
Kafkas adı ilkin Eski Yunanlı Aiskhylos/
Eschyle’in MÖ. 490 yılında yazdığı bir facia roma-
nında, Karadeniz doğusundaki yüksek dağlar (en 
yüksek tepesi Alburuz: 5633 m) bölgesi için anılmış-
tır. Eski bilgilere göre ünlü Tarih’ini yazan Herodot 
(MÖ. 484-425) ise MÖ. 714’te Kimmerlerin ve 34 yıl 
sonra onları kovalayan, Sakalar da denilen Oğuz/
Türkmen ataları Çik’it/Çik’ler’den ibaret Skythler’in, 
Demirkapı/Derbend’den geçerek Medya’ya akın 
ederken sağlarına aldıkları Kaspi/Hazar Denizi 
batısındaki dağların en uzun ve en yükseğinin Kaf-
kaslar olduğunu belirtir. Ayrıca Batum kuzeyindeki 
Faş/Riyon Çayı ile Acara ve Aşağı Çoruk boyundaki 
Kolkhis ahalisinin Med’lere vergi ödediklerini yazar.

Bilindiği gibi İran ülkesinde Farsların ataların-
dan Medlerin devletinin (MÖ. 715-550) en kuzeybatı 
hududu Kafkas Dağları eteklerine varmıştı. Medler, 
Kafkas adı yerine Zerdüştlük dini kitabı Avesta’daki 
Hara (=yüksek) Berazaiti (=dağı) deyiminden bozma 
ve yüce dağ anlamında Alburuz deyimini, iki dağ 
için kullanmışlardı: a-Hazar denizi güneyinde ve en 
yüksek tepesi, Tahran’ın kuzeydoğusundaki (5671 
m) Demavend olan, şimdi de Alburuz denilenler; 
b-Kafkas sıradağları.

En eski ve destanî anonim Karthlis-Çxovreba’da, 
Hristiyanlık gereği İncil ile birlikte millî dilde okunan 
*   Bu makale, merhum Hocamızın I. Millî Kafkas Sempozyumu (25-26 Ekim 1995, 

Kars) için hazırladığı ve elimizdeki daktilo edilmiş bildiri özetidir.

Tevrat/Tekvîn (Genes, X. Bab, v. 2-4’ten alınma) Nuh 
Nebî oğlu Yafes’in torunu, bütün Türklerin de ulu 
atası sayılan Türk/Türük yerine kullanılan (Togarma/
Torgam’dan ibaret) Thargamos’un, (eski Urartu) Yu-
karı Ülke ile Hazar Denizi ve Karadeniz arasındaki, 
kardeş sekiz kavmin atası olduğu; bunlardan yedin-
ci oğlundan türeyen (şimdi Kuban ırmağı güneyin-
de yaşayan Kabartay-Balkar ve Adige/Çerkeslerden 
ibaret) kavim Kawkaslılar’dı, deniyor.1

Bu yerli ve destanî haber bize, Kafkas adının 
coğrafyadan başka, kavmî/etnik anlam da taşıdığını 
belirtmektedir. Orta Doğu ve İslâm müfessirlerin-
deki dünyayı dıştan kuşatan ulaşılmaz Kaf-Dağı ile 
konumuz olan Kafkaslar’ın hiçbir ilgisi yoktur. İran-
lıların kullandığı Alburuz deyiminin Kafkaslar’a ait 
olduğunu, iki Türk kaynağı da belirtiyor.2  

Dağıstan’daki Demirkapı/Derbend’den Mardin’e 
ve Akhisar/Erzincan batısındaki Kemah’tan, doğu-
da Salyan’da Kür ve Aras ırmaklarının birleşiği ko-
lun adı Aygır (Ö)güzler Suyu’na kadar olan yerleri 
içine alan ve çifte başkenti Ağcakala ile Sürmelü 
Oğuz Elleri beğlerinden, ateşe tapan Sasanlı/Fars 
timsali Depegöz denilen düşmanı öldüren yiğit kü-
tüğünde: “Yedi yıl (kuzeydeki Kıpçaklar ile savaş için) 
Alburuz’a sefer kılan, kayıdup dönen Kayan Busat/Basat 
1 Karthlis-Çxovreba (Gürcistan’ın Hayatı), Fransızca tercüme ve izahları ile 

yayımlayan M. Brosset, S.-Petersbourg, 1849, c. I.
2  Topkapısarayı Oğuznamesi, 43-44. satırlar.
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kanın (öcünü) alan, İt Depegöz’ü öldürüp Kalın Oğuz’da 
(Oğuz Elleri’nde) ad koyan Oralmış Han.” 

