanlan yani Saka
Uruklar~n~, "Bun-Turki" ve "K~pçak" diye an~yordu. "Armenya Herodotu"
diye tan~ t~lan Mu~~kesiminden yeti~me "Ermeni Tarihçisi" rahip KHORENLI
Moses, Ar~akhlar'~ n Aravadin Bahl-~ahasdan" dan ( = Gündo~u-~ahlaryurdu
Balkh'tan) gelip, Kafkaslar kuzeyindeki ovalara var~ nca hâkim olduklar~n~~
naklediyordu. Bunlar, " Topkapu-Saray~~ O~uznâmesi" ("Kün-Togusu Oruncu
Genk-Yer'den kopan O~uz") ile"Bahrü'l-Enst~ b"~n anlatt~klar~n~n aynisi idi.
En kudretli ça~~nda 1472 de Uzun-Hasan ad~na Tebriz'de farsça yaz~lan
" Kittlb-~~Diyârbekriyye" adl~~ Akkoyunlular Tarihi ba~~ ndaki O~uznâme
özetinde: "Bay~ndurlular"~ n, islâm'dan önce " Kökçe-Dengiz raylaklan" ve
buran~n bat~s~ndaki "Alagez-Da~~" (4095 m.) çevresinde ya~ad~klar~; Hz. Isa
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Dini'nde iken, Hz. Muhammed geldikten sonra Müslüman olduklar~~ (~A.,
"Akkoyunlular" maddesinde, Hocam~z M.H. Y~NANÇ özeti), anlat~l~yord u.
~~te, elimizdeki bu "Destanf haberler" ve co~rafyas~~ ile, Gürcistan ve
Armenya Tarih haberlerini kar~~la~t~nrken, 1944 sonlar~nda hiç ummad~~~m~z ~u hükme vard~k: "Dede-Korkut O~uzndmeleri, çifte-ba~kent A~ca-Kala ile

Sürmelü örenleri Kars Ilimizde bulunan Sakalar ile Partl~lar I Ar~akl~lar'~n tarihdestan~d~ r; yaz~lacak Kars Tarihi'nde, bu teze göre davran~lmas~, kaç~n~lmaz
bir ilim icab~d~r...". Art~k, 1945 ten beri Istanbul dergi ve gazetelerinde, bu
görü~lere göre yaz~lanm~z ç~kma~a ba~lad~. ~lk defa yapt~~~m~z "O~uz-Elleri
Haritas~" ile 84 kadar co~rafya ad~n~n izah' verilen "Dede-Korkut
O~uznâmeleri-I. Kitap" adl~~eserimiz, 1952 de, ve "Kars Tarihi!. Cilt" de, 1953

te ~stanbulda, bu teze göre haz~rlanm~~~olarak bas~ld~.
Bundan sonra, bir gerçe~i daha ö~rendik: Horasan-Sakalan kolundan
ç~kan ve Iran-Dini (Zerdü~tlük) tesiri alt~nda kalan Ar~akl~lar, milli Türk
An'anesine, kurucudan sonuncuya (M.O. 250-M.S. 2 2 7 ) kadar ba~l~yd~lar.
Bunlar~n hepsinin kulland~~~~" Ar~ak Unvan~" da türkçe olup, "Pars (Babur/
Bebir) ile Ay~~ Karman Y~rt~c~" anlam~ndad~r (XV. Yüzy~lda türkçeye
çevrilen, "Acâibü'l-Mahlökaat" kitab~). Eski-Atalar~m~zda, "güçlü-hayvan
adlan"n~, unvan olarak kullanmak, Pâdi~ahlann gelene~i idi: a-Sakal~~
Cihdngir Afrasyab (M.() . 654-626), Türk kaynaklarmda, "Alp-Er Tonga I
Tönge" (= Alp-Er Pars /Babur); b- Gayrimüslim Yabakular'~n 1046 da
Karahanhlar'~~bunaltan hükümdar~n~n unvan~~"Böke" (Evren, Ejderha). cMüslüman Karahanl~ lan'n bütün Pâdi~ahlar~nda görülen, "Arslan" ve
"Bu~ra" (= Erkek-Deve) unvanlar~~gibi.
~una da i~aret edelim ki, 15 kadar Türk Tarihçi ve müellifine çatan

