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SELÇUKLULAR'IN ANI'YI FETHi VE BURADAKi 
SELÇUKLU ESERLERİ 

DR. KIRZIOGLU M. FARRETTİN 

GİRİŞ 

a) Anı-Kars Fethi'nin Ehemmiyeti : 

Selçuklu Sultan Alparslan (ıo6g-ıo72), bugünkü Türkiye'yi uğurlu 
ve kutlu eliyle kurarken, Bizanslılar çağında da "Anadolu'nun Doğu
Kilidi" sayılan ve ana göçlerle istilalar yolu üzerinde bir kapı olan, 
Kars Ili'nden işe başlamıştı. Eylül 1063 - Ocak 1064 arasında Selçuklu-
lar içindeki kanşıklıklan ve tahtı elegeçirmek için başlayan mücadele-__ .. · ·
leri yatıştırıp, ortadan kaldırarak, şimdiki Tahran'ın yanında bulunan 
başkent Rey şehrinde tahta geçen Çağrı-Bek oğlu Alparslan, çok kala-
balık ve yurt edinmek İstiyen Oğuz/Türkmen boyları ile oymaklannı 
yerleştirmek için, batıya yaptığı "llk Rum Seferi" sırasında, Ağrıdağı 
;euresi, Sürmeli-Çukuru, Bor;alı-Çayı ile Khıram-Çayı boylarını, Çıldır-Gölü 
;evresi ve Arap;ayı boyları ile Kars-'Yaylası bölgelerini Bizanslılar ile 
onun himaye ettiği müttefiki İberyaJGürcistan Bagratılılan ve Loru/ 
Taşir-Bagratlılan elinden alarak, fethetmiştir. Sultan Alparslan ın 1064 
yılındaki yedi ay süren bu "İlk Rum/Batı Seferi sırasında, 100 bin eri 
aşan ordusuyla Bizanslılar elinden aldığı ve Selçuklu ülkesine kattığı 
yerlerden bu@nkü Kars 1li, hamdolsun, elimizde bulunmaktadır. 
Kars İli'nin Fethi de, Arpaçayı sağındaki çok müstahkem ve büyük 
Anı şehri gibi Bizanslılar ın "Thema" (Asked-Vila.yet) ve garnizon 
merkezinin, 25 günlük çok sıkı kuşatmalar ve savaşlar sonunda, 16 
Ağustos 1064 ( r Ramazan 456) Pazartesi günü alınmasiyle, gerçekleş
miştir. 

/ Hazreti Omer in Kudüs şehrini fethi sırasında yaptığını örnek 
tutan Alparslan, Anı şehrindeki Katedral i, hemen geçici minher ve 
mihrabla donatarak, "Fethiyye-Camii adı ile İslam mabedi yaparak, 
oglu Meli"kşô.h, Veziri Nizamülmülk ve bütün Selçuklu Beğleri ve Devlet 
Erkaniyle 20 Ağustos 1064 (5 Ramazan h. 456) günü burada "Cum<aJ 
Aztne-Namazı nı kıldı. Hz. Omer'in ve Alparslan ile öteki İslam-Türk 
padişahlarının yaptığına uyan Osmanlılar'dan II. Sultan Mehmed de, 
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29 Mayıs 1453 Salı günü fethettiği Istanbul'un Katedral'i (anakilisesi) ni 
hemen Camie çevirterek, r Haziran 1453 te Devlet Erkanı ve Ordu 
Ululan ile birlikte Cuma-Namazım lalnuştı. Bu bakımdan, bugünkü 
Türkiye'mkin bize gerçekten Anayurt oluşu, "Kars-Ayasofyası" sayılan 
"Anı-Fethiyye Camii"nde Selçuklu Sultanı Alparslan'ın namaz kıldığı 

20 Ağustos ıo64 Cuma gününden, Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed'in 
"Istanbul-Ayasofyası"nda ı Haziran 1453 te Cuma-Namazı kı dığı tarih 
arasında geçen ve bize pek de kolaya ve ucuza gelmeyen 389 yıl, Bı gün 
içinde gerçekleşmiştir. . 

Bu bakımdan, Malazgirt ,(qftri'mizden 7 yıl, ı o gün önce kaza
nılan Selçuklular'ın Kars-Ili'ni Fethi'nin 900. :Yıldönümü, merkezi Kars' ta 
bulunan "Kars Turizm ve Tanıtma Derneği"nin Mart ıg64 te Ankara'da 
kurduğu ve bütün Selçuklu Tarihi Uzmanlanmız ile, Üniversiteler, 
Bilim Dernekleri ve ilgili Bakanlıklar Temsilcilerinin aza olduğu 
"Selçuklu Fethini Kutlama Komitesi", Kars'ta ve Anı şehri örenleri önünde 
yaptığı büyük tören ve şenliklerle kutlamaya ve ı6 Ağustos 196i ten 
beri her yıl yeriileneo bu törenli şenlikler ve yayınlarla, Türkiyemizin 
kuruluşu temelinin atıldığı bu mutlu ve kutlu "Fetih-Günü" nün 
şuurunu İl'e ve bütün yurda tanıtıp, yaymağa muvaffak oldu. 

Bu arada, "Selçuklu Fethi'ni Kutlama Komitesi Fahri Başkanı" 
Sayın Milli Eğitim Bakanı Dr. !brahim Öktem, ı6 Ağustos ıg64 te 
Ka:rs'a (ıg66 da da Sayın Orhan Dengiz) gelmiş, Anı'daki eserlerin 
korunması ve Kars'ta bir Müze aÇılması gerçekleşmiş; onbeş kadar 
resmi ve hususi dergi ile gazetede "Özel Selçuklu-Kars Sayısı" neşredil
ıniştir1. Ayrıca ' "Kars Turizni ve · Tanıtma Derneği" tarafindan 
"Selçuklular'ın Kars ili'ni Fethi'nin 900. :Yıldönümü Hatırası" olarak, 
İstanbul'da Darphanede 22 ayar altından ve 830 ayar gümüşten üze
rinde "Kars, r6 Ağustos 1964'' ve "Alparslan-Melikşah, 900. Fetih :Yılı" 

: . 
I Bunlardan dergi olarak Çıkanlar, şunlardır : a) "Kars Armağanı" - TÜRK 

KüLTüRü (Ağustos ı96ıı., Sayı 22, s. 139-224); b) "Kars Kalemizin goo. Fetih 
Tıldönümü" - TÜRK DİLİ (Ağustos 1964, Sayı 155, s. 809-830); c) ''Selçuklu-Kars 
Özel Sayısı"- TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI (Ağustos 1964, Sayı ıSı); 
ç) KARS KALESi (Ankara'da "Karsı Kalkındırma Derneği" dergisi, 25 Nisan 
1964, Sayı I ve 30 Ekim 1964> Sayı 2); d) ÖTÜKEN (Ağustos 1964); e) "Kars Özel 
SI!Jiısı" - HARB TARİHİ VESİKALARI DERGİSİ (Genelkurmay Başkanlığı 
Harb Tarihi Dairesi'nin üç aylık dergisi, Eylül 1964, Sayı 49); f) SU (Kağızman'da 
çıkan edebi gazete, ı6 Ağustos 1964); g) TURİZM.BÜLTENİ (Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı aylık dergisi, Kasım 1964, Sayı 37). 
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yazılan ile, bir yüzü 24 Oğuz Boyu'nu temsil eden 24 Koçbaşının 
"su" da beklediği " Kars Kalesi" ve öteki yüzü Baba-Oğul Kars Fatihi 
"Alparslan-Melilışah" resimleriyle süslü "Kars-Sel;uklu Madalyası" yap
tınlıruş; yine İstanbul'da bronzdan "Alparslan Rozeti", Ankara-Gazi 
Eğitim Enstitüsünde tutkallı alçıdan ve brooz-yaldızı boyalı "Alp
arslan" (ş. ı), "Alparslan-Melikşah" (ş. 2) ve "Kars-Kaiesi" resimleriyle 
süslü duvara asılacak üç ayn çeşitte kabartmalar; Tekel İdaresine 
yaptınlan "Sel;uklu Fethi.._99o. :Yıldönümü Hatırası Ozel Kars Sigarası" 
(50 sigaralık kutUlarda) çıkartılıp, satışa arzedilmiştir. PTT İdaresi 
de, ı6 Ağustosta bütün Postahanelerde satışa çıkarılan "Kars'ın Fethi, 
ro64-I96/' yazılı 50 kuruşluk "Kars" ve 130 kuruşluk "Alpaslan" adlı 
hatıra posta pullan ve '·'İlk-gün" damgası için Kars'ta satılan husus! 
resimli zarflar yapmıştır 2• 

ıg64 ten beri her yıl ı6 Ağustosta Kars'ta halkın ve ordu birlik
lerimizin katılması ve "Şeref .Misafirleri"oio çağnlması ile yapılan 
tören ve şenliklere, 3· Ordu, IX. Kolordu ve g. Tümen Komutan
larımız da dışarıdan gelerek şeref vermişler; Ordu Mehter Takımı, 
Bursa Kılı;-Kalkan Oyunu Takımı, Türk Kuşu Filosu, Diyarbakır'dan bir 
Jet Filosu, Pehlivan/ar, Halk Şairleri, Komşu İllerin Millt-Oyunlar Takım
ları da katılmışlar. Böylece, ulu-atalarımız Selçukluların Kars İli'ni 
Fethi'nin yıldönümleri, artık her yıl tören ve şeoliklerle kutlanarak, 
yediden yetmişe hatta ı 20 yaşına kadarki yurttaşlarımızın ve bilhassa 
gençliğin şuurunda sevgi ve övgü ile yer etmiştir. 

Muhterem Diyanet !şleri Başkanlığı'mız, ıgq6 yazında "Din !şleri 
:Yüksek Kurulu"nca hazırlanan "Kars ın 902. Fetih :Yıldönümü Hutbesi"ni 
zamanında bütün İl ve !lee Müftülüklerimize göndererek, 20 Ağustos 
ro64 te Sultan Alparslan'ın mübarek Sel;uklu Ordusu ile "Anadolu da İlk
Cumanamazı m kıldığı ve Ariadoluyu Anavatan olarak açıp, bize 
kazandırmasının başlangıç Fetih gününün yıldönümünü; Edirne'den 
Hakkari'ye ve artvin'den Muğla'ya kadar bütün Türkiye;deki Cami
lerde akutturmuştur 3 • Diyanet işleri Başkanlığı'rmzin çok yerindeki bir 

2 Pulların klişeleri için bak. adıgeçen "Turizm Bülteni", s. 4· Milli Eğitim 
Bakanı ı6 Ağustos ıg64 Pazar günü Kars Lisesine törenle "Kars-Alpaslan Lisesi" 
adını verip, levhasını asarak tescil ettirm.iştir. 

3 ıg66 da Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın bütün Milftülüklere gönderdiği 
Hutbenin metni ve arapça duanın klişesi, "DİYANET DERGİSİ" nin Eylül ıg66 
sayısında aeşredilmiştir (s. 238-239). Derginin bu sayısı, Selçuklu Alparslan ve Kars 
ile Anı üzerine çıkan yazılarla doludur. 

Sıl;uklu Tmihi D. 8 



ı 14 KIRZIOGLU M. FARRETTİN 

karariyle artık, ıg66 dan beri her yıl "Sel;ukluların Kars İlini Fethinin 
Yıldôiıümü Hutbesi", yeniden bütün Müftülüklerimize gönderilerek, 
metni yenilenmektc ve ı6 Ağustos veya ondan sonraki ilk Cuma gün
leri Camilerde cemaate okunarak, bu Fethin dini ve milli ehemmiyeti 
anlatılmaktadır. Böylece her Ağustosta, 50 binden çok Türk Cami
lerinde, Selçuklu Sultanı Anadolu-Fatihi Sultan Alparslan'ın ve 
mübarek ordusunun büyük fethi ve pek aziz ruhları anılmakta, 

bütün yurt ölçüsünde saygı görmektedir. 
ı6 Ağustos "Anadolu Fethinin Başlanğıcı ve Türkiye'nin Temel Atılışı" 

olarak, Devlet Radyoları, büyük gazeteler ve Milli Eğitim Bakanlan 
ağzı ile de dünyaya ilan edilmiŞtir. ıg64 teki · goo. Yıldönümünden 
beri, Şanlı Ordumuz Kars'taki Birlikleri ile, "Sel;uklular'ın Kars İli'ni 
Fethi Yıldiinümü" Bayramımız'a katılarak, milli duygu ve coşkunlukla
rımızı artıran bir ruh olagelmiştir. Sayın Genelkurmay Başlanlığı'mızm 
1967 deki çok isabetli bir karariyle, artık "Kars Turizm ve Tanıtma Der-: 
neği' ~in, her yıl yazılı dileğine lüzum kalmadan, "ı6 Ağustos Selçuklu-

. ların Karsİlini Fethi'nin Yıldönümü , Karakuvvetleri Komutanlığı'na, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilen 
bir tamim ile "Daimt Program"a alınarak, Ordumuzun öz malı ol
muştur. Genelkurmay Başkanlığı mızın, c l7 Temmuz 1967 tarihli, 
"PER: 2028-Jı4-67-DlSlPMOR. 2. Ks." sayılı ve "KONU: Kars 
ili'nde yapılacak Selçuklu Fethi Tıldô'nümleri'nin, Daimt Program'a alın
ması" özetini taşıyan tarihi ve milli "Karar"ının metni, ·aynen şöy
ledir : 

"]LG!: Kars Turizm ve Tanıtma Derneği Ankara Şubesi'nin a· Temmuz 
1967 tarih ve 24 sayılı yazısı." 

"ı. Kars İli'mizde . Selçuklu Fethi'nin 1964 yılından beri her yıl ı6 
Ağustos'ta Kutlama Törenleri'nin, bu İl' deki .Turizm ve Tanıtma Derneği'nce 
yapıldığı, bu .Tören/erde de Kars'taki Birlikler'in iştirak ettirilmesinin sağ
lanması için her sene müsaade istendiği; halbuki bu Büyük Zafer'in Yıldö

nümü'nün Kutlanması'nda, bu ll'de bulunan Birliklerin iştiraklerinin 
Daimi Program' a alınması hususunun temini, ilgi yazı ile teklif edilmek- . 
ted.ir." . 

"2. Şerefli tarihimizde Selçuklu Fethi'nin ve Malazgirt Zaferi'nin, 
müstesna bir yeri vardır." 