Türklük duygusu üstün olan Azerbaycanlı Şâir 
Genceli Nizamî de 1200 yılında Farsça yazdığı 
İskendernâme’sinde, güney komşuları Oğuzlara 
sık akınları ile zarar veren Kıpçaklara karşı onları 
durdurmak için Makedonyalı ve İran millî hüküm-
darı da sayılan İskender’in Dağıstan Derbend/
Demirkapı’da yaptırdığı sed (hisar) ile Alburuz Dağı 
arkasındaki Kıpçaklar ile savaşan sol kol orduda-
ki Çinliler (yani 217 yılında taht kavgasında yenik 
düşünce ordu ve uruğu ile Çenastan/Türkistan’dan 
gelip Erciş, Ahlat, Muş kesimi Daron’a yerleşerek 
başkumandan olan Mamık-Konak kardeşler uru-
ğu/Karakoyunluların atası Kara Han (Kitab-ı Dede 
Korkut’taki Kara Kona/Kara Konak Beg)’dan bah-
setmesi, millî Oğuz an’anesine uymaktadır. 

1578’de Rahimîzâde, 1650’lerde Evliya Çelebî ve 
1724’teki Tiflis Valisi Recep Paşa’ya kadarki Osmanlı 
belgelerinde, Kafkas Dağlarına hep Alburz/Albu-
ruz denildiği görülüyor. İlk defa Osmanlılar’dan 
Vak’ânüvis Ahmed Cevdet Paşa, Paris Konferansı’na 
yetişmek için 1856 yılı başlarında yazdığı Lâyiha’sında 
Kafkas/Kafkasya deyimini kullanmıştır.

İlkin 1801’de hile ile Tiflis’te ordu yerleştiren Rus 
Çarlığı, Gürcistan’ı ilhak ettiğini ilân ettikten sonra, 
Gence, Şirvan, Şeki, Bakü, Karabağ, Revan ve Nahçivan 
Türk hanlıklarını da yıkarak Tiflis’teki Kafkasya Na-
mestniki (Hidiv, Çar Naibi) unvanlı umumî valiliğe 
bağladı. En son 1859’da İmam Şamil’i yenerek işgal 
ettiği Dağıstan’ı da buraya kattı. Böylece Petersburg 
İmparatorluk İlimler Akademisi’nin raporuna uyu-
larak bütün yerli bölge, ülke/hanlık adlarını unut-
turmak için Kafkasya coğrafî ve idarî adını yaygın-
laştırıp benimsetmeye çalıştı!

1878’de Batum, Artvin, Acara, Ardahan, Oltu, Kars 
gibi Elviye-i Selase (Üç Sancak) denilen Anadolu 

toprakları da Tiflis’e bağlandığından resmen Kaf-
kasya’dan sayıldı. Hâlbuki Selçuklular buraları, 
Arpaçayı boyları ve Iğdır ile Ağrı Dağı çevresini, 
1064’te Bizanslılardan alarak bugünkü Müslüman 
Türk Eli/Türkiye’nin temellerini atmışlardı. Osman-
lılar da buraları ve Çıldır Eyaleti merkezi Ahıska’yı 
hep Anadolu’dan saymıştır. 

Selçuklu Fethinden Önceleri  
Kafkas Elleri’ne Gelen Türkler

(MÖ. 714-1064)
Bu konu, 1953 yılında basılan Kars Tarihi adlı ki-

tabımızla3  1983’te İzmir’de Dokuz Eylül Üniversi-
tesinin düzenlediği bir sempozyumda sunduğumuz 
tebliğde4, Kars Kafkas Üniversitesinin bastırdığı bir 
kitapta yer alan makalemizde5 ve Ankara Aydınlar 
Ocağı’nda yaptığımız bir konuşmada6 kaynaklarına 
da işaret edilerek harita üzerinde anlatılmıştır. Bura-
da kısaca bir özet vereceğiz.