Revan'daki "Sovyet Sosyalist Armenya Cumhuriyeti Ilimler Akademisi Tarih
Enstitüsü" yay~n~~olarak K.P. ZULALYAN imzal~~ ~~97o bask~l~~2 /3 ü rusça,
~~/3 ü ingilizce kitapta, bizim "Kars Tarihi"ndeki "O~uz-Elleri" haritam~z~n

kli~ esi de verilerek, tezimiz sözde tenkid edilirken, elegelir hiçbir ilmi cevap
wAilememi~tir (bu kitap, TTK Kitapl~~~nda vard~r).

Konuyu daha ayd~ nlatmak için, "Dede-Korkut O~uznâmeleri"nde
kütükleri an~lan 6 Iç-O~uz ve 6 Ta~~(D~~ ) -O~uz Elbe~len'yle, Küçük-Ar~akh
kroniklerinin tan~tt~~~, " i~khanlar" da denilen Feodal-Be~lefin co~rafyas~yla
kütüklerini kar~~la~t~ran, k~sa bir tablo sunal~m:

~ç-o~uzi ÜÇ-OKLAR Kolundan:
~~. " A~ca-Kala( k), Sürmelü" de oturan, "At ile Karun-Eli'ne (Erzum'a)
çapkun yeten", "Ak-Hisdr"~~ (Kemah'~ ) al~p sahiplenen, metbu'u (Büyük-
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Ar~akl~~timsâli) "Bay~ndur-Han'un Vezfri ve Güvegüsü","Be~lerbe~i" unvanl~~
"Ola~-o~lu Salvur Kazan Hani Bek" = Küçük-Ar~akhlar timsâli olan ve bu
sülâlenin en yi~it hükümdar~~"Büyük" unvanlyla tan~nan, Sasanl~~L Arta~ir'i
her defas~nda yenerek ülkesini kurtaran, "VologasIBala~~I Valar~-o~lu H.
Tiridatl Khosrov" (21 7-252).

"Çeriba~~" rütbeli Ba~kumandan, Elbe~leri timsali "Kara-Konak/
Kona-Bek", "Çenasdan" (Ortaasya) hükümdar~~ âilesinden iken, taht
müddelesinde yenik dü~ünce, tarafdarlanyla kaç~p gelerek, Taron (Ahlat-Mu~)
bölgesine yerle~en; sonra parlak askeri k udretleriyle "Siparabed"
= Sipehbed / Ba~kumandan unvamyla tan~nan "Mam~k ve Konak Karde~ler"
den, birincisinin ad~yla tan~nan "Mam~konyan" (= Mam~konlar) hanedan~~
(Destanlar~m~zda, küçük ve daha uzun öff~ ürlü prense göre, "Kara-Konak"
denilmi~tir).