' "Adıgeçen Demek mensuplarının bu olayı canlandırması, dilegetirmesi ve 
her sene Yıldönümü'nde anması, Aziz Milletimizin gururunu, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'bnin de kahramanlık hislerini okşamaktadır." 
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"3· Bu Töreni Kutlama tarihlerinde, vazife ve durum müsaade ettiği 
müddetçe~ Kars İli'nde yapılacak Selçuklu Fethi'nin Yıldönümü'nü Kut
lama Törenleri'ne, bu İl Merkezi'ndeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 
mensup Birlikler'in iştirak ettirilmesi ve bu hususun Daimi Program'a 
alınması için, ilgiiiiere emirlerini rica ederim." 

---

" DAGITIM : 

Gereği: 

K (ara) K (u vv etleri) K ( omutanlığına) . 

Bilgi: 

Hv. K ( uvvetleri) K ( omutanlığına). 

J. Gn. K ( omutanlığına). 

(imza) 
"Refik TULGA 

Orgeneral 
Genelkurmay ll nci Başkanı y." 

Selçuklu FethiTJ.i Kutlama Komitesi Başkanlığına- ANKARA." 

• • • 
ı 807- I g I 7 arasmda I I o yıl boyunca Moskoflada yaptığımız son 5 

Türk-Rus Savaşı'nda Türklüğün Anadolu'yu korumak için yüzbin
lerce şehidine mezar olan "Şehidler-Yayağı, Gaz;iler-Ocağı Kars"a, Mü
barek Alparslan'ın bize armağan ettiği bugünkü Türkiye'nin "llk 
Temellerinin atıldığı mutlu ve kutlu yer" sayılan Sınırboylarırnız Erler
Durağı Kars'a, Diyanet işleri Başka~lığı'mız ile Genelkurmay Başkanlığı'
mızm gösterdiği bu yüksek ve derin manalı candan alaka, gönülden 
yakınlık, milli benlik ve şuurumuzun, Alparslan ruhundan kaynayıp 
gelen coşkunluğunun bir belirtisidir! .. 

b) Sultan Alparslan'ın Kars İli'ni Fethi ve Anı Bınir
liği'nin Kuruluşu: 

Son yıllarda Türk tarihçilerinin ilmi çalışmalan ile, Selçuklular'ın 
Anadolu'yu fethinin başlıca sebepleri, belgeleriyle bulunup, ortaya konarak 
aydınlığa kavuşmuştur. Bu sebeplecin başında, Batı-Türkistan'da 
nüfuslan çok çok artan ve yüzbinlerce yılkılarına, hıilyoiılarca koyun
larına yerleşec~. yaylak ve kışlak bulmak, böylece minnetsiz olarak 
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daimi yurt-tutmak dileyen kalabalık Oğuz/Türkmen boy ve o~ak
lannın yerleştirilmesi gelmektedir. Bu yüzden, daha Selçuklu Devleti 
kurulup, İstikiali bile kazanılmadan, bizzat yersiz kalan Oğuzların 
Kıriık Boyu'nu ve buna bağlı oymaklan yerleştirmek için, Oğuz-Yabgu

·lan soyundan Selçuk Sübaşı'nın torunu Çağrı-Bek, başına. derilen 
Türkmen akıncılan ile, ıoı8 yazında Anadolu'ya ilk keşif-akınını 
yaparak, V,an-Gölü çevresine girip, buraları vurarak, geri dönmüş ve 
Anadolu'nun Hıristiyaıılar elinde, güzel, zengin ve yurt edinmeye 
yarar bir ülke olduğu görüşünü, bütün Selçuklu Beğleri ile oymak
beğlerine aıılatmıştı: Çünkü, lslfun dinincieki sağlam mürnin Selçuk
lular, Türkistan, İran, Irak ve Azerbaycan gibi ahalisi İslam olan 
ülkelerin yerli halkını kırarak ve oııların köyleri ile şehirlerine yerle
şerek, bu kalabalık ve· çoğu göçebe yaşayan Türkmeııleri yurt sahibi 
edemiyorlardı; İslam dini, buna engeldi. Halbuki, Hıristiyaıılar 
elindeki Anadolu'nun "gaza" ile fethedilmesi , hem dünya, hem de 
ahiret için sayısız nimetierin elegeçmesine yolaçacaktı. Çağrı-Bek, bu 
görüş ve düşünceleri, kardeşi Toğrul-Bek ile kendi oğlu Alparslan'a da 
iyice anlatmıştı. Bu .dini-milli duygulada "Rum (Bizans) -Ülkeleri"nin 
fethi, artık Selçuklular için bir nevi "Farz" olmuştu. 

İlk Selçuklu hükümdan Toğrul-Bek (ıo38-ıo63), kendisine baş
vurarak kalabalık ailelerine ve ayınaklarına yurt isteyen ve ı 04 7 de 
Batı-Türkistan'dan Horasan'a geçerek Nişabur'a yayılan Türkmen
ler' e, ayni düşünce ve umutlarla batıya giderek, "Rum Ülkeleri"ne sefer 
ile "gazayapmak" gibi yerinde bir teklifyaptı. Bu yüzden, 1048 yazında 
Azerbaycan Valisi Selçuklu İbrahim Yına[ başbuğluğundaki yüzbin.lik 
ordu ile Türkmen oymak-beğleri, 1045 ten beri Ağrıdağı çevresine 
ve Gökçegöl'ün kuzeybatı ucuna kadar doğuya yayılarak tahkimat ve 
garnizoıılarla müdafaa düzellieri kuran Bizanslılar ile savaşa gönderildi. 
Yukarı-Aras boylarında ileriiyen lbrahim Yına!, mukavemet görmeden 
girdiği "Karun-Ovası" denilen Erzurum bölgesinde 1048 yazında. Ka
rasu boyundaki büyük ·ticaret merkezi "Arzan" (Kara-Arzan) şehrini 
zaptederek yağmalattı. Kaza ile çıkan yangında evleri yanan Hıristi
yan ahali, 15 km. güneydeki KarınfTheodosiopolis kalesme sığınarak, 
buraya, eski şehirlerinin adı ile "ArzanfArazani'r-Rum~' denilmesine 
sebep ·oldular. Bu sırada, Bi{.anslılar ile oııların koruduğu müttefikleri 
lberya (Gürcistan) orduları, Selçuklu ordusunun ricat yolunu tutarak, 
Yukarı-Pasın'da bugünkü Hasankale yerinde bulunan "Kaputru (d}" 
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Kalesi 4 önünde mevzi aldı. Geriye dönen Selçuklu ordusu, r8 Eylül 
ro48 günu bu kale önünde gecenin geç vaktine değin süren bir meydan 
cenginde, dü~manlann ı 50 binlik ordusunu yenerek, üçteikisini ve 
ba§buğlan İberli Libarit Orbelyan'ı tutsak aldı. Bu ilk Selçuklu-Bizans 
l'(feydanSavaşı'nda Kapurtu(d) önünde, tutsaklardan ba§ka, ıg bin 
zırh, onbin araba dolusu yağma malı elimize geçmi~ti 5• 

Bu ,ro48 Pasın Zaferi'miz sırasında Oğuz/Türkmen halkından bir
takımının AŞağı-Pasın ile--i'"ukarı-Pasın köylerine yerle§tiği, hatta müh
tedi yerli beylerden para ile köyler alıp, hayratlanna vakfettikleri, 
"Eva{Jirü Receb" 440 (Aralık 1048) tarihli ve Tebriz'de yazılarak tescil 
edilen bir "Yağan .(aviyesi Valgi".ndan anl~ılıyor 6• Osmanlıların sure
tini tasdik ettiği bu vakfiye, Türkiye Valoflar İdaresindeki en eski 
Türk belgesidir. 

Selçuk Süba~ı'nın varisi sayılan Arslan-Tabgu·nun oğlu $u!almış, 
amucası oğlu Toğrul-Bek in Sultanlığını çekemiyor, Selçuklu hüküm-

• Farsça "Kebild-Rild" (Gökçe-SufÇay) adından kalan "Kaput-Ru(d)" da son 
sesin yutulduğu, anlaşılıyor. Alabalık-suyu olarak "gök" renkte akan Hasankaleden 
geçen sufçaydan dolayı, bu adın İranlılar'ca verildiği belli oluyor. Yukarı-Pasın'ın 
eski merkezi olup, K. Porfirogenetos'ta (Saint-Martin, "Memoires", I. 109) ~'Castrum 
Abnicum", Dede-Korkut Kitabı'nda "AvnikfAvniik-Kal'ası" denilen sarp kaleye, 
eteğindeki soğuk ve güzel sulu pınardan dolayı "/yi-Su" anlamına bu farsça ad veril
miştir; ''Yağan Zaviyesi"nde bunun manası, arapça "Ma'ü'l-Ebred, ismi Fürtlsiba 
Abn(k" denilmesi (A. Şerif Beygu, "Erzurum I.", 1936 İstanbul, s. 219), çok doğ
rudur. Çoruk boyunda Oltu'daki "Pan;anıt" (Beş-SufDere) köyü ve Gümüşhaneden 
geçen çayın Osmanlı Tahrir defterindeki eski imlası ile "Ko.J/Kho.J-Rud" (Kaş= 
Maden-Çayı) gibi coğrafya adları, Selçuklular'dan önceleri buralardaki İran dilli 
kolonilerin hatırası sayılır. "Kaput-Rud" da, bunlardan biridir. 

5 Osman Turan, "Sel;uklular Tarihi ve Türk-lstam Medenfyeti", 1965 Ankara, . 
. s 76-77. R. Grousset ("Histoire de l'Armenie", 1947 Payot, Paris. s. 589), bu taribi 
"ı8 Eylül 1049" diye gösterir. 

8 A. Şerif Beygu, "Erzunım I.", s. 215-220 (arapça metin verilmiştir) . Bazıları 

gibi, İbrahim Hakkı. Konyalı da ("Erzurum Tarihi", 1960 İstanbul, s. 481-487), 
bu "Yağan Köy Zaviyesi Vakfıyesi" için, dilinin bozuk arapça oluşu ve çağın Halife 
adının yanlışlığı gibi tutamaklarla "uydurma" diyorsa da, bütün Kars-Pasın-Erzurum 
ve çevresinde, bu "Yağan" ile kardeşi evliyalar üzerine ve yerleşmeleri hakkında 
çok yaygın bir merıkıbe yaşamaktadır (Kırzıoğlu, "Kars Taribi I. Cild", 1953 
İstanbul,.s. 325-326, 37· Not). 1048 Pasın ZuJeri'ni kazanarak Bizans ve müttefikleri
nin ordusunu yok eden yersiz-yurtsuz Türkmenler'in, ayni yılda Pasın köylerine 
yerleşmeleri ve vakıflar kurarak köyleri buna bağlamaları, mümkündür. Sonraqan 
Bizans ve müttefiklerinin Pasın'ı işgallerini müteakıp, 1048 tarihli "Vakfiye" iİe 
yine eski mülk köylerine sahip olmaları, iıııkansız sayılmaz. 
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darlığına kendisini haklı ve varis sayıyordu. Selçukluİar'ın başına geçe
miyeceğini kestirdiğinden, 1053 te kendi ordusu ile Anadolu'ya girip, 
burayı fethederek, ayrı bir Selçuklu Melikliği kurmayı düşünüyordu. 
(Sonradan bu işi, 1075 te Kutalnuş'ın oğlu Süleymanşa.h, Türkiye-

. Selçuklulan'ın kurarak, gerçekleştirecektir) . 1053 te, (şimdiki Revan'ın 
27 km. güneydoğusunda ulu-örenleri bulunan) DiviTJ. şehrine gelerek, 
burada Şeddô.dlı Ebtl'l-EsiJar Şavur (1020-1067) adlı Emir'den kılavuzlar 
alan Kutalmış-Bek, Arpaçayı boyundan batıya geçerek, (m.ö. 130 
yıllannda Dağıstan dan gelen ve bugünkü "Karaçay-Balkarlar"ın 
bir kolu olan "Bulgarlar'ın Vanand boyu"nun yerleşerek ad verdiği) 
"Vanand" bölgesine girdi ve burarun merkezi Kars'ı kuşattı. Vanand
Bagratlı kıralı Gagık-Abbas (1029-1064), Kars'ın "İfkale"sine çekilerek 
camm ve haremiyle hazinelerini kurtardiyse de, 6 Ocak 1054 te 
"Yılbaşı-Yortusu"nda Kutalımş, Kars Şehri'ni alarak, yağmaladı, 

müdafilerini kırdırdı; sonra da birçok tutsaklar alarak, geri dönüp, 
Azerbaycan'a doğru gitti 7• 

Kars'tan Kulalmış'ın çabucak geri dönmesi, Sultan Toğrul-Bek'in, 
ordusu ile 1054 Anadolu Seferi'ne çıktığım haber plmasından ve asi 
sayılan kendisini cezalandırma korkusundandır. Kars'tan geri tön:en 
Kutalmış'ın, Anı güneyinden geçerken, bir "belaya uğraması"m, yerli· 
hatıralar biçiminde Anılı Kaadl Ebu-Nasr Burhanüddin bize anlat
maktadır. Küçük-Arsaklı I. TiridatfErovant (53-99) tarafından, 
Arpaçayı sağında ve Aras kavuşağına yakın yerde bugün -Kars'ın 
Digor İleesinde "Mıreni-Karabağ" denilen sarp ve müstahkem yerde 
yapılan "Erovantaşat" adlı başkent şehir, "EroiJantagert" diye de am
lırdı. II. Yüzyılda buraya "Medyalı-Geldi" aıılamına "Mar-Amed/ 
Marmet" ve sonra "MarinfMerinfMriyen" denilmişti. Dede-Korkut 
Kitabı'nda "Sürmelü" ile birlikte ve ondan önce anılan "Ağca-Kala (k)" 
burası olup, "Salvur-Kazan Han" çjfte-başkendinden birisi ' olarak 
geçiyor. 1064 te Alparslan'ın fethettiği "Sepfd-Şehr" ( =Akça-Şehiı:) ise, 
başkadır 8• Anılı müellifimize göre, Kutalmış'ın Kars'tan dönüşünde, 
bu şehirde başınagelenlerin özeti şöyledir : 

7 Mükrimin H. Ymanç, "Sel;uklular Devri", I. 49, Not ı; Kırzıoğlu, "Kars 
Tarihi", I . 327. 

8 Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", I. 151·153, 2I0-2II (Herakliyos çağmda "Merin"d'r 
Armenia Küropalat'ı büyük bir Rum/Ortodoks Kilisesi yaptırmış, yerli Gregoryen
lerin nefretini kazanmıştı), 327-328, 333· 