Doğu Anadolu, Gökçegöl ve Gürcistan ve Ku-
zey Azerbaycan’dan geçen Kür boyları ile Tebriz ve 
Erdebil’e varınca Sümerliler ve Ural-Altay dilleriyle 
soydaş bir dilde konuşup yazan Urartulular/Yukarı 
Elliler için, fakülteden İlk çağ Tarihi Hocamız Prof. 
Dr. Afif Erzen’in eseri, anılan bölgelerin MÖ. VII. 
Yüzyıla kadarki tarihini en doğru olarak vermiştir.7

8 
Biz, Urartular’dan sonraki Türk sayılan urukların 
Kafkaslar kuzeyinden ve İran üzerinden gelerek yer-
leşmelerini özetleyeceğiz. 

MÖ. 2000-721 yılları arasında Kafkaslar ve Kara-
deniz kuzeyinde, sonraki Kıpçak/Kuman denilen 
Türklerin ataları Kimmerler, atlı göçebe ve kurgan 
3  M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul, 1953.
4  Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu, İzmir, 1983, s. 195-264.
5 Türk Tarihinde Ermeniler-Temel Kitap, Yukarı Eller/Urartu/Armenya’ya Hâkim 

Olanlar, Kafkas Üniversitesi yayını, Ankara, 1995, s. 9-76.
6  Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni (Yaz), S. 3, s. 23-39.
7  Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, TTK, Ankara, 1984. 
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kültürü ile yaşıyordu. Hazar denizi doğusundan 
soydaş Masagetlerin baskısı ile atlı göçebe Sakalar 
(Tevrat’ta Aşkenaz, çiviyazılı belgelerde İşguzay, Yu-
nanlılarca, öncü kabilesi Çik’it=Çik’ler’e göre Skyt 
denilen, sonraki Oğuz/Türkmenlerin ataları), MÖ. 
721’de Hazar Denizi kuzeybatısına göçünce Doğu 
Kimmerleri yerlerinden oynattılar. 714’te Demirkapı 
deniz geçidinden güneye göçen ilk Kimmer için (son-
raki torunlarına göre), Karthlis-Çxovreba’da ‘Hazar-
ların ilk seferi’ denilerek, Kür ve Çoruk boylarına 
hâkim oldukları belirtiliyor. MÖ. 680’de aynı geçit-
ten Kimmerleri kovalayarak göçen kalabalık Sakalar, 
bütün Kuzey ve Güney Azerbaycan ile Kür boyla-
rına hâkim oldular. Sakaların gelişi için Karthlis-
Çxovreba’da şöyle deniliyor: “Kür ırmağı yukarıları-
na doğru 28 000 aile hâlinde gelen Türkler, (Tiflis’e yakın 
yerde) Sarkınet (Sarıkın/Sarıklar boyu adıyla) müstahkem 
bir şehir kurdular. Makedonyalı İskender (naibleri, MÖ. 
330’larda) geldiği sırada, bütün Çoruk ve Kür boylarını, 
yaman savaşçı Kıpçaklar (Kimmer kalıntıları) ile Bun-
Türkiler (otokton/yerli Türkler), onun ordusuna karşı 
savaşarak savundular.”

Kimmerlerden, Demirkapı/Derbend çevresinde 
Çor ve sonraki Sol adlı Kıpçak boyu ile Bayburt-
Artvin’den geçen Çoruk (=Çorlar) ırmağı, hatta 
Bakü’de bir köy ile Arpaçayı sağındaki ünlü Anı 
şehri, Dağıstan’da Kumanya Kapısı (Plinius’ta) ve Ka-
mak ile Çoruk boyunda Kâmakıs (Kamaklı), bir adı 
da Anı olan Erzincan batısındaki Kâmak adları hatıra 
kalmıştır.

Sakalardan, onların Amuderya’ya da adını veren 
(Herodot’ta) Araks/Aras ırmağı adı ile ilk Saka gö-
çüyle gelen ve Asur kralının kızı ile evlenen Bartatua 
adlı fâtih hükümdarın kışlak merkezi, Gence güney-
doğusundaki Partaw/Barda kalesinde hatırası yaşıyor.