"Gogalet-Koca o~lu (Gence-Kaza~~'ndan bat~da Artvin'e kadarki
yerleri içine alan "Gogaren" /Gugar'k = Gugarlar ülkesine ad~n~~ veren
Saka kolundan) ~or (kabilesinden) ~am~old~n ( = gürcüceye tercümesiyle,
"Sami-Solge / ~am~olde" = Uç-Ok denilen kalenin hâkimi) "KuzeyBidea~kh~~/ Uçbe~i", "Gugaret" (türkçesinde, "iki r" den biri "le" olmu~)
Eydleti merkezi ~or Sanca~~'nda "~am~olde" kalesi hâkimi "Çenasdan"dan
gelme ünlü Ba~bu~lar hanedan~~ Orbelyanlar ~~Orbelliler.
Bayburt ile Ban-Hisan (Oltu'daki Penek) bölgeleri hâkimi olup,
(Do~u-Bayaz~ t'taki) "Yana-Saz~" çevresinde de mülkleri olan, " KamBara( t) Be~~o~lu Bams~-Bayarak", " Kazan-Bef ün Ina~~" (ba~veziri). = IspirBayburt kesimi Elbe~leri, Süvâri Kumandan~~ ve Ar~akhlar'~n, "Tak-a-Tir"
( = farsça: Taç-Giydir'en) unvanl~~vezirleri, "Biurat o~lu Samba Bagarat"
hanedan~.
Kuzeylilerle sava~ta, ~ç-O~uzlar Ba~kumandam ve "Hamid (Diyarbak~r) ilen Merdin-Karas~"n~n hâkimi, "Kara-Budak Bek" = (Suriye
hududunu kollayan) "Güney-Bidea~kIn Miantak Sülâlesi" olup, "Arzanenl
Alcnik" (Siirt-Diyarbak~ r-Mardin kesimi) eyâleti haimi ünlü hanedan.
( Tunceli-Eldz~~-Egil bölgesi Elbe~leri timsali) "ragan-Bek" ("Yagan",
türkçe, "fil" demektir), "Taganak" diye de an~lan bu hanedan, "Kaz~l~k-Koca
o~lu" kütü~üyle, "Karadengiz kenârunda Dozmurt Kal'as~"n~~ zaptetmi~~
gösteriliyor (VII. Boy) = Karadeniz'deki yelkenlileri, f~rlatt~~~~kayalarla
bat~ ran, t~ rnaklanyla sert kayaya "kartal resmi" çizen güçteki "Tork
( = Türk)" denilen atan~n sonyudan "Angel" (Egil) ve Sopen (HarputTunceli) hâkimi hanedan.
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TA~-O~UZ /BOZOKLAR Kolundan:
~ . "Kazan-Beg'ün Tay~s~" ve "At-A~~zlu" (= Delilli-Konu~an, SözüTutulan) s~fatl~, "Afrasyab-o~lu" sülalesinden (Aran/Karaba~-Gence
hakirrii) ve "Ta~-O~uzlar Hükümdar~~"Oruz-Koca I Altm~~~K~rk~! = Aksakall~ /Senato Meclisi) Sakallu Koca'nun ulusu" -= (M.O. 66 y~l~nda, Romal~~
Serdar~~ Pompeus'un Tiflis do~usunda Kür boyunda k~~la~a geçen
ordusuna, 70 bin askeriyle hücum eden "Oroeses/Oroises" yani Orus /örs
(demirci tezgah!) adl~~Albanlar hükümdar sülâlesi timsali), "Si-Sakan" ve
"Si-Unik" hanedan~.
"Demürkapu-Derbend (~irvan) bölgesi "hakimi ve Ta~-O~uz çerisi