,-
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"Ebt1'l-Fevaris (Biniciler-Atası) lakabiyle anılan Selçuklu İsrail 
(Arslan-Yabgu) oğlu Kutalmış-Bek", ordusu ile "Erminiyye"ye yürüyüp, 
"Bakradun" (Bagratlı) ülkesinden "Kars ile Anı çevresi"ne gelip, bura
daki Kafiderden öç aldı. "O çevrenin güzel ve biricik muteber §ehri 
olan Kars'ı alarak, yıkıp bozdu." Oranın halkını öyle kırdı ki, bu 
iş dillere destan oldu. "Kutalmış, Kars'tan döndükten sonra, Anı'ya 
yakın 9, Merin l.:l_r adlı altını§ kapısı ye evi bulunan şehre çerisini 
çekip gelerek, bir yolcu-gibi konakladı. Kötü-göz, ona zarar getirdi. 
Bu şehrin Kôfir-Reis'i askeri aldatarak lıerbirini bir eve konuklattı. 
Reis'in gizlice tertip ve tenbihi üzerine, her evde Müslüman askerlerine 
izzet-ikram ile yemekler ve bol-bol §arap verilerek, hepsi sarhoş edildi. 
Gecenin geç vaktinde, ~erkes uykuda iken, karanlıkta çan sesleri.niıi 
verdiği işaret üzerine, ev sahipleri, ayrı ayrı konukladıklan 66 -bin 
askerin hepsini öldürdüler. Bu beladan güçlüke canını kurtaran Ku
tatmış, Horasan'a giderek, tasasından orada öldü." Kulalmış'ın Anı 

yakınında uğradığı bu haince davraruşın öcünü almak için, Sultan 
Alparslan, büyük bir ordu ile gelerek, Anı'yı fethetti 10• 

Sultan Toğrul-Bek, 1054 yazında yüzbin . kişiyi aşan ordusuyla 
Doğu-Anadolu'ya girerek, Gence, Tebriz ve Diyarbekir Emirleri'nin 
tabüyetini kabul ile, Bargiri-Erciş üzerinden gelip, Bizans'ın çok müs
tahkem merkezlerinden Malazgirt Kalesi'ni kuşattı. Selçuklular ida
resindeki atlı Türkmen birlikleri, Bayburt kuzeyine, Oltu bölgesine ve 
Kars'a yayılıp, akınlar yaptılar. Birara Malazgert önünden Pasın yolu 
ile .Arzanirrum'un önüne gelen Sultan, buranın daha müstahkem oldu
ğunu yakından görerek, dönüp yine Malazgird'i kuşattiyse de, ulu -

8 Bu şehrin adını, dillerinde ve alfahelerinde "ı" sesi bulunmayan Ermeni, 
Gürcü, Fransız gibi kavimlarm imiasma bakarak "Ani", hatta Fars ağzma göre 
"Arıt" biçiminde yazmak, Türkler için çok yanlıştır. Bilindiği gibi, Tonyukuk ve 
Şine-Usu adlı Göktürk ve Uygur yazıtlarmda, Batı-Türkistan'da "Yençü-Ögüz" 
(Zerefşan ırmağı) yakmmda "Anı" adlı bir mesk:O.n bölgeden ve K.ırgızlar'a yakm 
"Anı-Subı" adlı bir ırmaktan bahsedilmektedir. Evliya-Çelebi (II. 336), halkın 
telaffuzuna göre Kars'ta "İki Yahnı-Dağı"nm ötesindeki bu şehir harabelerinin 

admı, "Anı~" biçiminde yazar. Saint Martin de ("Memoires", II, 228), Ermeni 
halkmm b~e buraya "Any" (Anı) dediğini belirtir. Gerçekten Türkler gibi, Revan 
Ermeni llalkı bile bugün "Anı" demektedir. . 

ıo ı ı66 da Tebriz'de yazılmaya başlanan "Ent.rü'l-Kulab" adlı farsça manzum 
Enbiya, Evliya, Hulefa ve Selçuklular tarihinden Selçuklular bölümünü metin 
olarak yeren F. Köprülü, "Anadolu Selpıkluları Tarihinin Terli Kaynaktan", Belleten 
(1943 Ankara), VII. 459· 
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mancımk'ın koruyucular tarafindan yakılması, kı§m yakla§ması ve 
Irak'ta Şi'ilerin çıkardığı kan§ıklıklarm artması haberleri üzerine, 
Bağdad'a gitti 11• Bir daha. Anadolu üzerine sefere çıkmaya fırsat 
bulamadı. · 

İkinci Selçuklu padi§ahı Alparslan, içeride i§leri yoluna koyar 
koymaz, ıo64 te "İlk Rum Seferi"ne çıktı ve, ba§ta İ§aret ettiğimiz gibi, 
bu sırada Kars Ili'nin bütün Aras ve Arpa;ayı (Çıldır-Gölü çevresiyle 
birlikte) bölgelerini fethederek, Anadolu'da yeni bir "Türk-Anayurdu"-· 
nun temellerini attı (Kars'm Kür ırmağı boyundaki kuzey ikeleri böl
gesini de, Alparslan İkinci Batı Seferi sırasında ıo6g yıılnda fethet
rni§tir). ıo64 te, 13 yaşanndaki Veliahd namzedi Şehzô.de Melikşah 
ile 35 ya§ındaki Sultan Alparslan'ın bugünkü Kars !li bölgesinde fethet
tikleri Kalderin sayısı, Arpaçayı solunda kalan MarmaşenfMeryem
neşt'n 12. dışmda sekiz olup, sırasiyle : I. Iğdır-K organı, 2. SürmarifSürmelü 
(Iğdır-Karakalası), 3· Kulp, 4· Septd-ŞehrfAğcakala (k) (Digor'daki 
"Mıreni-Karabağ"), 5· Akal-Kalak (Çıldır-Ağcakalası), 6. Albız 
(Çıldır'da), 7· Anı Şehri ve 8. banş yoluyla alınan Kars'tır. Bunların 
tafsilatını, Selçuklu sefer raporlarına göre yazılan esere 13 ve ba§kaca 
Ermeni ve Gürcü kaynaklanna göre, 1953 te yazrnıştıkl4• Yerli ve 
yabancı araştıncılar da, ı 064 te Alparslan'ın fethini ve bilhassa Anı 
şehrini zaptını, genişçe yazmışlardır 15• Biz burada bunları tekrar-

11 Kırzıoğlu, "Kars Tarilıi", I. 328-329; Osman Turan, "Selçuklular Tarilıi ve 
Tark-lslam Medeniyeti", s. 84-85. 

1~ Rahmetli Mük.rimin H. Yınanç, burası için, "Eski müelliflerin Meryemni.§in 
diye ad verdikleri Van" ("Türkiye Tarihi, Selçuklu Devri - I. Anadolunun Fethi", 
1944 İstanbul, s. 58; buradan aynen alınarak, 1959 da Mf. Vekaletinin hastırdığı 
"Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan" adlı Ankara'da çıkan kitap, s. 28 de de bu ibareler 
tekrarlanmıştır), demekle çok yanılmıştır. Bu yanlışlığın sebebi, Selçuklu kaynağı 
".41ıbôrü'd-Devleti's-Selpıkıyye"de (s. 25), Meryemneşin'in, "etrafında genişliği alabildiği 
kadar akan bir su vardı; Nil:amülmülk, burasını fetbetmek için gemiler ve kayıklar yap
tırdı" denilmesinin mübalegalı anlaşılmasıdır. Bu yüzden, Osman Turan Bey de, 
"Meryemnijfn'in Van gölii.'nde değil, Türklerce Gökçedeni.z denilen Sevan gölii. üZerinde 
bulunması iktiza eder" ("Selçuklular Tarihi", s. 104) demekle, ikinci bir hata yap
mıştır. 

13 "Ahbôrii.'d-Devleti's-Selçııkıyye", s. 24-28. 
14 Kırzıoğlu, "Kars Tarilıi", I. 331-343. 
15 Saint-Martin, "Mimoires", II. 224-228; M. Brosset, "Histoire de la Georgie", 

1849 S.-Petersbourg, I. 327-329, Notlar; Mükrimin H. Yınanç, "Selçuklular Devri - I. 
Anadolunun Fethi", 1944 İstanbul, s. 57-59; Rene Grousset, "Histoire de l' Armenie", 
1947 Payot, Paris, s. 6ıo-616; Mehmet A. Köymen, "Sel;uklu Devri Tii.rk Tarilıi", 
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lamadan, Kars İli bölgesinde, 1064 te Bi;::ansın "Anı Theması" (Askeri
Va.J.iliği), İber (Gürcistan)-Bagratlıları'na tabi Cavaket bölgesi ve merkezi 
Kars şehri olan Vanand-Bagratlı Kırallığı gibi üç ayn bölgeye ve siyasi 
idareye tabi yerlerdeki, anılan 8 Kalenin ve çevresinin fethini, kısaca 
anacağız. 

"Anı Theması", 1045 yılında Anı-Bagratlıları (g6ı-ıo45) hükume- · 
tine son veren Bizanslılar tarafindan kurulmuştu. Bütün Arpaçayı 
boylarını (Şırak), Elegez-{Arakaz) dağı çevresini ve Zengisuyu yukan
sındaki Beçni Kalesini (Nig bölgesi), Kağızman-Deresi (Arşarunik) ve 
Sürmeliçukuru (Cagat'k) bölgelerini içine alıyordu. Merkezi, Arpaçayı 
sağında ve Kars'ın 40 km. kadar doğusundaki Anı müstahkem şehri 
idi. Anı Vilayetine doğudan bir yumruk gibi giren (sonradan "Sahat
Çukuru" denilen) Revan-Ovası ile Nalıçıvan bölgesi merkezi, (Re
van'm 27 km. güneydoğusunda örenleri bulunan) Divin'de oturan 
Şeddadlı Emtrleri (1020-1 162) elinde bulunuyor ve başlarındaki EbU't
Esvar Şavur (1020-1067), Selçuklular'a öncülük ve kılavuzluk ederek, 
Anı'dan saldıran Bizans kuvvetlerini 1046 dan beri geri çeviriyordu 16• 

Merkezi "Akal-Kalak" olan CavalklarfCavakhet bölgesi ise, Arsak
lılar çağında "Gukar'k" (Gogar'lar, Strabon'da "Gogaren") denilen 
"Kuzey-Başbuğluğu" eyaletiıiin g Sancağından birisidir. I. . Khosrovlu 
(Sasanlı) Sülalesi çağında 375 yillarında İberya'ya tabi olmuş; sorıra
dan "Tayk (Çoruk-Boyu)-Bagratlıları'nm ilk sülalesi (575-6ıg) çağında, 
Bizans'ın tesiriyle Ortodoksluk, Cavaklar bölgesine de yayılmıştı.. 

Bizans Kayseri II. Basit, ilk Selçuklu/Oğuzlar'ın Van gölü çevresinde 
görünmesi üzerine sınırlarını doğuda genişletip tahkim etmek için, 
1019 da KarınfTheodosiopolis Kalesi'ni tahkim ettirirken, 1021 de de 
ordusu ile yürüyüp Pasın, Tayk (Oltu çevresi) Ardahan ve Cavak bölge
sini işgalle, Bizans'a bağlamıştı.. II. Basil'in kardeşi ve taht ortağı 
VIII. Konstantin, 1028 de İber-Bagratlıları ile ittifak ederek, onlara 

1963 Ankara, s. 255-258; İbrahim Kafesoğlu, "Selçuklular Tarihi", 1964 İstanbul 
(İslam Ansi.klopedisi'nden ayrı baskı), s. 16; M. Canard, "La Campagne Armenienne 
duSultanSalguqideAlpArslanetlaPrised'Anie en 1064", Revue Des Etudes Armemen
nes, Yeni Sen, 1964 Paris, s. 239-259 (bütün ermeni, gürcü, süryani, bizans ve İslam 
kaynaklarındaki bilgiler ile son araştırmalar karşılaştırılmıştır); Osman Turan, 
"Selçuklular Tarihi ve Türk-lslam Medeniyeti", 1965 Ankara, s. 103-105. 

16 R. Grousset, "Histoire de l'Armenie", s. 577-584; Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", 
I. 315-320. 



122 K.IRZI0<1LU M. FAHRE'ITİN 

yardımda bulundu, halefieri de bu siyaseti güttüğünden, "Apkaz ve 
Kartel Kıralı" Bagratlı IV. Bagrat ( I027·I072), ıog8 de, Selfuklular ile 
onlann kılavuzu Divin Emirfiği'ne karşı, Cavak'ın merkezi Akat
KaZak'ın kale ve surlarını yaptırtmaya başladı, 1040 yılında da 
Araplar'ın Tiflis'teki Coferoğulları Bınirliği'ni tabi kıldı. Böylece, 
Türklere karşı Bizans'ın yardınu ile Tiflis/Kartel ülkesine yerleşen ve 
Cavak'ı tahkim eden Apkaz-Kartel (İber) K.ırallığının doğu komşusu, 
Şırak-Bagr.atlılanndan ayrılma ve merkezi Loru olan 'r aşir-Bagratlılan 
(982-1064, ı 192) vardı ve başında da II. GurgenfKürike (1048-1089) 
bulunuyordu 17. 

"_Vanand-Bagratlı Kırallığı", Gregoryen Bagratlılar'ın Şırak-Ko
lundan AbasfAbbas (928-952) tarafindan Kars'ta kurulmuştu. Gregor
yen Vanand, Anı, T aşir-Bagratlılan ile, Ortodoks lber-Apkaz Bagratlı/arı 
ve Kakhet-Şeki Bagratlılan, hep ayni sülaledçn ayrılma olup, ataları, 
I. Yiiz}qlda lspir bölgesinin yerli sattaplan ve Bayburt Kalesi Beğleri so
yundan olup, Arsaklılann Başvezirliği ile Süvari-Başbuğluğunu ocaklık 
halinde yaparak, Taryun'k (Doğubayazıt) kalesini de malikane edinmiş 
bulunan hanedandan gelmektedir 18• Abbq.s-Takavur (928-952) çağında 
bütün Arpaçayı boylan, Eleşgert bölgesi, Elegez-Dağı çevresi, Gugar'k 
(Ardahan-Borçalı-Ahıska çevreleri), hatta Gökçegöl-Gence-Tiflis ara
sındaki Kardırnan ile Udi kesimleri, Kars'a tabi idi. Sonradan 961 de 
Anı-Bagratlı/an buradan ayrılınca, daha büyük sayılnuş ve Vanand
Bagratlılan elinde yalnız Kars-Yaylası ile Zarşat kesimi gibi 6 bin km2 

tutan "Vanand-Sancağı" bölgesi kalmıştı. Abbas-Takavur'un oğlu 

Muşel (962-984) ile VanandfKars-Bagratlılan (962-1064), Anı'daki 

ağabeyi sayılan koldan aynlnuş; Muşel'in tarunu Gagık-Abbtis (1029-
1064), Bizans'a tabi olarak, 1045 te Am-Bagratlılar ülkesini Kayserin 
kuvvetleri işgal ederken, kendi bölgeciğini elinde tutabilmişti 19• 

İşte bu 1064 yılında Sultan Alparslan Kars lli'ni ve buraiıın ulu 
şehri Anı'yı fethederken, siyasi ve mezhepçe durum, böylece idi. 