İlk Sakalar göçü (680) baskısı ile ana kolu Kızılır-
mak kesimine geçen Kimmerler, 676’da Frigya dev-
letini yıkmış ve Kayseri-Sivas arasındaki Gemerek 
ile Arpaçayı solundaki Gümürü (Gümrü) ve Rize ile 
Trabzon’daki dağların Kemer adları kalmıştır. Orta 
ve aşağı Kür boyundaki Sakalardan, Sakasen ülkesi 
ve bundan MÖ.IV-MS.X. yüzyıllarda yaşayan Kuzey 
Azerbaycan’daki Albanlar devleti doğmuştur.8  

MÖ. 508-500 yılında Yunanca yazılan Skylaks’ın 
Peripl (deniz kıyısı seyahati) adlı kitabında Rize do-
ğusundaki Askar’os çayının adı Askur’os (Azgur/
Yazgır boyundan) ve Hopa limanı ile çayı da Apsar’os 
(Apşar/Awşar) olarak anılması da Sakalar ile gelen 
iki Oğuz boyunun hatırasıdır. 

MÖ. 120 yıllarında Sakaların Horasan’daki ko-
lundan Bayındurlu boyundan Arşaklılar’dan Büyük 
(II.) Mitridat, Azerbaycan ve İber (Tiflis) ülkeleri-
ni fetihle, sonkinde I. Arşaklılar (93-33) sülâlesini 
kurdurup Armenya (Yukarı Eller) ülkesini de tâbi 
8 M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Albanlar Tarihi Üzerine” XI. Türk Tarih Kongresi 

Bildirileri, Ankara, 1994.

kıldı. Bu sırada Dağıstan’dan Bulgar Türklerinden 
Balandar/Vanand kolunu getirtip Kars Yaylasına 
yerleştirdi. Onların Karsak boyundan Kars ve bugün 
Çıldır’da devlet hududumuzun ortasından geçtiği 
Karsak Gölü (ve kasabası) adları kalmıştır.

Batıda Romalıların en büyük rakıbi Partlı ve 
Bahlav/Balkhlı da denilen (sonraki Akkoyunlula-
rın atalarından) XX. Arşak sayılan I. Balaş/Vologas 
(51-75), Kür ve Aras boylarını fethederek Romalı ve 
tâbilerini kovup, kardeşi I. Tiridat’a (Iğdır kesimin-
deki) Artaşat tahtını verip Armenya/Yukarı Eller 
(Oğuz Elleri) devletini, uçbeği olarak kurdu. Bunun 
sülâlesi, 428 yılında Sasanlılar tarafından yıkılıncaya 
değin sürdü. Bu Küçük Arşaklılar Devletinin doğu-
şu Bahrü’l-Ensâb adlı Oğuznâme’de şöyle anılır: “…
Bayındır Han, Horasan’dan azimet edüp Anı’ya, Kars’a 
geldiler. Gürcistan keferesi ile ceng edüp Tiflis’i aldılar. 
Andan (oradan, Şirvan-Dağıstan hududundaki) Demür-
kapu’yavarup, … ol tarihte İsa aleyhisselâm göğe çekilüp, 
bizim Peygamber (Hazreti Muhammed)’den nişan yoğ 
idi. Anlar (onlar), dîn-mezhep bilmezdi amma (bir Tangrı 
dedikleri) Hakk’a ıkrârları var idi. Oğuz taifesi (göçerleri) 
derlerdi. (301’den sonra) Dede Korkud şeyhleri idi. Tokuz 
Tümen Gürcistan Beğlerinden haraç alırlardı.”

Fırat’tan Horasan’a varınca hâkim olan Akko-
yunlu/Bayındurlu Padişahı Uzun Hasan adına 1471-
72’de Farsça yazılan Kitaâb-i Diyarbekriyye adlı resmî 
Akkoyunlular tarihinin başına tercümesi eklenen Ba-
yındurlu Oğuznâmesi’nde de Bahrü’l-Ensâb’a uyan şu 
destanî haberler var: “Uzun Hasan’ın 52. arka atası Ba-
yındur Han, kardeşini, Sayram’da kaimmakam bırakıp 
kendisi ordusuyla (Aras kuzeyindeki) Karabağ 
Kışlağı ve Gökçedengiz (Gökçegöl) yaylaklarına gelip 
burada ordusuna ulu toy vermişti. 29. arka atası İleken, 
İsa (Hristiyan) dininde (301’de Gregoryen) olmuştu. 24. 
arka atası Berdi Bek, Anuşirvan çağı (531-579) ve Hazre-
ti Muhammed’in doğumu (570) arasında yaşadı. Onun 
oğlu Songur Bek, Hazreti Muhammed İslâmlığı yayarken 
(610-632) o, Alakez (Revan kuzeyindeki 4095 m. Arakas) 
ve Gökçedengiz yaylakında, kâfirler (Dağıstan’dan gelen 
Kıpçaklar) çerisiyle savaşırken okla yaralandı ve öldü.”