Ba~kumandan~, sava~ta sa~kolda vuru~an (Oruz-Koca o~lu Kayan-Salçuk
neslinden), "Ellisekiz Salfug'un ulusu Dondar-Bek" hanedan~~ = Kür solundan
Hazar-Denizine kadarki yerlerin hâkimi ve ba~kendi" "Kabalak I Kabala"
olan Albanlar I A~uvank hanedan~.
(O~uzlar'dan en güneyde bulundu~undan, erken Müslüman olan
sülâleden, Kürtler'in Elbe~ileri) "Kayan-U(1ln (U~un/Vusun) o~lu BogduzAman Bek" (Urmiye-Gölü güneybat~s~ndaki "U~unu" bölgesine ad
verenlerin torunu, Bogd'uz/Bokhti/Bokhtan = Evrenler boyundan
Aman) = "Konuk" (= Kürtler) Eydleii'nin,"Mar'ik" = Evrenler Y~lanlar)
da denen halcimleri (30 ~~ deki Yaylak-Derne~i'nde, H~ ristiyanl~k'
benimsemi~lerdi).
"Av~ar-Bek" (Büyük-Albak = Ba~kale kesiminde) = Ar~akl~lar Hükümdarlarm~n "Auctba~~"l~~~n~~yapan ve ellerinde "Ardziv" (= Kartal)
ta~~yan "Ardzer-Unik" hanedan~.
"Dokar-Bek" = "Paytakaran" I Mz~gan kesimi Elbe~leri.
"Togsun-o~lu Alp-Rustam Bek" = Van-Gölü güneybat~s~nda hakim
olan "Ereist Re~t-Unik" hanedan~.
Ar~akl~lar'~n tahta geçmeyen Horasan'daki "Suren-Bahlarr" kolundan
Prens Anak'~n, 252 y~llar~ nda, göçüp gelirken, konaklad~~~~A~nda~~ile Maku
aras~ nda çad~rda do~an o~lu, sonradan Kayseri'de Hiristjyan terbiyesiyle
büyüyüp, "Grigorios I Grigor" ad~yla rahip olmu~tu. "Dönük ( = Kendini
hayvan biçiminde görme) hastal~~~"na tutulan Ar~akl~~ hükümdar~~
Tiridat'~, Incil okuyarak kerametiyle iyile~tiren "Aziz-Grigor", 30 ~~yaz~ nda
Yaylak-Derne~i'ne gelen 16 Elbe~ini de, bu hükümdarla birlikte vaftiz
edince, ülkede resmen Hz. Isa-Dini kabul edilmi~~oldu. Okudu~u Kayseri'ye
gidip, "Patrik" olma yetkisini alarak dönen bu "Suren-Bahlav" kolundan
Ar~akl~~"Aziz-Grigor" (252-325), "Büyük" unvanlyla an~lan III. Tiridat'~n
(286-330) izni ve iste~iyle, her yere H~ristiyanl~~~~yaywordu. O~uzndmeler'de,
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"Dede-Korkut I Korkut-Ata (= Pontif/Dede/Ata /Râhib = Korkutan) s~ fat~~
ile an~lan bu Azizin ad~ yla tan~ nan "Ermeni-Grigoryan Mezhebi"nde,
Ar~akl~lar'~ n eski Türklük gelenekleri'nden, ba~ka H~ ristiyan Mezheplerinde
görülmeyen, ~u hususlar, yeni dine uydurularak ya~at~lm~~t~ r:
~ . Ar~akl~~ Bayra~~'ndaki " Kartal I Karaku~" , vaftiz edilerek, Kilisenin
timsali yap~lm~~ t~ r.