11 M. Brosset, "Histoire de la Georgi", I. 41, 135, 216, 307-320 (bunda, s. 321, 
Kayser IV. Mikhael Paflagon'un, kendi ordusundan ayırıp lberliler'e yardıma 
gönderdiği ·"üç bin Varang" (FirenkfNorman) askerinin İsiamlarla çarpıştığından 
bahsedilir); R. Groü.sset, "Histoire de l'Armenie", s. 213, 547-550, 558-561; 596. 

18 R. Grousset, "Histoire de l'Armenie", s. 109-1 ı o Not, ıso, 146, 161, 291-292, 
507-508, 520, 68ı ve ekli "2° Genealogie des Bagratides". 

18 R. Grousset, "Histoire de l'Armenie", s. 464-466, 483, 508-sog. 615-616. 
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Şimdi biz, hiçbir bıi§ka kaynakta bulunmayan, "Ahbô.rü'd-Devleti's- · 
Sel_çuk!Jiye"deki bilgilere göre, 1064 te Melikşah ile babası Sultan Alpars
lan'ın Kars İli'nde, yukanda anılan üç ayrı siyasi bölgede fethettikleri 
8 kale ve şehrin nereleri olduğunu görelim. Bunlan anlatırken, bölgeyi 
ve araziyi iyice gezip, gördüklerimizi de, tanıtacağız. 

a) Sürmeli-Çukuru'nda Üf kale'nin fethi. Bugün Kars İli'nin Aras 
sağında ve Ağrı dağları.nğa.n batıya doğru uzayan Şahyolu-Dağlan 
kuzeyindeki Aralık, Iğdır ve Tuzluca (1934 ten önceki " Kulp") ilceleri 
bölgesi, pamuk yetiştiren çukur bir kışlak ovalıktan ibaret olup, Aras 
sağında bugün Türk-Sovyetler Birliğinin ortaklaşa kullandığı "Kara
kale-Barajı" yakınındaki Eski-Oğuzlar hükümdar sülalesi "Salvur
Kazan Han" hanedamnın Dede-Korkut Kitabı'nda çifte-başkendinden 
(kışlak olan) birisi diye anılan "Sürmelü" şehrinden adını almıştır. 

1827-1917 arasındaRevan Vilayetine bağlı olan Çarlık idaresince de 
"S~rmalu Uyeztf.'i" (Sürmelü Sancağı) denilen bu üç ilce bölgesi, 1918 
de kurtularak, Anayurda kavuşmuş, önce "Bayazıd Vilayeti"ne, 
1934 ten beri de Kars ili'ne bağlanımştır. Bütün Sürmelü-Çukuru'nda; 
Tuzluca güneydoğusundaki dağbaşında "Köroğlu-Kal'ası" gibi aynca 
meskiın yeri bulunmayan hisarcık sayılnıazsa, Iğdır-Çilligediği yolun
da ve dağın kuzey yamacındaki "Iğdır:-Korganı" denilen ve ı664 te 
ovadaki yerine taşınmadan önce Iğdır halkının oturduğu sarp kale 20 

ile, "Iğdır-Karakalası" denilen Aras sağındaki "Sürmelü-Şehri Kal' ası"~ 

20 Klaviyo, 30 Mayıs 1404 Cuma günü Sünneti'den çıktıktan sonra, Bayazıd 
Kalesi'ne gelirken, ilk günü uğradığı "lğdır-Korgan" ı şöyle anlatıyor : "Bir kayalık 
üzerinde duran bir Kal'a'ya tesadüf ettik. Kal'a bir kadın tarafından işgal olunmuştu. 
D ul olan bu kadın, Kal'a'nın sahibesi idi (ünlü Kars eşrafından "Khatunoğullan"na 
adını veren oymakbaşı Hatun'dur, bak. "Kars Tarihi", I. 480, Not 104). Kendisi, 
Temür'e vergi veriyordu .... Temür, Kal'a'nın tekrar eşkıya barındırmaması için, 
bütün kapıtarım kaldırtmış ve bir daha buray~ kapı yapılmamasını emretmişti. 
Biz buraya vardığımız zaman, Kal'a'nm hiçbir kapısı yoktu. Buranın ismi lğdır'dır. 
Ararat-Dağı'nın (batı) ucunda duran bu Kal'a, Ha.;;reti Nuh tarafından inşa olunan 
Gemi'nin Tufan'da durduğu yerdedir ..• Ertesi (31 Mayıs) Cumartesi günü Iğdır'

dan hareket ederek, Nuh-Gemisi'nin durduğu Dağ'a (Ağrıdağı'na) vardık" (Ömer 
Rıza Doğru!, "Timur Devrinde Kadis'ten Semerkand'a Seyahat", /194:3/ İstanbul, 
I. ıo6-107). 

21 Mebm.ed Nesevi ("Sireti-s-Sultin Ceialüddin Harezm.şab", O. Houdas 
tercümesi, ":Histoire de Sultan Djelal ed-Din Mankobirti", 1895 Paris, s. !20!2-!203, 
!205-206), bir Türk Emirliği merkezi olan Aras sağındaki "Siirmarin"nin 1!2!25-1227 
arasında Harezmşah'a üss olduğunu anarken, buranın bozulan "Aras üzerindeki 
Köprü'sünün", Sultanın emriyle ve kendi nezaretinde tamir edildiğlni anar. Temür, 
1386 da Karakoyunlulardan burayı alırken adı, "Surmarı ıS}·•J.Y Bisô.rı" biçimin-
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ve Tuzluca'nın içindeki eski "Kulp Kal'ası"ndan ba§ka, hisar veya 
müstahkem yer yoktur. Bunların üçünü de, Şehzô.de Melikşah idare-

. sindeki Selçuklu ordusu, ro64 Mayıs ayında fethederek, Bizanslı.lar 
elinden almı§tır. Bizanslılar da, · "Sürmeli-Çukuru"nu 1044 te Anı..; 

Bagratlılarından alarak ülkesine katını§ bulunan Şeddô.dlı Gence ve 
Divin Emtri kahraman Ebt1'l-Esvô.r Şavur'dan 22 1047 de zaptetmi§ ve 

de geçer (N. Şami, "Zafemame", N. Lugal tercümesi, 1949 Ankara, s. 120). 
Akkoyunlu resmi tarihi "Kitab-i Diyarbekriy;·e" de ise (ı962 Ankara, s. 97, 137-138, 
235-236), "Sürmelü ''}.ı. r" imiasiyle ve "Sürmelü-Ktflakı", "Sürmelü-Şehri" diye 
anılır. İspanyol Elçisi K.laviyo da, 1404 Mayısında gördüğü bu şehri "Sal-Marin" 
diye anarak, Tufan'dan sonra Nuh-Nebi eliyle yapılan "llk Şehir" olduğuna inanıl
dığına işaretle, şöyle tarif eder : "Sal-Marin, büyük bir şehirdir, buradan altı fersah 
ötede Ararat dağı vardır, ki Nuh'un-Gemisi bunun tepesine konmuştu. Aras ırmağı 
kıyısında bulunan Sal-Marin, bir yandan (kuzeyde) derin bir vadi ile çevrilmekte, 
sonra (güneyden) yüksekçe tepelere dayanmaktadır. Bu yüzden şehrin yeri, son 
derecede müstahkemdir. Şehrin (güneydeki) Kapısı üzerinde sağlam kuleleri bulunan 
bir Kal'a (İçkale) vardır. Bu Kal' anın arka arkaya (içiçe) iki kapısı vardır ... Sal
Marin'de çok güzel ve eski yapılara sık sık tesadüf edilir" (Guy le Srtang, "Clavijo 
Embassy to Tamlaner", 1403-1406" 1928 London, VII. Bölüm; Ömer Riza 
Doğrul tercümesi, "Timur Devrinde Kadis'ten Semerkand'a Seyahat",/1943/İstan
bul, I. 104 te "Sal-Marin" yerine . "Sözmari" rlenmiştir) . 

·22 Seıçuk.ular'a öncülük ve kılavuzluk yapan bu Şeddadlı Emtri'nin sara
yında Gence'de misafir kalan ve 1043 yılında onunla birlikte "Rum Seferi"ne çıktığını 
söyliyen Gürgan/Cürcan Emirlerinden Kabus'un 1o8o de oğlu Gilanşah için_ bir 
öğütleme kılığında yazdığı "Kabusname"de (Mercimek Ahmed tercümesi, II. Basılış, 
1966 İstanbul, s. s8-59), bu Gence-Divin Emiri şöyle tanıtılmaktadır : "Ol vakit 
RUm'un ucu, Gence (ülkesi) idi. Ol Gence'de bir Beğ vardı; adına Eba'l-Esvar Şapı1r bin 
El-Fadl derlerdi ... Ulu padişahtı ve zirek ve . bahadır ve fasili ve mütekellim, dini 
dürüst, itikadı bütün ve önin gözler kişi idi. Şöyle ki padişahlar resmidir, cümle 
erkanı yerli yerince idi. Durdunğlayın (durduğu yerde bile) hünerdi, boş değildi". 
Bunun "bir Vez(r'i vardı, adına Pfrflzan Deylemf derlerdi." Bu zat, 1064 te de Selçuklu 
ordusuna yardırncı olarak katılmış ve Sürmeliçukuru ile Arpaçayı boylarının, Çıldır
Gölü çevresinin fethinde büyük yararlıklar gösterdiğinden, buraları metbuu Sultan 
Alparslan tarafından kendisine "lhsan" edilmiştir. Bunu, Selçuklu (Sultan, Anı'da "bir 
Mescid inşa ettikten ve bir Emlı:'in idaresi altında müretteb bir ordu vücuda getir
dikten sonra, kendisi Isfahan'a, oradan Kirman'a gitti", "Ahbarü'd-Devleti's-Sel
çukıyye", s. 28), Şeddadlı ("Sultan Alparslan, Ermen ve RCım vilayetine ğaza eyle
yüp, eyadi-i Kefere'den istihlas ettiği memalikin, kurb ü ittisali olmağla, -457/ıo64 
senesinde Divin Emiri Ebıl'l-esvat ŞavU.r'a- inayet ve ilisan eyledi", "Tarthü Bab 
ve'l-Ebvab ve Şirvan ve Aran"dan naklen, Müneccimbaşı, "Sahayifü'l,Ahbar", 
II. so8) ve Gürcü (Sultan Alp-Arslan, Cavakhet'teki "Akhal-Kalak" şehrini aldıktan 
sonra, dönüp, "Anı'yı Rumlar'dan aldı ve Abulaswar oğlu Manuçar'a ~erdi", M. 
Brosset tercümesi, anonim ve resmi: Gürcistan tarihi "Kartlis-Çkhovreba, "Histoire 
de la Georgie", I. 328) kaynakları gibi çağdaş eserler, ıo64 teki Selçuklu fethi olan 
yerlerin, Alparslan tarafından, Selçuklulara hizmette çok emeği geçen Şeddadlı Ebı1'l
Esvdr Şavı1rfŞahpı1r'a (o da yaşlı olduğundan küçük oğlu Menılçehr'e) verildiğini belir-. 
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merkezi olan "Surb-Mari" (ermenice : Aziz-Meryem) §ehrine rumca 

tirler. Halbuki, Türk tarihinin parlaklığından gözleri kamaşarak, gerçekleri görmez
likten gelme hastalığına tutulan bütün Ermeni ve Rus müelliflcrinin "Anı Şthri" 
üzerine yaptıkları yayınlarda, koca Selçuklu Sultanı Alparslan'm, 1071 Malazgirt 
Zaferi'ni müteakıp, "Anı)ıı, b4Jük bir mebldğ karıılığında Şeddddlılar'a sattığı" yalanı, 
1784 ten beri tekrarlanmakta ve 1927 yılından bu yana türkçeye tercüme edilen 
Ermeni ve Rus kaleminden çıkma eserlerde de, ne yazık ki, hiçbir tenkit kaydi kon
madan, yer almış bulunmaktadır. "Rus Ulüm Akademisi Azasmdan Profesör W. 
Barthold" un, ingilizceden çevirdiği ve ı899 da ilavelerle bastırılan rusça "Düueli 
lslômiyye"yi 1927 de türkçeye çevirip neşreden E. Edhem (s. 243), onun şu ibaresine 
dokunmamıştır: "Şeddadi Hanedanı, 46sjro72 de Anı)ıı, Alparslan'dan satın aldı." 

Sözde, resmen "ta' dil, ikrMl ue te' lif sureli ile;' M. Eğitim Bakanlığının tercüme ve 
neşeettirdiği "ls/am Ansiklopedisi"ndeki W. Barthold'un "Ani" makalesi de, 1941 de 
olduğu gibi tercüme edilmiş ve bunda {I. 435) şu cüınleye dokunulmamıştır : I072 
de, "müslüman Şeddddi hanedanı, Ani)ıi Sultandan satın almlf"· Anı'da Çarlık zamanında 
yıllarca kazılar yapan ve bunları "Anı Serisi" olarak makale, ayrıbasım ve broşür 
halinde bastıran Prof. Nikolay MARR, bu yalanı gerçek sayarak eserlerine alınış ve 
1934 te Sovyetlerin "Devlet Akademisi Tarih Kültürü Malzemesi" sırasında Lenlııg
rad, Moskova'da basılan rusça "Anı Şehri Tarihi ue Kazıları" adlı büyük kitabında, 
buradaki İslam-Türk eserlerine hemen hiç yer vermiyen bu süper Sovyet Profesörü 
(s. 32, ı 13, 120), Barthold'un dediği gibi, 1072 de Anı'nın Selçuklu Sultanı tara
fından Şeddadlılara satıldığını, tekrarlamıştır. 