Oğuzlar/Küçük Arşaklılardan imarcılığı ile ünlü 
olduğundan adı Eleşgert (Valaşgert) ile Iğdır ku-
zeyinde, şimdi Gregoryen Katolikosluğu merkezi 
Eçmiadzin’in bulunduğu Valarşabad’da adı yaşayan 
(II.) Valarş ve Khazirler (Hazarlı/Kazak) boyları, ken-
di beğleri idaresinde “Çor (Derbend) Kapısı”ndan 
aşarak Kür Irmağı boylarına yayıldılar. Bu hadise, 197 
veya 198 yıllarında ilkin, 216’da da son olarak anılı-
yor. Sonuncuda ‘mahir okçuları’ ile Valarş Han’ı öldü-
rüp yerleştiler. Şimdiki Karapapaklar’ın ikiz boyun-
dan olan Borçalılar’ın Kür’e sağdan karışan Debeda 
Çayı ve çevresine, Kazaklar’ın da şimdi Azerbaycan’a 
bağlı ve Gence’ye komşu Alıstafa/Ağıstafa Çayı ile 
bölgesine Kazak adını verdiklerini görüyoruz. Bun-
lar, at yılkıları ve büyük koyun sürüleri ile ‘Karanlık 
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(Kazbek güneyi)’ta yaylayıp Kür boylarında kışlayan 
yaman savaşçı ve bugün de yaşayan bir uruğumuz-
dur. “Barsıllı anadan doğan Hazar şehzadeleri”nin 
kağan olduğu bilindiğinden Borçalıların daha üstün 
sayıldığı anlaşılıyor. İlk İslâm fethinde (646), Kazak 
sancağına Kasak denildiği görülüyor. 

Küçük Arşaklılar/Oğuz Elleri (51-428) çağında 
Çenastan/Türkistan’daki taht kavgasında yenilen iki 
kardeş Mamık ve Konak adlı şehzadeler, taraftarları 
ordu ve aileleri ile batıya göçüp 217 yıllarında gele-
rek Daron (Erciş, Ahlat, Muş) kesimine yerleştirildi-
ler. Sonra ülkenin başkumandanlığını ocaklık olarak 
ellerine alan bu hanedana, Kitab-ı Dede Korkut’ta ve 
Bahrü’l-Ensâb’da, daha uzun ömürlü küçük şehzade-
ye göre Kara-Kona/Konak Bek, Süryanîce ve Grabar 
kaynaklarında, Mamık’a göre Mamıkonyan denildiği 
görülüyor. Çok yararlıklarından bunlara tımar olarak 
Bagrevand (Eleşgert-Karaköse kesimi), Arakas etekle-
ri ve Orta Çoruk kesimindeki Tayk (Tav Eli) güneyi 
(Oltu, Narman, Tortum) kesimi verilmişti. 

Avarlar’ın baskısı ile Urallar doğusundan göçen 
Sabır/Suvar Türkleri 460’ta Dağıstan’a varınca ya-
yıldılar. Arkalarından Hun diye de anılan Ağaçeriler, 
465’te, Sarıgurlar 468’de Kafkaslar’ı aşarak Aşağı 
Kür boylarına yerleştiler ve Sasanlılarla savaşıp on-
ları yendiler. Anılan Sabır/Saberler ile birlikte gelen 
ve bir Hazar boyu olan Kalıslar’ın yerleşmesi yüzün-
den Kars güneyinde Aras boyundaki dereye Kalısvan 
(Kalıs Yurdu) ve (L sesinin Ğ’ya dönüşmesinden de ) 
sonradan Kağızman denilmiştir.