Domuz beslemek ve eli, harâmd~ r.
Tav~an, u~ursuzdur.
" Madag" diye, Adak-Kurban~~ kesilir.
Kabirta~~~ olarak, Koyun ve At Heykelleri kullan~ l~ r (Alevi Tunceli,
Varto Zazalar~~ ile, ~i'a I~d~ r-Tuzluca Karakoyunlular~'nda da, bugün bu
adet vard~ r).

"Vaftiz-Babas~" âilesiyle k~z akrabal~k' ~~ yasakt~r (ötedenberi Müslüman
Azerbaycan ve Do~u-Anadolu'da görülen, "Kivrelik" gelene~inde de,
böyledir. Buna Fergana'da "Kübrelik" deniyor).
7 . Râhipler, evlenir, çocuk sahibi olur.
8. "Sivri-Türk Çad~r~" biçiminde künbedli Manast~r ve Kiliseler yap~lmas~~
(Mimarl~ k da, Ortaasya köküne ba~lanm~~ t~ r).
g. Kad~ nlar~ n, yabanc~~ erke~i görünce "ya~maklanma"s~.

***
1973 ve 1983 teki iki tebli~imizde belirtilenler ile yeni tesbitimizde,

"Kitâb-i Dedem-Korkud"daki "Boy" adl~~ 12 Destan~ n, Büyük- ve KüçükAr~akl~lar ve halefleri ça~~ ndaki tarihi hâdiseleri yans~ tanlar~ , tarih s~ ras~ na
göre ~unlard~ r:
a) M.Ö. 57-38 y~llar~~ aras~ nda Ar~akl~lar, yeniden Romal~lar'~ n
cephesine gelip, 28 May~s 53 günü Tribün Krasus'u Karha (Haran) kesiminde
yenince, Antakya ve Kuzey-Suriye'yi de ellerine geçirmi~lerd~. Bu s~ rada, ~imdiki Elâz~z-Tunceli kesiminde raganak (Ankel) Hanedan~'mn, Karadeniz
k~ y~s~ nda (KSENOPHON'un M.O. 400 y~l~ nda çok sava~ç~~ olduklar~ na
tan~kl~ k etti~i) " Direl" (Direg)-Takavor" elindeki Dozmurd-Kal'as~'n~~ al~~lar~ m, VH. Boy anlatmaktad~r.
"Dede-Korkut Kitdbt'ndaki üç Destamn Tarihteki Yeri", I. ULUSLARARASI TCRK
FOLKLOR SEMINERI, Ekim 1973, Bildirileri, Ankara 1973, S. 95-106. "Dede-Korkut
O~uznâmeleri Boylart'mn Tarihteki Yerleri", TCRK TARIHINDE ERMENILER SEMPOZYUMU, May~s 1983, Tebli~leri, Izmir 1983, s. 243-251.
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Küçük-Ar~akh sülâlesini kuran I. Tiridat (52-100)1D~rsa-Han'~ n
biricik o~lunun, "Bay~ndur-Han'~ng A~-Meydân~"nda (Hemedan'da) Bo~a ile
güre~ip yenmesini ve "Bo~~aç" ad~ n~~ almas~ n~, I. Boy anlatmaktad~ r.
M.S. ~~ 97 de, Da~~stan'dan"Venaseb ve Surhab I Surhang" öncülü~ünde
gelen "Khaz~r'lar ve Bars~l (Borçal~ )/ar"~ n ak~ nc~lar~~ ile sava~~ n destan~ , //.
Boy gözüküyor.
ç) 252-286 y~ llar~~ aras~ nda Ate~elapan Sasanl~lar'~ n ve yine onlar~ n 450482 aras~ nda "O~uz-Elleri"ni istilâlar~~ve Zerdii~tlü,~e zorlamalar~ n~ n timsâli
"Depegöz" belâs~, VIII. Boy'da destanla~ t~ r~lm~~ t~ r.
Eski Gürcistân tarihi "Kartlis-Çkhovreba"da ve Süryani Kalagl~~
ZENOB'un 324 te ölümünden önce yazd~~~~"Daron Tarihi"nde anlat~lan,
Kuzeyliler'in ve Durdzuklar'~ n ak~ nlar~ n~, Ar~akl~lar'a tâbi As-Bakur o~lu
Mirian" I Bagul-o~lu Am~ ran'~n, 305-306 y~llar~ nda sava~arak geriçevirmesi,
IX. Boy'da güzelce anlat~lmaktad~ r.