Bütün bu Ermeni ve Rus iddialarının biricik dayanağı, 1267 de biten Ermeni 
rabibi "Müuerrih Vardan"ın "Cihan Tarihi"nde (LIX. Fasıl), 1937 de Edebiyat Fakül
te.•ince bastırılan "889-1269 yılları" bölümü tercümesinde de terıkitsiz çıkan (H. D. 
Andreasyan tercümesi, "Tarih Semineri· Dergisi", Sayı 1/2, s. 179) şu cüınlelerdir: 
"Gançak (Gence) Emiri olan Fadlu(n}, Alparslan'a altınla müzeyyen ;i;ekli resimler 
vererek, Anı)ıı ondan aldı; ve bu harap şehre, henüz çok küçük yaşta bulunan tarunu 
Manu;e'yi hükümdar olarak gönderdi." İşte bu ibareleri, Meb.itarist rabibi Mikael 
Çarniçyan tahrif ederek, 1784 te Venedik'te ermenice basılan "Ermeni Tarihi''nde 
{II. 995) şu kılığa sakmuştur : "1072 yılında, Fadlun adlı bir Emir, Anı ıehrini, büyük bir 
meb/ağ mukabilinde Alparslan'dan satın aldı ve henüz bir çocuk olan Manu;e ismindeki 
torununu oraya V ali nasbetti." 

Vardan'm, Anı Fethinden 200 yıl geçtikten sonra yazdığı bu haberdeki isim
lerde ve yakınlık dereesinde de yanlışlıklar vardır. :ı)ıo64 veya 1072 de Şeddad
tılar'dan veya Gence Emirleri'nden "Fadlu(n)" diye birisi yoktur, Ebü'l-Esvar'm 
tarunu ve 1073-1088 de Gence'ye hakim olan Fadlun vardır; 2) Anı Emiri genç 
Mena;ehr (Manuçe), 1031 de ölen Fadl'm torunudur. Türk tarihçilerinin bu Ermeni 
ve Rus iddialarmı çürütmemesine karşılık, S. A. Kesrevi Tebrizi, 1930 da Talıran'da 
hastırdığı "Şehriyaran-i Gilmnam" (III. 46) adlı eserinin Şeddadlılar tarihinde, "lmdd 
lsfahani)ıe göre Alparslan, Anı jehrinin hakimiyetini EbU's-Süvar (Şavür)a verdi", dedik
ten sonra, şunu hatırlatıyor : "Ermeni tarihçilerine göre, Eba's-Süvar veya oğlu 
Fadlun, burt!)iı Alparslan'dan satın alml§tır. Fakat, bu söze inanmak doğru değildir. 
Çünkü, Alparslan'ın lıi;bir zaman buna ihtiyacı yoktu ki, güçlükle almış olduğu böyle 
bir şehri, para ile satmış olsun." 

1953 te de biz, bu ısrarlı Ermeni ve Rus iddialarmı çürütmüştük (bak. Kırzı
oğlu, "Kars Tarihi", I. 358-359). 
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"Hagia-Maria" demeye ba§lamışlardı 23• Nahyıvan'qa ordusunun bir 
kısmını, Veliahd tayin edilmeye hak kazanmak ve cenge girip kendi- · 
sini askerlere sevdirmesi için 13 yaşlarındaki oğlu Melikşô.h'a verip, 
yakındaki kalelerin fethedilmesini huyuran Sultan Alparslan, kendisi 
"Hazar Olkeleri" üzerine yürüdü 24• Başvezir _Nizamülmülk'ün de yanında 
atabek ve damşman vazifesiyle kaldığı Mclikşô.h'm, yukarıda anılan 
üç kaleyi Sürmeliçukurundan alışım, Selçuklu metninden takip ede
lim: 

Karargah'ta kalan Melikşô.h, yanında kalan ordu ile, yakındaki 
"Kal'a'ya {Iğdır-Korgam'na) hücum etti ki, orada Rumlar'ın okçucu
lan bulunuyordu. Bunlar, Müslüman askerlerinden birçoğunu öldür
düler. Sonra Nizô.mülmülk ve Horasan-'Amtdi atıanndan indiler, piyade 
oldular. Sultan Melikşô.h bir ok atarak, Kal'anın Emtri'ni boynundan 
vurdu; Kafirler, taşla müdafaa ettiler ; nihayet, yüksek bir tepeye 
{Ağndağma) doğru gittiler, kaçtılar, dağlarm tepelerine doğru sır

marnp, çıktılar 25• İslam askeri galip gelerek, (Kale'de bulduklan 
müdafilerin) hepsini kılıçtan geçirdiler, hiçbirini bırakmadılar. Bunu 
müteakıp Melilışô.h, Sürmari denilen Kal'a'ya gitti. Bu Kal'a'da akar 
sular ve bostanlar vardı. Bunu fethetti" 26• 

Sürmari'nin"yakımnda bir Kal'a (KulpJTuzluca-Kal'ası) daha 
vardı. Melikşah, bunu da fethedip, sonra harab etmek istediyse de, 
Vezir Nizô.mülmülk "Müslümanlar için bu mühim bir kal'a, sağlam 
bir üsstür ve huduttur." (Kağızman-Deresine M.kim Bizans sınırın
dadır), .diyerek onu bundan men'etti. Nizamülmülk, Müslümanlar 
için iyi bir üss olan bu Kal' a'ya, birtakım babadırlar yerleştirdi. So~a 
Melikşô.h, {Sürmelüçukuru'ndan çıkıp, Şeddadlılarm elindeki Divin/ 
Revan-Ovası-Elegez batısı yolu ile, Arpaçayı yukansındaki) Meryem
Neşin denilen bir şehre gitti" 27. 

~3 R. Grousset, "Histoire de l'Armenie", s. 574-575, 582, 584. 
2' Sıbt İbnü'l-Cevzi, "Mir'atü'z-Zeman fi Tarlbü'l-A'yan", Ali Sevim neşri, 

19~8 Ankara, s. 117. Osman Turan ("Selçuklular Tarihi ve Türk-İsHim'Medeni
yeti", s. 104), Alparslan, Nabçıvan'dan· ayrıldıktan sonra, "GürcüfHazar-Abkhaz 
beldelerine hareket etti" diyor. 

25 Klaviyo'nun, 20. notumuzdaki baberlerine bakınız. 
2 8 "Ahbdrü' d-Devleti' s-Sel;ulqyye", s. 24. 

. 27 Ayni eser, s. 24. Bu "Meryem-Neşin"in yerini belirtmede, Türk tarihçileri 
hep yanılmışlardır. Mük:rimin H. Yınanç'ın ("Selçuklular Devri-'Anadolunun Fet
hi", s. 35, 58 ve Mf. V ekaleri yayını "Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan", 1959 Ankara, 
s. 28) buranın "Van" olduğunu; Osman Turan (ayni eser, s. 104), "Meryemni.§tn'in 
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b) Arpa;ayı Aşağısı'ndaki "Septd-Şehr" ( Merinf.ı\1ıretı}in Fethi. Yu:
kanda, 1054 te Kars'tan dönen Kutalmış'ın uğradığı ve belaya düştüğü 
yer olarak tanıdığımız eski ErovantaşatfMarametfJ\1arinfMırenfMrien, 

Arpaçayı'nın sağında ve Digor-Çayı'm aldıktan sonra, bu çay ile 
Arpaçayı arasında kalan ve sivri ucu doğuya düşen yanınada üzerin
dedir. Köylülerin "Mıreni-Karabağ" dedikleri ıssız köy yanında: kale, 
süslü kilise ve Selçuklu biçimi "taçkapısı" buluna?- bir yapı hlıntısı 
da 1>ulunan bu kasaba, ·-rrede-Korkut Kitabı'ndaki Oğuzların çifte
başkendinden "Ağca-Kala (k)"tan ibarettir. Resmi Safavi Şah Abbas 
Tarihi nde h. 1012 (ı6o3) yılı vakalan arasında geçen ve trevan
Kars arasında gösterilerek "Nevaht-i Çukhur-Sa'ad" (Revan-Ovası 
bölgelerinden) sayılan Sancak merkezi "Ağça-Kal'a" 28 da, burasıdır. 

Bizim sınırımız içinde güneyinde Pekran (Bagaran) ve batısında 

Karabağ köyleri, kuzeyinde Arpaçayı yatağında "Kervansaray" öreııi, 

doğusunda ve sımr ötesinde Arpaçayı solunda da "Gınnik" denilen 
köycük vardır. Burası, Kars-trevan kervan yolunun en kestirmesi 
üzerindedir. Son Ermeni kroııikçilerinden Tebrizli Arakel, ı6o4 yıllan 
vak'alan arasında, Osmanlı Serdan Çağaloğlu'nun trevan'daki Şah 
Abbas üzerine Kars'tan yürümekte olduğunu anarken, onun, "Erovan-

Van gölü değil, Türklerce Gökçedeniz: denilen Sevan gölü·üzerinde bulunması iktiza 
eder", diye ilerisürmeleri, yanlıştır. Mehmet A. Kö}rmen ("Selçuklu Devri Türk Ta
rihi", s. 256), "Meryem ·Nijin, muhtemelen Şirek (Şıi-ak olacak)deki Marmara§fn" de
mekle, doğuya yaklaşmıştır. Eserini I I 79 da bitiren AnıZı Samuel'in izahlarından (M. 
Brosset, "Samuel d'Ani, Tables Chronologiques", Golleetion d'Historiens Armeniens, 
I876 S.-Petersbourg, II. 44I) ve Arpaçayı yukarısında ve solunda, buranın yerindeki 
"Kanlıca" köyünde bulunan 1029 tarihli ermenice kitabeden, Meryem-Nq(n'ın, 
buradaki "Meryam'a-Şen" (halk dilince : Marmaşen) adlı Meryem-Ana adına 
yapılan kiliseye göre anılan kasaba olduğu, artık çoktan anlaşılmıştır (M. Brosset, 
"Histoire d'Armenie, par le Vartabed Kiracos de Gantzak", I87I S.-Petersbourg, 
s. 46, Not 8). 

Meryem-Ana adına burada 988 de başlatılıp, 944 yılında bitirilen büyük ve 
süslü "Maryam-a-Şen" kilisesini, Anı-Bagratlıları ordu başbuğları hanedam ve eski 
Arsaklılar sülalesi "Palılav-Uni" soyundan gelen "Valıram (Behram) Palılavuni" adın
daki bey yı$tırmıştı (Frederic Macler, "Histoire Universelle, par Etienne Asolik de 
Taron", I9I7 Paris, II. I56). 

28 Türkmen İskender Müıışi, "Alem-Arayi Abbast", 1334 Şemsi {I955, II. 
Baskı). s. 667-668, 741. 
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daşat ve bugün Ak;a-Kala denilen" yere yaklaştığını, bildirir 29• Alpars
lan, oğlu Melikşah ile birleşti.kten sonra, büyük garnizon merkezi ve 
çok müstahkem olan Anı'nın güneyden imdat alabileceği bu Ak;a
Kala yı, o zamanki adı ile "Septd-Şehr-' diye farsça tercümesiyle de 
anılan sarp ve müstahkem kasabayı fethetmiştir. Bunu, "Arpa;D:)Iı 

yukarıları"nda veya "Bor;alı-Ak;akalası" (Gürcül.erce tercümesiyle 
"Tetr-is-Sikhe"), hatta "Akal-Kalak" (şimdiki : Ahılkele~) yerinden 
ibaret sananlar, hep yanılrruşlardır. Eski Arsaklılar'm 150 yıl kadar 
başkendi olan ErovantakarfErovantaşat yerindeki "Mrien" de, Herak
leios'un 6gs-6g8 de "Armenia Valisi" tayin ettiği Davit Saharuni, 
"bu küçük şehirde muhteşem bir Rum-Ortodoks Kilisesi" yaptır
mıştı so. 

Kaynağımızda, "Sürmari"- ve çevresiyle "Meryem-Neştn" fetih
lerinden sonra Şehzade Melikşah'm, seferden dönen babası tarafından, 
kendi yanma çağnlınca, (herhalde Elegez dağı doğusundan Diviri
Ovasına ·dönerken) "yolda herhangi Kal'a'ya (Beçni, ParbıfSurb
GrigorfHagios-Georgios ve Anberd/Bürakan gibi, 1947 de Divin 
Emirliği'nden Bizanslılar'a geçen kalelere) rast geldiyse, onu fethetti. 
Böylece nihayet, Babasma müla.kı oldu" 31, deniyor 32• Bundan sonra 
da, Baba-Oğul birlikte hareket etti. "Sonra Alparslan, Sebld-Şehr (=Ak
ŞehirfA.kça-Kala) · üzerine yürümek maksadiyle bir ordu hazırladı. 
Bu memleket ahilisiyle aralarında birçok rrı.uharebeler vaki olduktan 
sonra, Tanrı, oranın fethini de ona müyesser kıldı" 33• 

B'undan sonra Alparslanın ordusu ile, Anı kuzeybatısındaki 
Çıldır-Ak;a-kalası'ndan ibaret eski "Akal-Kalak"ı almak ve buradan 

29 M. Brosset, "Co/lection d'Historiens Armeniens", 1874 S.-Petersbourg, I. 286. 
Arsaldılar'ın "Karen-Pahlav". kolundan olup, Kuşanlar ile savaşırken kafas~ın bir 
yanı kılıçla· sıyrıldığından "Kamsar" (Kem-Sei:jEksik-Baş) lakabiyle anılan: prensin 
oğlu' Arjavir Kamsarakan, gıo yıllarında Ararat bölgesine gelerek, 311 de KağıZman
De~esi. ile Arpaçayı boyunu malikane edinmiş ve "Erovantaşat" ta oturuyordu . . Bu 
yüzden 350 yıllarında buraya "Kamsarakan Ostanı (ASitanesi) Erovantaşat'~ dendiği, 
biliniyor (Khorenli Movses, II, 27-28; III, gı). Aslında, ArsaklıjPart dilinde, ' 
"Erovanl.;, (sonra,' "Elvend") sözü, "akfak;a" anlamına gelir. Büyük-Arsaklıların 
merkezi Hemedan'ın batısındaki yaylak dağın "Oront.fArvandfElvend" adı da, "Ak/ 
Ak;a" anlamıria geliyordu. 

· so R~ Grousset, "Histoire · de 'l'Armenie", s. 186. 
sı "Ahbô.rü'd-Deuleti's-Sel;ukıyye", s. 25. 
s:ı ·Bu kalelerin. adlarıiu.R. Grousset ("Histoi.çe de l'Armenie", s. 6ı2) anar. 
s :i ''AhMTü' d~D~vleti' s-Seljukk!)le",' s. 25. 
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Res. 3 - Sürmeli Şehir örenlerinin kuzeydoğudan görünüşü : 
Üstte İçkale, sağda Kızılkünbet. 



Res. 4 - Sürıneli'dc kuzey burçlardan birisi. 