Hazarlar, 25 yıl boyunca Anadolu ve Suriye’yi iş-
gal ederek Bizans’ı bunaltan Sasanlılara karşı 626’da 
‘Sol (Demirkapu) Geçidi’ni aşarak Albanlar (Kuzey 
Azerbaycan) ülkesinden İranlıları kovdular. Ertesi 
yıl Tiflis önünde görüştükleri, yardım dileyen Kay-
ser Harakliyus’a 40 000 atlı çeri vererek 628’de Musul 
önünde Sasanlıları ağır bozguna uğrattılar (Bununla, 
Kur’ân-ı Kerîm’deki Rûm Sûresi’nde belirtilen müj-
de gerçekleşti). İşte bu sıralarda Kızılırmak boyları-
na varınca bir işgal idaresi kuran Hazarlar ve 619’da 
İsfahan’a kadarki İran’ı çiğneyen Göktürk Kağanı 
Tung Yabgu, Ateşetapan İran’ın belini kırıp Müslü-
manların zaferine fırsat hazırladılar. Hazarlar, 799 
yılındaki son akınları ile Aran/Karabağ ve Aras gü-
neylerini işgal etmişler, Bulçan adlı Hazar Başbuğu da 
Tiflis’teki Sasanlı soyundan krallar sülâlesini yıkmıştı. 

Türkistan’dan gelen Yeni Müslüman Türk gö-
nüllüleri, Abbasîler çağında ‘Uç (Sugur)lar’a yerleş-
tirilirken, Azerbaycan, Aran/Karabağ’da vatan tut-
muşlardı. 836-862 yılları arasında Afşın, Büyük Boğa 
ve Halid gibi Türk Emîrleri, Azerbaycan, ‘Erminiy-
ye’ (Yukarı Eller) ve Gürcistan’ı idare etmişlerdi. 
Erdebil’i başkent edinen Türk soyundan Sâcoğulları, 
(889-930), aynı bölgeleri 40 yıl idare edip, adlarına 
para kestirmişlerdi. Bunlardan 21 yıl sonra, merkezi 

Gence olan Müsafiroğulları yerine Eski Sakaların Ba-
lasakan kolundan ve İgirmidörtlü adlı Türkmen boy 
beylerinden Şeddadoğulları, Kars-Arpaçayı kavuşa-
ğına kadar Aras boyunda ve Düvin’deki küçük bey-
liği ile Selçuklu fetihlerine kadar hâkim olmuşlardır. 

Selçukoğulları başçılarından, kendilerine yurt 
arayan Horasan’daki Türkmenlerin, Selçuklu Çağrı 
Bek idaresinde, Hristiyan Anadolu’yu yurt edin-
mek için 1018’de Van ve 1021’de Anı gibi Hristiyan 
beylikleri ülkesine yıkıcı akınları, Bizans’ın bura-
ları zapt ile doğu hududunu berkitmesine yolaç-
mıştı. Bu yüzden 1022’de Van bölgesi ve 1045’te de 
Arpaçayı boyu ve Alakez Dağı çevresi ile Ağrıdağı 
yöresi, Bizanslılar’ın eline geçip tahkim edilmeye 
başlanmıştı. Çağrı Bek oğlu ve II. Selçuklu Sultanı 
Alparslan (1063-1072), 1064 baharında ilk batı se-
ferine çıktı. Rûm (Anadolu) topraklarını kılıçla alıp 
‘gazâ’ sevabı da kazanmak için, 14 yaşındaki büyük 
oğlu ve veliahdi Melikşah ile birlikte güçlü bir ordu 
ile geldi; Arpaçayı boyları, Sürmelü (Iğdır kesimi) 
ve Çıldır gölü çevresi ile Taşır merkezi Lore/Loru 
(Borçalı Çayı boyları merkezi) ve Şamşulde’yi aldı. 
Ana dili Türkçe olan Borçalılar da huzuruna gelip 
toptan ve gönül isteği ile Müslüman olup, kiliseleri-
ne yerine mescidler yapmağa başladılar. Alparslan, 
Thema (askerî vilâyet) merkezi Anı müstahkem şehri 
üzerine geldi. 25 günlük sıkı savaşlar ve kuşatma so-
nunda 16 Ağustos 1064 Pazartesi günü Anı’yı fethe-
derek katedralini Fethiyye adıyla camiye çevirtip 20 
Ağustos’ta burada, ordu ile (içeride ve açık havada) 
Cuma namazı kıldıktan sonra atlanıp Kars’a geldi. 
Buranın Gregoryen beğini de itaat ettirdi. Böylece 
1064 yazında Alparslan’ın uğurlu eliyle Ağrıdağı 
çevresi, Arpaçayı boyları, Çıldır gölü çevresinde, bu-
günkü Türkiye’nin temelleri atıldı. 
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