Kafkaslar Kuzeyi'nden 310 y~llar~ nda gelen Hun-K~p çak ak~ nlar~ n~ n,
(H~ ristiyanl~~~~yeni kabul ederek yeryüzünde ilk defa Devlet dini yapan) III.
Tiridat tarafindan yenilip, geri çevrilmesi, IV. Boy'da destanla~t~ r~lm~~t~ r.
330-33 1 y~llar~ nda, H~ristiyanl~k'tan Eski-Din'e dönen Boybe~leri ile
Ar~akl~lar'~n sava~~, XII. Boy'da: Asi Ta~-O~uz! Boz-Ok'un, iç-O~uz/ ÜçOklar'a dü~man olup, sonunda bar~~malar~~biçiminde anlat~ lm~~t~ r.
Romahlar'~ n yard~m~ yla 369 y~l~ nda, (~imdiki A~r~~ ~li Ta~l~çay
~ lçesi'de) "Üçkilise I Bagavan" (yeni ad~: Ta~ teker) yan~ nda Sasanl~~ ve onlara
uyan dindendönme Arzerunili Mehrucan kuvvetlerinin, "Ç~rav Sava~~"nda
yenildikten sonra, Mehrucan'~ n,"Gokovit-Sazl~~~" (Bayaz~ t-Ovas~'nda Sar~su
boyunda `~~khl~-Gölü" de denilen) /" Tana-Saz~"nda, Bagaratl~~Sempad
(Bams~-Bayarak) tarafindan yakalan~ p öldürülmesi, III. Boy'da tan~ t~l~yor.
~) Hazarlar'~n müttefiki Saber,
I Sabirler, 508 y~l~ nda Kafkaslar'~~ a~arak
Kür ve Aras boylar~ na yerle~mi~ken, onlara "Sevord'k" (= Karao~ullar~ )
deniyordu. "U~un-Koca o~lu Akarak (ad~, Karaba~'da "Akara Hakar~"da
ya~amaktad~ r) ile Sakarak"~n, Al~ncak-Kal'as~'nda bunlar~ n "Kara-Takavor"
adl~~ be~leriyle sava~~ n~ n destan~, X. Boy'da anlat~l~ yor.
Küçük-Ar~akl~lar'~n türkçe deyimleri, 440-660 aras~ ndaki "Eski-Ermeni /
Grabar" dili metinlerinde yer alm~~t~ r. Bunlar~, Baku'daki yay~ nlar~~ ile 1954
te Mir Ali SEY~DOF ve 1983 te Udili Gregoryan Voro~il L. ~UKASYAN
k~smen tan~ tm~~lard~ r 2 . V. Yüzy~ldan beri gürcü ve ermeni kaynaklar~ nda,
2 a-M.A. SEYIDOF, "Va~sak Sözü Hakkmda", AZERBAYCAN EDEBIYYAT ve DIL
INSTITCTO ESERLERI Dergisi, Baku 1954, VII. 175-185. b-V.L. ~UKASYAN,
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Ar~akl~~~~Pan türkçesi'nden, "Gosan" (Ozan) ve "Varsak" (Çalg~c~-Oyuncu
Dansöz) deyimleri yer alm~~t~ r. Prof. Mary BOYCE de, "The Parthian gösün
and lranian minstrel tradition" adl~~ makalesinde 3, 440 ta tercüme edilen
"Ermenice Tevrat"ta,"G~tsannn "çalg~c~-~ark~c~-destanc~ " yerine kullan~ld~~~ n~; gürcücedeki " M-Gosan I Mr-Gosan'ni" deyimlerinin de, Parthlar'dan
geçti~ini belirtir. V.L. ~UKASYAN
.
ise, 440 ta yaz~lan "Ermenice Acil
Tercümesi"nde: - EMLIK ( = bir ya~~ nda o~lak), 2- ARIG/ARUK ( = ark,
su-kanal~ ), 3- OT /KHOT ( = ot, bitki), 4- TEL ( = saz-teli ve iplik), 5VOÇKHAR ( = koçkar, koç) gibi türkçe sözleri tesbit ediyor ve 66o y~l~ na
kadarki eserlerden de, ~unlar~~ bildiriyor:
a) Baya~~~sözler: AVÇI (avc~ ), ÇÖPÇI (çocuklar~n bo~az~ndan çöp,
çekirdek ç~ karan halk-hekimi), ALP (yi~it), ZER (yer/ K~ pçak-a~z~~ile: cer),
EL/IL (il, ülke), KÖK-YAR (~im~ek, y~ld~ r~m), TANGRI, KONAK
(konuk, misafir), AKI (cömert).
b ) Rütbe adlar~: KHAKAN, KHAN, KHATUN, CABGU /YABGU,
TARKHAN (feodal), ELTEBER (belli bir bölgenin ba~kan~ ), TUKAN
(râb~tac~ , elçi), TIDUN (yüksek rütbeli subay /Tudun). ZER-TEGIN
(Khursan ülkesi be~i), ~AD.
Kav~nt adlar: KHAYLEN-TURK, BARSIL (Borçal~ ), BULGAR,
ONOGUR /HUNOGUR, HUN, KHAZAR, AK-KHAZIR /AK-KHAZAR, PAÇANIK (Peçenek), KANKAR (Kenger).
f) Ki~i adlar~: AVÇI, ALP, KAZAN, KONAK, GOR (Nahç~ van'da
"Goris" bölgesine ad~ n~~ veren).
rer adlan: HUNASDAN (Kafkaslar kuzeyi), TURKASTAN