~~i; :-::i'-
~~~ 

-~.-··:~· · .. ?::.~~'~l 

1 

ı 

• -~ 1 :·,, 
.... 1 

'·:ı:. ı 
• ·• •• _;ı 

o' 

• ·ı · ... ~> 

.. ~ 

1 

·. 

·· ~· · . . 1 , .. ··. :\~~~ ı .... ,r: ~~~:: 
o .J,··:o.· !)' o ·ı 

~4i·~·· 
' ~-~· 1 .. 

Res. 5 - Sürıncli'dc Kızılkünbedin kuzeyden görünüşü. 

~ 
~ 

~ 
~ .. 
~. 
~ 



M . F. KZ1z_ıoğlu 

Res. 6 - Anı: Ortakapı batısındaki burçlar. 

Res. 7 - Am : Güneyde derin Arpaçayı yatağı ve Köprünün başları. 
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Res. 8 - Anı : Güneybatıda Kızkalesi ve Kızkilisesi. 

- ~-·.,"'l 
~; ~1 

,. ı 

··:·! . ; 

Res. 9 - Anı : Ortakapı Burçları. 



· ·.' · ..... -
- ... ~ . 

·--~~-·--:.-·~:··- . ---

,. 

M. F. Kırzıoğlu 

...... ·---··- ···-·-· ·- ------ ----- ·----~ ··-":':."'- .. 

/' 

·. 

· .... . 
-~-----

.. -· 



/~t~~f~-~ 
Res. ı ı - Anı: Ortakapıda en eski Selçuklu çağı (ıo64-ı074·) ki tabesi 

[Şcddadlı Menuçchr b. ŞavCır). 

~ 
~ 

~ ... 
~ 
<:> 

('Jq, .._ 
ı:: 



ı-

.... ... 

..... 

M . F. Kır;:;ıoğlu 

-------:--.:·~---,X-. -: 

:.---:•:l --l 

a 
<: 

ı 



M. F. Kırzıoğlu 

Res. ı 3 - Anı : Selçuklu Çağı kitabe ve taş süsleri. 
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satırlarm sonu ve üstte bir Selçuklu kitabesi parçaları 
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. Res. ıs- Anı: Ebü'l-Muammeran (Menuçehr) Camii Minaresi ve İçkalc. 
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Res. ı6- Anı: Şeddadlı (Menıiçehr) Camii ve Minaresinin kuzeyden görünüşü. 
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Res. ı8 - Anı: Şeddadlı Camii gUney kesiminin içi ve Arpaçayı'na 
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Res. 21 - Anı : Sultan Sarayı. 
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Res. 23 - Anı: Şeddadlı Burcunda çengellihaç (Avşarlı damgası). 
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Res. 25 - Anı : Birnarhane Burcu'nda öküz başını yakalayan iki 
ejderha kuşağı. 
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SELÇUKLULAR'IN ANIYI FETHİ 129 

Anı'ya yardım gelme ihtimalini ortadan kaldırmak için, Çıldır gölü 
doğusuna yürüdüğü, anlaşılıyor. 

c) Çıldır-Gölü Kuzeydoğusundaki "Akal-Kalak" ( Ağca-Kala) ve 
Albız'ın Fethi. Cavaket bölgesinin merkezi olan ve "Akal-Kalak" (Akal= · 
Akça-Şehir) denilen bu kale, Çıldır-Gölü kuzeydoğusundaki "Ağca 

Kala" köyünde ve gölün "Ada"sındadır. Bu köyün kuzeyinde yükselen 
tepe üzerindeki "Senger" denilen hisar ile, btiradan 105 m. uzunlu
ğunda ve bir kağnı geçecek genişliğinde suya (göl içine) döşenmiş 
kaya-kaldırımlı, bundan sonra da iki kağnı geçecek eniililde ve Bo m. 
boyundaki dolma yolla ulaşılan ve kuzeyindeki tepede bir i;kale ile 
dolma yol agzında üstüvani çifte burç arasında Kalepakısı ve İçkale 
çevresinde Ortodoks Kiliseleri kalıntısı, ev örenleri bulunan "Ağca
Kala Adası" gibi iki kesimden ibaret ve gerçekten Ada-Şehrinin zaptı 
güç bir yerdir. 1038 de başlanan surlan henüz bitmemiş bulunan bu 
"Akal-Kalak", "Meskh" (Güneyli) denilen "Aznavurlar" (sipahiler) 
tarafindan, ancak üç gün müdafaa edilebilmişti 34• Selçuldu kayna
ğında belirtildiği gibi, geceleyin çıkan rüzgar, İçkale'yi düşürmek 
için çevresinde yakılan odunların ateşini bütün kasahaya yaydığından, 
evleri yarian ahali, buradan kuzeye göçerek, 42 km. ötedeki "Amiran" 
adlı kaleciğe sığınınışlar ve buraya, eski yerlerinin hatırası ile, yine 
"AkalfAkhal-Kalak" denilmiştir ,ki şimdiki "Akhılkelek" ten ibaret
tir ss. Kaynağunızda "Agal-Kelak" !.1")15' J~l denilen Çıldır-Akcaka

lası'nın adı, ermenice metinlerde "Akal-Kalak" (Akal-Şehri) ve gür
cüce kaynaklarda, biraz yumuşak "ka" sesi ile "Ak'alfAkhal-Kalak" 
diye geçer. Selçuklu kaynağına göre, buranın fethi şöyle olmuştu : 

"Sebtd-Şehr"i aldıktan soııra, "Sultan, Agal-Kelak !.1)\S' J~l is
minde başka bir memleketi daha fethetmek istedi. Bunun surunun 
uzunluğu yüz zira' ve enliliği bundan daha ziyade idi. Şark, garb, 
şimal taraflarında memleketi iliata eden bir dağ ("Senger-Dağı") ve 
dağların tepelerinde kaleler vardı. Zikrettiğimiz sur da, cenub taraflarında 
(Ağacakala köyü yerinde) idi. Bu surun önünde (batısında), Ceyhun 
gibi bir su (Çıldır-Gölü) vardı. Bunun üzerinde bir Köprü kurulu idi. 
Düşman, bu köprüyü kaldırdı, bu ellietten Müslümanların tamalı 

3' M. Brosset, "Histoire de la Georgie", I. 328. Yerin tarifi için bak. Kırzıoğlu, 
"Kars Tarilıi", I. 21, Not 6. 

35 K.lrzıoğlu, "Kars Tarihi", I. 335· Bu durum, 1048 de Arzan yanuıca, halkının 
Karm'a taşınıp, burayı o adla ( "Arzani'r-Rıim" diye) anınalarma benzer. 

St/f!Jk/u Tarihi D , 9 
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ve umudu kesildi. Bunun üzerine Sultan Alparslan,. memleketin kapı
smda çadırını kurdu, namaz kıldı, Tanrı'ya dua ve niyazda bulundu. 
Askerleri büyük bir köprü kurdular, harbe başladılar." Sonunda, 
içeriden iki Elçi gelip, eman dilecli. Sultan da, teslim şartlannı bildir
mek üzere, "Emfr bin Mücahid ve EbU-Semre"yi içeriye Elçi yolladı. 

Fakat, Selçuklu Elçileri, "Kal'a'nın fasılım geçtikleri vakitte, Gürcüler 
bunların etrafını çevirerek, öldürdüler." Bunu duyan Sultan, hücum 
emrini verince, memleket zaptedildi. Fakat, "burfların birinde (Adadaki 
İçkale'de), düşman dilaverlerinden bir kısım kalmıştı." Burası da, 
çevresine yığılan odunlara ateş verilerek yakılmak suretiyle zapte
dildi.. "Gece olduğu vakitte, şiddetli rüzgar çıktı. Burcun etrafında 
yakılan ateşten kalmıştı; rüzgar bu ateşi memleketin üzerine sa vu
rarak, bu memleket baştan aşağı yandı. Bu Kal'a'nın yanında başka 
bir Kal'a (Bucak merkezi Cala'ya yakın "Albız-Kal'ası") daha vardı. 
Sultan bunu da fethetti. Sonra Gürcü-Melik/er (IV. Bagrat), Sultan'a 
birçok hediyeler göndererek, sulh talebinde bulundular" 36• 

Bundan sonra "Gürcü memleketleri'nden Rum tarafın~ sefer"e çıkan 
"Sultan Rt1m memleketleri'nden zaptetmek istediği Kars ve Anı bölgeleri 
üzerine yürüdü. Bunların hududu (Anı Theması'na kuzeyden komşu) 
Şamşolde ·~J.J J-j ve Lore •J} adında iki bölge daha vardı. Bu memleket
terin ahaZisi (Borçalı{Barsel denilen Karapapak{Kazak Türkleri, hiç 
savaşmadan, türkçe konu§tukları için) çıkarak, lsltzmiyeti kabul ettiler. 
Sultan, bu cihetten çok memnun oldu. Hepsinin gusl ve abdest alarak, 
yıkarup temizlenmesini emretti. Kiliseleri'ni yıktı, onların yerine Mes-

se "Ahbô.rü'd-Devleti's-Sel;uluyye", s. 25-26. 
Çıldırlılar, öteden beri bu "Albız Kalesi harebeleri"ni "tekin" saymadıklarından, 

geceleyin yanından geçmeye korkarlar; burda "cinlerin, perilerio yığnak yaptığı"na 
inanırlar. Bu kalenin adı "Albız" da, eski türkçe "cin ve şeytan" anlamına gelir. 
Bu inanış ve bu ad, son derecede dikkate değer. "b" seslerini "v"ye çevirerek konuş
maya alışkın Karapapaklar, buraya "AlwızfAlvız" demektedirler. 

Selçuklu kaynağındaki "Agal-Kelak" !.!)\) J~l adının, lbnü'l-Esir'de (Mısır 
1290, X. 14) müstensih hatasiyle "J~ J~l" biçiminde yazılması, 150 yıldır 
araştırıcıları uğraştırıp, şaşırtınıştır. Aslı "!.l~ı.çl " biçimindedir. Eski "Akal
Kalak", Borçalı-Karapapaklar'ca "Ağca-Kala(k)" biçiminde anılıyordu. Bu yüzden, 
1578 de Çıldır bölgesini fetbeden Osmanlılar, 1595 te Ocak ayında tuttukları Çıldır/ 
Ahıska "Mufassal Tahrir Defteri"nde, "Çıldır Saru:ağı"nın, Göllin kuzey yarısını 
içine alan "Canba;:(lu)-Nahiyesi"ndeki 17. köy olarak gösterilen "Ağca-Kal'a"da, 6 
vergi mükellefin adları verilmiştir (Tapu ve Kadastro Gn. Md. "Kuyıid-i Kadime 
Arşivi", Sayı ıso, y. 142 b). 
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cidler yaptı. Bundan sonra Sultan, vakit fevtetmeden, Anı kürresi üze
rine döndü" 37• 

f) Alparslan'ın Anı Şekrini Fethi (I6 Ağustos ıo64 Pazartesi). Kroki
mizde görüldüğü gibi, doğusu, Arpaçayı'na kavu§an ve yazın kuruyan 
"Mığmığ" ( = tatarcık denilen sinek)-Deresi ile derin ve uçurumlu 
yataklı Arpafayı, güneyi Arpafay~'nın kıvrımlı derin ve uçurwnlu 
yatağı, batısı kuzeyden 3elen ve yazları da kurumayan Bostanlar
Deresi'nin aktığı doğusÜdik uçurumlu ve batısı büyük mağara oyulkan 
ile dolu olarak geni§ bir derin dere ile çevrili bulunan tabiatten 
müstahkem Anı Şehri'nin, kuzeyde ".Yavıan-Düzü"deki açık yönünü, 
doğudaki Mığmığ-Deresi ile batıdaki Bostanlar-Deresi arasındaki üstü
vani ve içten çift katlı burçların bulunduğu ı8-20-25 metre yüksek
likteki "Dışkale" surları (§. 6) kapamaktadİr (§. 7) . Şehrin, güneyde 
Arpaçayı üzerinde tek gözlü bir "Köpnı"sünün ba§ları· duruyor. En 
güneyde "Kız-Kilisesi" Kayalığı (§. 8) ,onun kuzeyinde, "İlk-Anı" 
veya ".Yukarı-Anı" da denilen ve K arnsarakanlı Beğleri'nin Saray' ı ile 
yüksek "İfkal' afNô.rin-Kal' a" ( ermenice : "N argi-Berd") (§. ı 5) 
bulunur. "Eski-Anıfllk-Anı"nın dı§ surlarından "Kapı-Burfları"nın 
iki üstüvan1 burcu, Minareli-Cami'in doğu-kuzey yamnda bulunuyor. 
Eski-Anı'nın Kamsarakanlılar ve daha eskiden kalma Dışkalesi, Köp
ıii'den sonra Arpaçayı ile Bostanlar-Deresi'nin en çok yakla§tığı 

37 ~'Ahharü'd-Devleti's-Selçukıyye", s. 26-27. Urfalı Mateos (Hrant D. Andreas
yan tercümesi, "Urfalı Mateos Vekayi-Namesi", ıg62 Ankara, s. ı ıS-ı ıg), ıo64 te 
Alparslan'ın, "sayısız askerle Ağuvan (Aran) memleketine gircli"ğini, buranın Kıralı 
Gorige (Taşir-Bagratlıları'ndan ıo4B-ıo8g da Loru'da hakim olan II. Gurgen)nin 
kızını zevceliğe alıp, onu, iltifatla ''kendi Şehri olan Lori'ye uğurladı"ğı'nı anlat
maktadır. Ermenice metiiı.lerde "Lori" ve gürcücede "Lore" (M. Brosset, "Histoire 
de la G~orgie", I. 360,407, 429) denilen şehrin, bu son imla ile Selçuklu kaynağında 
yazıldığı anlaşılıyor. "•:O.J.J J-j" biçiminde ıstinsah hatası ile yazılan yerin adı 
ise, gürcücede "Üç-Ok" anlamına gelen "Sami-SolgefSolde"den bozma "Şamşoylde"
den (M. Brosset, "Histoire de la Georgie", I. 260, 402) ibarettir. 646 daki İslam 
fethi dolayısiyle burası, Belazuri'de ("FütUhü'l-Büldan", M. J. De Goje neşri, ı866 
Leiden, s. 195) (Sasanlı) NUşirvan yapısı olarak, "Kal'atii Samşoldi ı.S.JJ~" biçi
minde anılır. Makedonyalı İskender'den yüzlerce yıl önce "Gürcistan'ayerle§miş Türk 
Orbefyanlar"ın merkezi (M. Brosset, ayni .eser, s. 30, 213, 216) olan Şamşolde ile, 