(Khazar ülkesi), ÇOL/ÇUL (Da~~stan Demirkap~-Derbtndi), KHUNAN,
KHALKHAL, BALASAKAN, TARNAUT. Yine V.L. ~UKASYAN,
'
bunlardan en yenisinin, Göktürk raz~tlan'ndan ~~ 5o y~l önceki yaz~l~~
kaynaklardan al~nd~~~ na i~aret ediyor.
"Azerbaycan Dilin in Te~ekkül Tarihine Dair Kaydler", AZERBAYCAN FILOLOGIYASI
MESELELERI, Baku 1983, s. 45-62; Nilay DEM1R'in yaz~m~za aktarmas~, TÜRK
DCNYASI ARA~TIRMALARI Dergisi, A~ustos 1984, Say~~ 31, s. 104-133 (tektük dizgi
yanl~~lar~~ var).
3 journal of the Royal Asiatic Society dergisi, London 1957, s. 10-45. Bundaki haberler ile,
David Marshall LANG'~n 1970 te Londra'da bas~lan "Armenia Cradle of Civilization" (Nuh'unGemisi'nin A~r~ /Araraeta oturmas~n~~ delil tutarak, bu ad konulmu~) kitab~ nda (s. 253-255)
"Gosan" üzerine verilen üç haber ve M.A. SEYIDOF'un belirttiklerinin özeti için bak~ n~z,
Fahrettin KIRZIO~LU, "Parth I Ar~akl: Gosan': ile O~uzlar'm Ozan'uun Aynili~i", BIRINCI
MILLI TORKOLOJI KONGRESI (~ubat 1978), Tebli~ler, Istanbul 1980, S. 307-315.
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Bizim yukar~ da belirtilen neticelere varmam~z, "Dede-Korkut
O~'uzndmeleri" metinleri ile, Küçük-Ar~akl~lar (52-428) ve Halefleri'nin, ~sldmArap Fetihleri'ne kadarki vak'alar~ n~~ anlatan, ~ u eserleri gözden geçirmekle
olmu~tur: a) Süryani (Syriac)-Yunan-Ermeni kronikleri koleksiyonu
(M.Ö. II. Yüzy~ l-M.S. VI. Yüzy~ l) tercümesi, Victor LANGLOIS,
"Collection des Hi storiens Anciens et Modernes de l' Arl~dnie", 2 cilt Paris 1867,
1869. 6) (456-661 vak'alar~ n~~ anlatan) Frederic MACLER tercümesi,
"Histoire d' H6raclius par l'Ezque SeUos", Paris 1904. c) Moses KALANKAYTUAÇI, (~imdiki Kuzey-Azerbaycan / ~irvan-Karaba~~bölgesi) " A~uvan
(Alban)lar Tarihi", (66o y~l~ nda biten bu esere, Zeyil yaz~lm~~t~ r), Hrant D.
ANDREASYAN tercümesi 1943, TTK Kütüphanesi (daktilolu) "Çeviri
Eserler" Bölümünde (baz~~"dini ve s~ rf kiliseye aid parçalar" atland~~~ ndan,
tam tercüme say~ lmaz); ingilizce tercürnesi, CJ.F. DOWSET, "The History
of the Caucasian Albanians by Movsh Dasxuranci", London 1961. ç-M.
BROSSET tercüme ve izahlar~~ ile "Kartlis-Çkhovreba" (= Gürcistan'~ n
Hayat~ ) adl~~ anonim eski Gürcistan Tarihi, "Histoire de la G6orgie", L Partie
(Ba~lang~çtan 1469 y~l~na de~in), Petersborg 1849.
Bir de, " Mesrop I Ermeni A(fabesi" konusuna dokunal~m:
Rahmetli Ibrahim KAFESO~LU, 1945 te inceledi~i Ahlat'taki
"Ark~nlz Deresi"nde kelime aralar~n~~(:) ile belirten, Bay~ndurlu damgas~~ da
bulunan kaya yaz~lar~n~~ tan~ t~rken, ~öyle diyor: "Ermeni Alfabesi"nin
Aramice'den do~rudan do~ruya de~il de, Türk yaz~s~~yoluyla meydana gelmi~~
oldu~unu, yak~n bir ihtimal olarak dü~ünebiliriz" 4.
Biz de 1953 te bas~lan "Kars Tarihi"nde (s. 169-173, 188),
"Çenastan" I Türkistan'dan gelen Prens "Mam~k ve Konak Karde~ler" uru~unun
2 ~~ 7 veya 240 y~llar~ nda yerle~ ti~i Taron bölgesinde Mu~~ ~ehrini Be~lik
merkezi etmelerini ve Mu~'un bir köyünden yeti~ me (türkçe Vardan adl~~ bir
ban~ n o~lu râhib Aziz-Mesrob'un (361-44o) 406 y~llar~ nda tertibledi~i 36
i~aretli "Ermeni Alfabesi"nden ~u onbinin, aynen Türk oyma yaz~s~'ndan
al~nd~~~ n~~ belirtmi~tik: B, E, 1, L, DZ, K, N, Ç, R, V, NG.

Rahmetli Dr. Hamit Zübeyr KO~AT, Atatürk Üniversitesinde ö~retim
görevlisi iken Alman Arkeolo~u Dr. Hermann VARrnin 1965 te, Erzurum'un Aras
güneyindeki Karayaz~~ ilçesi BayrolSalyamaç köyü yan~ ndaki "Cunni"( = Cinli,
Perili) Ma~aras~~içinde buldu~u V. yüzy~ldan kalma; 12 O~uz Boyu Damgas~,
Uygur Urug Remizleri, Eski Türk Runik Harfleri, Hayvan ve Süvari Resimleri, Eski
4

I.Ü. Ed. F. TARIH DERGISI, Istanbul 1949, say~~ 1, s. 184-185.
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Ermeni razttlan'm ve ~~goo y~l~ nda Prof. CUMONT'un, Su ~ehri güneyindeki
bir kayada buldu~u dört O~uz Boyu Damgas~'m tan~t~yor 5.
Umar~z ki, k~ rk y~ldan beridir benimseyip yay~ nlar~ m~zda tan~~tma~a
çal~~t~~~m~z, "Dede-Korkut O~uznâmeleri"nin, "Yukar~-Eller I O~uz-Elleri"ndeki Sakalar ve Ar~akItlar ile Halejleri I Torunlart'na it "Tarih-Desiânlart"
oldu~unu gösteren tezimizi, Tarihçi ve Türkologlar ilmi tenkidleriyle gere~i
gibi i~ lesinler; sonunda bütün gerçekler ortaya ç~ks~ n. Bu tezimizde en ufak
bir tutars~zl~ k varsa, belirtilsin. Bunu görmek, bizi mutlu edecektir.

5 "Altürkischen Felszeichnungen in Nordost-Anatolien", Von Hermann VARY,
Bochum, URAL-ALTAISCHE JAHRBUCHER, Band 40, Helft 1-2 (~zeti, TÜRK
ETNOGRAFYA DERGISI, Ankara 1969, Say~~ XI. s. 27-32.)