Khazarlar'th bir boyu olup, Khazar-Kaganları'na kız veren yüksek ve asil "Parsel" 
(Borçalu-Karapapakları) soyunun (Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", I. ı6o, ı8o, 219-220, 
336-337) yurdu Borçalı-Çayı boyları merkezi LorufLore halkı da, milli duygulada 
soydaş Selçuklular'a katılıp, toptan İslam dinine girmişlerdir. Bu· yüzden Sultan 
Alparslan, Lore'ye yine Bagratlı ll. Gurgeıı'i tayin etmiştir. 
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yerin biraz kuzeyinden bir yay biçiminde geçiyordu. Buradan kuzeye 
ve 6 kapılı Dışkale'ye kadarki "Yeni-Anı/Aşağı-Anı" denilen asıl şehri 
de, g6ı de burasıru başkent yapan Bagratlılar kurmuş ve bugünkü 
Anı-Kuzey SurlanfDışkale'si, Anı Takavuru II. Sembat tarafından 
87g-g86 arasında, sekiz yılda büyük gayretlerle inşa edilmişti ss. 

Güneyinden ve batısmdan, Anı'ya yaklaşmak, iınka.nsızdı. An
cak, kuzeydeki Dışkale surları ile, kuzeydoğudaki tek katlı ve alçakça 
surlar, Mığmığ-Deresi'nin batı yaınacmdan tırmanılarak yaklaşılabilir 
ve koruyuculardan gözaçılabilirse, altından lağım vurularak deline
bilirdi. Fakat, Mığmığ-Deresi yönünden, vadi uçurumlu ve geniş oldu
ğundan, mancınıkla dövülemezdi. Ancak, kuşatıcı ordu, bütün gücü 
ile kuzeydeki Dışkale-Surlarını ve çift demirkapılı Kalekapılarıru 

ınancınıkla yıkabilirse, şehre girebilirdi. Bu bakımdan, Anı, çağının 

"cenkle alıtimaz" bir şehri sayılıyorrlu ve Alparslan ordusunu 22 Tem
muz- ı6 Ağustos arasmda 25 gün uğraştınp, bunaltmış; sonunda 15/16 
Ağustcs gecesindeki bir deprem ile "Doğu'daki Surlar" da yıkıntıclan 
açılan bir gedikten, Selçuklu sökmenleri, şehre girebilmişlerdi. Alp
arslan'ın Anı)ıı Fethi'ızin tafsiltltı, Selçuklu kaynağında vardır; başka 
kaynaklarm haberleri de, tarafİmızdan toplanıp işlenmiştir39, Bu 
bakımdan, tarihçilerce yeri ve günü çok belli olan "Anı Fethi"ni, 
burada yeniden anmıyacağız. Yalnız, 900·. Fetih Yıldönümü'nden beri, 
"Anadolu-Fô.tihi Sultan Alparslan'ın Anı' da İlk-Cumanamazı'nı kıldığı 
Fethiyye-Cô.mii"nde, Anı Şehri örenleri kuzey-batı yanındaki Anı-Köy
lüleri ile komşu köyler halkımızın, her yıl ı6 Ağustos'ta Öğle-Naınaz
lannı Arpa;ay İleesi Müftüsü'nün imamlığında kılarak "Am-Kars Fet
hiyle Yurt-Kuran Alparslanın ve ordusunun ruhlarına" Kur'an-i-Kerim 
okuyarak, şükranlannı sunduklan.nı, analım. Sultan Alparslan'm, 
koca Türkiye'de içine girdiği ve "Fetih şükranesi olarak İlk-Cuma
namazı'nı kıldığı" bilinen "Kars-ili Ayasq[yası"na, Devletimizin ve 
ilgili müesseseleriınizin, yakınlık göstermelerini dileriz. 

d) Alparslan'ın Kars'taki Vanand-Bagratlıları bölgesini ilhakı. Kutal
mış'm 1054 başlarmda zaptiyle yağınalayıp döndüğü Kars'ı, Alp
arslan Anı Fethi'ni müteakıp banş yolu ile, Selçuklu ülkesine katmış 
ve hakimi Bagratlı Gagık-Abbas'ı yine yerinde bırakmıştı. Selçuklu 

3& Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", I. 289-292. 
se Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", I. 336-343. 
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kaynağımız, Anı'nın fethine başlanmadan önce adını andığı "Kars 
.r} "m, Selçuklular ülkesine katılışına hiç dokunmuyor. Çağdaş 
Bizans, Gürcü ve Süryani kaynaklarında da, bu uğurda hiçbir bilgi 
yoktur. Ancak, Ermeni rahibi Urfalı Mateos'un kronikinde, Ağustos 
ıo64 sonlarmda olduğu anlaşılan 4° Kars'ın ilhak.ı üzerine anlatılan
ların özeti, şöyledir : Anı fetbini müteakıp Sultan, Kars'taki "Şahinşah 
Abbas oğlu Gagık"a bir "Elçi gönderip, kendisine arzı hürmet etmek 
üzere yanına çağırdı . ~-~o da, Selçuklu Elçisi'ne, karalar giyinmiş 

halde gözüküp; "Sultan Toğrul"un yasını tuttuğunu söyledi. Durumu 
öğrenen Sultan, "bütün ordusu ile birlikte Kars'a, Gagık'm yanma 
geldi. Sultan, onu görmekle sevinç duydu; onunla dostluk akdetti ve 
ona Kırallık esvaplarını giydirdi (Selçuklu hil'ati verdi, tabi kıldı). 

Gagık da, Sultan'a bir ziyafet verdi. İşittiğimize göre, bu ziyafette kebap 
edilen bir kuzu için bir dahekan (altın veya gümüş dinar) sarfedilmiş 
ve Sultan ile bütün askerlerine kurulmuş olan sofranın masrafi, ceman 
yüzbin dahekan tutmuştur. Gagık, böylelikle kurtuldu" 41• 

Bu sırada Alparslan'ın, Pasın doğusunda Soğanlı-Dağları'na kadar
ki "Vanand-Bagratlıları" bölgesini (Kağızman-Deresi, Kars-Yaylası, 
Zarşatfşimdiki Susuz ilcesiyle, Arpaçay Merkez Bucağı bölgelerine 
hakim ve doğuda sınırları ŞırakfŞüregel'den ayıran Yalım-Dağları 
ve Khakhal-Dağlarına dayanan) ülkesine katağı ve Bagradı Gagık
Abbas'a, tabüyeti kabul ile cizye verdiği için, yine ülkesini ilisan ey
lediği, anlaşılıyor .. Merkezi Akal-Kalak olan Çıldır-Gölü çevresi ile 
bütün Arpa;ayı boyları (ErovantaşatfSepid-Şehr, Marmaşen/Meryem

Neşin) ile "Sürmelü-Çukuru" bölgeleri de, Selçuklu akınlarmda 1037 
den beri emeği çok geçen ve bu defaki fetihlerde büyük yararlıkları 
görülen, Gence-Divin Emiri Şeddadlı EbU'l-Esvar Şapı1rfŞavı1r'a mükafat 
olarak ve Bizans ucundaki bu yerleri korumak üzere "ihsan" edilmiş; 

o da çok yaşlı olduğundan, oğlu Menu;ehr'e buraları verdirerek, "Anı
Şeddadlıları" (ıo64-1200) kolunu kurdurmuştur. 

Sultan Alparslan'm, Kars'ı illiaktan sonra, Erzurum ve daha 
bab.sma yürümeden çarçabuk geri dönmesinin sebebi, Kirman'da 
Melik bulunan kardeşi "Kara-Arslan Kavurd"un, tahb. elegeçirmek için 

40 Alparslan'ın, 20 Ağustos (5 Ramazan) Cuma günü Anı-Katedrali'ni "Fethiyye
Camii"ne çevirip, Cuma-Namazını burada kıldıktan sonra, çok geçmeden, atla bir 
günlük yerdeki Kars'a geldiği ve burada da çok kalmadan döndüğü, anlaşılıyor. 

41 "Urfalı Mateos Vekayi-Namesi", s. 121- 122. 
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ayaklanarak, Rey'e doğru yürümekte olduğu haberini alması 42 ve 
bu ısyam bastırmak için cebri yürüyüşle vaktinde yetişme kaygısıdır. 
O, ıo64 teki bu "ilk-Rum Seferi~'nden, ıoo binlik ordu'lunun başmda 
ve 50 bin tutsak ile sayısız yağmalada geri dönüyordu 43, ki bu yıl en 
batıda ulaştığı yer de, Kars Kalesi idi. 

c) Anı'da Bugün Görülen Selçuklu Eserleri: 

Am'mn ıo64 teki fethi sırasında, şimdiki "Ortakapı" mn (Ş. g) 
çok zarar gördüğü veya yıkıldığı anlaşılıyor. Çünkü, burayı Şeddadlı 

Ebıl-Şücô! Menuçehr (ıo64-ıuo), tamir ettirerek, dört satırlı ve tarihsiz 
bir arapça kitabe koydurmuştur. O, Fethiyye-Camii'nin (Ş. ıo) batıku

zeyinde de sekizköşeli kalın ve yüksek (99 basamaklı) minareli (Boz
minare) ve büyük "MenU:fehr-Cammi"ni yaptırarak, metbuu Selçuk
lular çağında Anadolu'daki bu ilk İslam-Türk beldesinin imarma çok 
çalışmıştır. Türkiye'de en eski Sel§Ukliı. . §ağı kitabesi ve camii, Am' daki 
bu Ebu-Şiica Menuçehr'in eserleridir 44• Biz, Arn'da tesbit edilmi§ 
ve bugün kayıp veya kalan kİtabelerin metnini vererek, öteki Selçuklu 
çağı eserlerinin adlan ile fotograflanm sunarak, Türk Sanatı Tarihi 
ile uğraşanlann, bunlar üzerine eğilmelerini diliyoruz. 

a) Kitabeler. 

ı - Ortakapı batısındaki burçta, Menuçehr Kitabesi: 

{-""" )l?)l..iılr. - I 

tP.-~1-r. .. ~'ıs .J!ll.k ·~.ri - 2 

Y.I4.1J.Uitlf' J_,....:J.I - 3 
Son satır, kazma ile vurularak bozulmuştur.45 JJ'.:.J. ft'; y.. tl~ - 4 

42 "Ahbarü'd-Devleti's-Selçukryye", s. 28; Osman Turan, "Selçuklular Tarihi ve 
Türk-lslôm Medeniyeti", s. ıo6-ıo7. 

43 Osman Turan, aynı eser, s. 105. Sultan Alparslan, "Anı Fethi"nin.müjdesini 
Bağdad'da Abbaslı Halifesine yazdı (İbnü'l-Esir, X. ıs). ıo64 Seferine "EBÜ
ŞÜCA"' unvaniyle gelen Alparslan, bu büyük fethinden dolayı, Halife'den tebrik 
ile gelen "EBÜ'L-FETH" (Fetih-Atası/Fatih) unvanını alarak ("Ebıi'l-Ferec 
Tarihi", 1945 Ankara, I. 317) dönüyordu. · 

44 H. 455 (ıo63) tarihli Bitlis-Ulucalmii kitabesi ile, Diyarbekir İçkale-Camii 
gibi kaba tonoslu eserler ile, Anı-Camileri mukayese edilmelidir . 

. ' 5 M. Brosset, "Rapports sur un Vayage Archeologique dans la Georgie et dans l'Ar
menie", ı849 S.-Petersbourg, IL 143; Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", I. 363. 



SELÇUKLULAR'IN ANIYI FETHİ 135 

2 ....,- Menıiçehr-Camii'ndeki Kıifi Kitabe (§imdi yoktur) 46 : 

rlWI.JUJ.JI U)fy 4JJ.:ı J JJL; cJ. A';" _,:... t_ı.::..;Y.I <JJ~I .lf' J=:-)ll..ı~·:~ı l • ••• - I 

.... (ıJ)l....) ~1 ~IY.I ~])ll ol.!..y 

3 - "Mıkdad-Pehlivan" Sandukasındaki ki tab e 47 : 

a) Kuzeyde ... öf-YI).:ı Jl - 2 L:,;~l).:ı,:,. JA:;I - I 
b) Güneyde ..... cf..~ı.')~ç. .••• .. - 2 

c) Üzerinde.-- . ... j.ö..!. J ( ~) .J'j')\!J .J')I; .•• • - I 

4- "Ebıi'l-Mu'ammeran Mescidi" Kitabesi 48 : 

A';" .f-o(./ • ../JJL; cJ. ::.~ [ (.!.] .:ıu..ı.... S&- - I 

(l..üJ.h J::- c:5j!_.; .J~ tSIJ. jl tS.:ıl..l!.ll - 2 

..,-) JUJJ &J.:ıJ ~ ..s'{..o.:ıy.} ıJ\.::;- - 3 
ol!? fi!I.J .ı;.;_,_,) .;tr :.1.;....1 .JI.r--11 ~ J - 4 

.JL...} ıJ:.I .;.:ı..s' _;A ~ ..s'{_o.:ıy.} ~~ ~ .::..>J.}J - 5 
. .C4 ..ı\.:i f JWJ tSI.ı.;. ~ .;.:ı ..ı.jj ..:..J. -· 6 

(I I99 = 595) ~l-i-.J ~.J ...,..;.. 4:...- ~.;L; J - 7 

5- "Ebıi'l-Mu'ammeran Minaresi"ndeki akta§tan Besınele : 
95 basarrı.aklı olan ve halkın "Alaca-Minare" de dediği sekizkö§eli 
minarenin, üstte petek altından a§ağı 22. ta§ sırasında ve kuzeydeki 
iki yüzde kol kalınlığında akta§lardan yapılma iki metreden uzun bir 
"Bismilltzh" yazısı vardır, ki fotografta bir yüzü kaplayan "Bis" kısmı 
seçiliyor (Ş. I6). 

48 M. Brosset, "Rapports", I. 138-139 (bunları, Khani.kof okumuştur) . Çok 
güzel bir çiçekli-kUfi ile camün kuzey duvarında bir sıra taşları boydan boya kap
layan bu değerli kitabeyi de, Ermeni komitecileri yoketmiştir. Bu Menuçehr kita
besinin üç kor (sıra) yukarısında dört sıra taştaki farsça kitabe, İlhanlı Ebu-Sa'id 
Babadur Han'ın 1319 tarlhl.i "Yarlıg"ının özetidir (Kırzıoğlu, "Kars Tarihi", I. 
448-450). Bunun da bazı parçaları, Müze deposu yerinde bulunmuştur. 

· 47 Fethiyye-Cfunii güneybatısında, sekizköşeli künbeclin temelleri kalan duvarı 
içindedir. Anı köylüleri ve komşu köylüler, "Hz. Ali'nin Anı'yı fethe gönderdiği 
ve Anı'daki Kafir-Peiilivanı Tırdat'ı yenen Mıkdô.d-Pehlüuan" budur, diyerek çoluk 
çocukla gelip ziyaretle, murnlar yakarak, adak adarlar. Kitabesi. oymayazılı olduğu 
halde, okşaınak için sürülen el izlerinden aşınmıştır. 

48 Bu farsça kitabe, Camiin kapısı yanındaki duvara oyma olarak yazılmış 
ve burada; yakındaki hayvan pazarına gelip gidenlerin, mübarek camie saygı gös
termeleri gereğini bildirmektedir; ifadesi bozuktur. 1200 deki son Apkazlı-Kıpçaklı 

. işgalinden bir yıl önce, Son Şeddadlı Emiri, bunu yazdırtmıştır. Khani.kov'dan 
naklen M. Brosset, "Rapports", II. 136; Alişan'dan naklen Kesrevi Tebrizi, "Şehri-
yaran-i Gümnô.m", III. 70, Not 21. · 
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Bundan başka Anı'da İslami kİtabelerden Selçuklular çağına ait 
olanlar, asıl yerlerinde yoktur. Bazı killi ve çiçekli-killi kitabe taşlan 
kırıkları, köylülerce ve Sayın Profesör Kemal Balkan Bey'in yaptığı 
kazılarda bulunanlar, Camie konulmuştur. Bu kitabe kırıklarından, 
bir ibare ve cümle kurmak için, benzerlerinin birleştirilmesi gerekiyor 
(Ş. 13, 14)-

b) Camiler ve Minô.reler. Fetihten 6o yıl sonra ı 124 te Anı'nın ilk 
Kıp;ak-Gürcü istilası üzerixie yeniden Gregoryen Kilisesi olan Fethiyye
Camii'nden başka, bugün Anı'da iki Cami ve kendi minareleri -biri 
yıkılmış halde- bulunmaktadır. 

ı) Halkın "Bozminare-Camii" dediği, ilk Anı Em iri adına yapılan 
Menı1;ehr-Camii (Ş. 12). Altı mahzenli olan bu cami, krokiden de anla
şıldığı gibi, Fethiyye'nin kuzeybatısında ve çok büyüktür. Bunun, 
kitabeli duvarını ve "Alaca-Minô.re"den daha yüksek olan "Bozmi
nare" adlı sekizköşeli minaresini, Ermeniler ve Ruslar altını kasden 
oya oya (taşlannı sökerek) daraltmış ve 1907 kışında da dinarnide 
yıkmışlardır 49• Camiin t<4larını da, N. Marr EbUlmuammeran
Camii'ni depo yaparken, söktürerek, onlarla kısmen oranın kuzeydeki 
açık yerlerini ördürtmüştür. Yerde tepe gibi yatan Bozminare'nin üç
dört parçaya ayrılmış bulunan muhteşem gövdesi içinden, merdi
venleri seçilmektedir. Türkiye'de en eski Selçuklu çağı Camii ve 
Minaresi olan bu eserler, son derece tetkika değer. 

2) "EbU'l-Mu'ammeran-Camii. Anı Şeddadlıları'ndan kimin yap
tırdığı bilinmeyen ve Minaresi ile Camiin taş direkleri bakımından, 
Menı1;ehr çağını andıran bu eser de, XI. yüzyıldan kalmadır. Taşdirek
lecin tuttuğu kemeriere mukarnaslarla tutunan tavanlan, hep hora
sanla ka)rnak yapılmış renklitaşların türlü hendese biçiminieriyle süs
lenmiştir. Minare ve Camlin kıble pencerelerinde Türklere mahsus 
"dikkemer" biçimi görülmektedir. Minarenin sağlamlık ve güzelliği, 
petek altındaki mukarnaslı çıkıntılar, taş işçiliğinin şaheseri. sayılır. 

u 1921 de Kars Muahedesini imzalayan Türk Hey'etiyle 17 Ekimde Anı'yı 
dolaşan rahmetli Kdzım Karabekir Paşa ("İstiklal Harbimiz", 1g6o, s. 1025), gördük
leri arasında, bunu da şöyle anlatıyor : "Anı harabeleri, hala azametini muhafaza 
eden Surları ve Kiliseleriyle tarihi bir yerdir. . . . Araplar zamanında yapılınış iki 
de Minare var. Dörtköşe makta'lı, fırdolayı etrafında Ayet-i-Kerimeler var. Onbq 
sene evuel Ruslar, bu Minareden birini, fırtınalı bir havada dinarnille yıkınışlar, güya halk, 
saika isabet etti zannedecek. Fakat, lsldm köyleri, hakikati anladıklarından, (komşu 
köylülerin Bayram Namazlarını kıldıklan) diğerinin bedminden sarfinazar edilmiş». 
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c) MastabafKeroansaray. Planda yeri belirtilen ve fotografta (Ş. 

ıg) süslü kapısı görülen bu yapı, sonradan (1200 deki Koluuzunoğul
ları istilasında) kiliseye çevrilmişe benziyor. Asıl büyük "Kervan
saray", Anı'nın kuzeydoğusunda ve Arpaçayı boyundaki "Koşa- Verlk" 
(Çifte-Manastır) adlı yerde bulunmakta olup, bu da rahiple:ı;- için 
"Sinod" olarak kullanılmıştır. Mihrab ve mukarnaslan Selçuklu 
çağı yapısı olduğunu göstermektedir. Hiç incelenmemiştir. 

;) Sultan-SarayıfSarlii Anı'nın kuzeybatı yönünde, Bostanlar
Deresi'ne bakan çok güzel ve geniş görünüşlü bir yerdedir. Altında 
hazine mahzerıleri, üstünde iki kat kargir ve bunun da üstünde ahşab 
olarak iki kat ve hepsi bodrumu ile birlikte, halk destaıılannda anıldığı 
gibi so, "beş-katlı" şahane bir eserdir. Doğuya açılan kapısı üstündeki 
pencereli duvar, satranç biçiminde (Ş. 20 deseçildiği gibi) bir sıra ak, 
bir sıra koyu renkteki "kevek" (küfeki) taşlan ile yapılmı§tır. Şeddad
lılar'ın bu muhteşem "Sarqy"ı, mimarlık tarihimiz bakımından çok 
incelenmeye değer. 

d) İki Hamam. Bunları, Sayın Prof. Kemal Balkan Bey, Anı'da 
tarihöncesi araştırmalan yaparken, dolayısiyle bulmuştur. Gövdesi 
yere gömülmüş bulunan ve kurnalan, Selçuklu biçimindeki soyunma 
yeri, göbek ve buraya açılan halvet yerleri ile çok dikkate değer. 

Birinci Hamamı, K . Balkan, plan ve özellikleriyle tanıtmıştır. Fotog
rafta (Ş. 21), Birinci Hamam'ın bir kubbe altını köşeye bağlayan 
mukarnası görülüyor so a. 

e) "Ortakapı-Arslanı". ı o64 Fethinden sonra Şeddadlılar'ın 

yeniden yaptığı Ortakapı'nın dış kesimi ile iç kesimi arasındaki girişte 
ve içkapının batı yanındaki büyük havuza ağzından içmesuyu akıtan 
bu yelesiz arslan kabartması, bitevi taş üzerinde bulunmaktadır (Ş. 22). 

f) Çengelliha;-Bur;ları. Ortakapı içyüzünde ve ayrıca buranın 

doğusundaki bir burcun içyüzünde birer çengelli-haç şekli karataşlı 

Go 1827 de trevan Rusların eline geçmeden önce Kars/ı Aşık Züldlt'nin söylediği 
"Anı Destanı"nda (Kars Halkevi dergisi "Doğuş", Temmuz 1939, s. 11) "Bqer katlı 
Saray, Otağın Anı" denilmesi gibi, Anı köylüleri de burayı "Beı-katlı Sultan-Sarayı" 
diye anarlar. 

60 a 33 resim ve 3 plan- şema ile tanttılması için bak. Kemal Balkan, Ani'de 
lki Selçuklu Hamamı, Anadolu (Anatolia) dergisi sayı XII. 1970'den ayrıbasım, 
s. 39 - 57 (Ankara). 
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çerçeve içinde akta~lada süslü olarak yapılmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un 
verdiği Oğuz Boyları damgalarından "A.fşar" boyundunkinin ikizle~
tirilrn4ine benziyor.. Re~ideddin'in · "Camiü't-Tevarih"inde göster
diği A&ar da~gası ise, tam bir çapraz olup, uçlarında çengelleri yok
tur. Bu iki burçtaki ~eklin, boy damgası olduğu ve muhtemelen Afşar
lar'a ait bulunduğu sanılıyor (Ş. 23). 

g) "Maristan" önündeki iki adet "Çifte-Ejderha Burflan". Hıdırıl
Iez-Kapısı doğusunda bulunan bu burçlar'ın dı~yüzünde, soba boru
sundan kalın burmalı bir gövde ile k~ılıklı duran ve b~lan ·yukarıya 
kalkık olan çifte-ejderha, ba~lan arasında bir öküz kafasını tutmak
tadır (Ş. 24, 24) . Bu öküzbaşı ve ejderha kabartmalan, . Erzurum'daki 
Salduklu-Künbedi ile Diyarbekir'deki Artuklu eserlerinde de görül
mektedir. 

ğ) "İlk Anadolu Türk Tarihçisi Anılı Kaadl Ebu-Nasr Burha
nüddin"in farsça manzum ccEnfsü'l-Kulub kitabı. Bunun, Ayasofya Kü
tüphanesindeki biricik yazmasını, rahmetli M . Fuat Köprülü, hemen 
bütün özellikleriyle tam tarak, Türk tarihine yarar parçalanmn metni
ni verrpi~tir sı. Şeddadlılar'm ba~kendi Anı' da ı ı 43 yılında yaşlı bir baba
mnilk oğlu olarak harnarnda doğan Burhanüddin Ebt1-Nasr, bu şehirdeki 
Medreselerde İslam bilgilerini öğrenmiş, hatta ermenice ve gürcüce 
Tevrat ile İncili Şerifide belleyip, bir kısmını ezberle~ ve bu sayede, 
Kıpçak-Gürcü ordulannın 1161 deki İkinci Anı istilasında tutsak 
dü~mü~ken, ezberindeki Tevrat ve İncil'i okuyarak, canını kurtarabil
miştir. Tebriz'de tahsilini tamamlıyarak icazet alan ve doğum yerine 
göre "A.nevt" (Anılı) nisbetiyle tanınan bilginimiz, Firdevsi'nin küfre 
kaçan "Şehname"sini çürütmek için, onun vezniyle ve gerçek İslam 
duygulanyle 7 "Cüz"' tutan büyük bir Enbiva-Evliya-Hulefa ve Türk 
Sultanlan tarihini ı ı66 da Tebriz'de yazmaya I?aşlamıştır. Sonradan 
bu eserini, Konya'ya gelince 121 ı-1212 yılında Selçuklu Sultam I. İzzüd
din Keykavus'a armağan etmiştir. Selçukluların Malatya Kadılığına ta
yin edilen bilginimiz, oğlu A.hmed'i de "Katib" olarak yanında çalı~tır
mı~tır. Sultan İzzeddin'in "Sıvas-Şifaijye Medresesi"nin h. 615 (1218) · 

tarihli arapça vakfiyyesi, oğlu Ahmed'in eliyle yazılmış olup, kendisi 
de "Şahid" olarak, kütüğünü şöyle bildiriyor : "El-Kaad1 El-İmam, 

u "Anadolu Selpıklulan Tarihi'nin TerZi Kaynak/an" I. Eni.sü'l-Kulab", TTK 
Belleten'i, Temmuz 1943, VII. 459-521. 
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El-Alimü'l-'Arnil Burhanüddin Şerefü'l-İslam, Şemsü'l-Kudat ve'l-Hük
kam Eblı-Nasr bin Mes'ud bin Muzafferü'l-Anevi el-Hakim hin izin 
biküreti Malatya" (aslı, Vakıflar Gn.Md. Ar§ivinqedir) . 13 Haziran 
ı ı6ı de Anı'nın "Apkaz· {Gürcü-Kıpçaklı) Ordusu" tarafından zaptı 
sırasında ba§ına gelenl~ri anlatan ve tutsaklıkhan kurtulunca, Anı'dan 
kaçıp, Eylül 1161 de gördüğü bir rüya üzerine, kendisini artık ilme 
verdiğini belirten bilginimiz, bir daha Anı'ya dönememi§tir 52• 

M. Fuat Köprülü, -onun eserini tanıtırken, müellifine, haklı olarak, 
Selçuklular çağında "Anadolu'da ilk Türk tarihyisi" demektedir. XII. 
yüzyılda böyle büyük bir bilgin ve §airİ yeti§tiren Anı, Selçuklular 
çağının Türkiyedeki en ulu beldelerindendi. 

sı Anı'nın en zengin ve başbuğ ("Leşgerkeş") ailesinden babam "Türk"tür 
diyen müellif, ıS yaşmda Anı-Medreselerinde, ilim ile edebiyat uğrunda "etini, 
kemiğini eİitmiş" bir kimse· olarak yetiştiğini, "Teurat ile lncil'in özünü ve tafsilatmı, 
her milletin yazısmı, dilini öğrenmiş" iken, ı ı6ı de memleketi olan Anı'nın düşüşünü 
ve başma gelenleri şöyle anıyor : "Kötü düşüneeli olan hain Abkaz {İberli-Kıpçaklı) 
Kafirleri'nden bir ordu, ansızın geldi ve Anı Şehri Hisarı'nı sararak, savaşıp aldılar. 
Yakaladıklarını kılıçla ve hançerle kesip, öldürdüler; Müslümanlar'dan genç, yaşlı 
ve kadın-erkek ayırmadan kırdılar, birtakımını da tutsak götürdüler. Bu arada ben 
de, bütün akrabamla birlikte Gürcü-Tıvan'm (Çin-Çavatlı Orbelyan hanedanmdan 
Başbuğ İvane'nin) eline düştük. lncil'i iyi okuduğum ve oııJarm dilinin de ustası 
olduğum için, bu bilgilerim işime yaradı ve ejderha gibi Kafirler'in elinden kurtula
bildim. Öikemden uzak düşüp, Rt1m (Anadolu) Dryarı'na geldim. Bütün anularım
dan uzak, gençlik, gurbet, kimsesizlik ve parasızlıktan, çok bunaldım." Bundan 
sonra, ss6 Ramazanmda (24 Ağustos- 23 Eylül I ı6ı) gördüğüm bir rüya üzerine, 
kendimi ilme vererek derinleşrnek suretiyle avundum ("Enisü'l-Kulüb", y. ı; Bel
leten, VII. 466). 


