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AvNiK KALESi
Dr. Giirsoy SOLMAZ'

dere,

ini~li

ik, bugiinkti idarl te~kiliitlmlZda Erzurum iIi'nin Cobandede il~esine
agh bir k5ydtlr. Erzurum'un gUney-dogusunda bir dere i~indedir. Bu
yoku~lu ve bazen ytikselen kayalIklar arasmda devam eder.

Aras Nehri'nin sag tarafmda yilkselen yalpn kayalar tisttinde yer alan ve
tarihi ge~mi~i Urartular'la ba~layan Avnik Kalesi, Orta~ag'da adl stk slk ge~en ve
adlyla musemma bir kaledir.
Onunde yine sarp ve yal~m olarak ytikselen Kosedurak Dagl bulunur.
Simdiki halde aym isimdeki Avnik Kayu, Kale'den dl~arl ~tkml~ ve hemen dibinde
yer alIr. Arazisi denildigi gibi kayaltk ve daglIkttr.
Aras Nehri'nin sag tarafmda Palandokenler'in (3 174m) dogu;Van
kuzeyindeki Aladaglar'm (3356m) kuzeybatl uzantlsml te~kil eden daglar, Van ve
Malazgirt'e aynlan yollar i~in bir dtigtim ve ge~it te~kil ederler. Bu haviilinin en
onemli kalesi Avnik, bu ~ok sarp ve derin vadide yer almakla birlikte tarihteki
muhasaralarda zorluk ~ekilen yerler arasmda olmu~tur.
iran ile Dogu Roma'nm zaylf1amasmdan istiiade eden Gtlretiler, Pasinler'e
ve bu arada Avnik'e sahip olmu~lardl. dokuzuneu ve onuneu. asrrlarda Oguz
TUrkleri Pasinler'e geldigi zaman Gtlreulerle kar~llawlar. Tiirk muhaeirlerinin
reislerinden biri olan Yagan P~a (diger adl: Ozbek) Avnik'i bin kIrk dirheme aym
zamanda Mtisltiman olan Gtireu prens Mihail'den satm alarak, zamanla yaptrrdlgl
eami ve ttirbeye de burayl vakfetmi~tir.l
Simdi Avnik'e ~ok yakm olan Yagan Koyti'ndeki Yagan Pa~a vakfiyesinde
de zikredildigine gBre Avnik'i ilk kuran ki~i Sasanilerden Nu~irevan'dlr.2
Yakut el-Hamevl'de "Erzurum topragmda Pasinler'de mtistakil bir kale,,3
olarak tanlmlanan ve Pasinler'in daghk arazisinin mllhim ge~idi tizerinde bulunan
bu kale, boyleee Dogu Roma imparatorlugu'nun hududu lizerinde yer alIyordu. Bu
konumda olmaslyla Avnik!Abnik, BingBllerden Kars Aladag'l (3135) gUneyindeki

Atatiirk Univ. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bo)iimii 6grt. Oyesi.
A. Serif Beygii, Erzururn Tarihi, AmtlarJ, KitAbeleri, s.223; tHakh Konyah; Abideler
ve Kitabeler ile Erzurum, s. 490.
A. SerifBeygii, Erzurum,Tarihi, Amtlarl, Kitabeleri, s. 224.
Yakut el-Hamevi, Mucemii'l Billdan, Beyrut 1957.5.283
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"KaglZInan DerbendiJKaglZtnan Demirkaplsl" bogazma varmeaya kadar Aras
Boyu'nu i~erisine alan blitUn Pasinler'in merkezi olmu~tur.4
Dede Korkut Kitabl 'nda 12 Boy Destam'nm li~Uneilsiinde (Kam Buru Beg
oglu Bamsl Bayarak Boyu Destam'nda) Abnik ve Avnik olarak amlan Kale'nin
i~me suyu ger~ekten ~ok glizel ve soguktur.
387 ylhndaki bOlli~mede Sasanilerin smtrlarl Pasin'i ic;:erisine ahp,
Deveboynu'na dayandlgl ic;:in, adl farsc;:a Abnik olarak yazJ1ml~tlr. 950 ve 1048
yI1larmdaki Bizans kaynaklannda "Abnikon" diye anI1an 5 Avnik'in admm, eski
kayltlarda "Abinik" oldugu gortllmektedir.
Bazl dil kaidelerine gore "V" harfmin "B" harfine c;:evrilmesi olagan
"Abinik"deki "B" harfi "V" ye c;:evrilmek suretiyle ad "Avinik" ve
daha sorna "Avnik" olmu~tur. iranhlarm bu kaleyi glizel ve soguk sulanndan dolayI
A.b-l Nik (Gi1Zel Su) ~eklinde adlandtrdl1c1an anl~llmaktadlr ki Arapc;:a Ma'iii-Ebred
(Soguk Su) da denir. 6
~eylerdendir.

Abbasiler <;agl'nda (751-1258) Kars-Bagrath Krah Abbas (928-952)
zamanmda 934 MayIsmda islamlann gaza emirligi (Avas1m denilen Rum
hududundaki ue begligi) merkezlerinden Malatya'yl zaptetmi~ bulunan Bizansh
imparator Yedinei Konstantinos (913-957)'in ~ark domastiki olan Yoan Korkuas,
aynea :;lark'ta bir c;:ok islam ~ehirlerini a1dlktan soma 922/923 de Theodosiopolis
(Erzurum)'i muhasara etmi~ti. Bu arada aym yl1 Erzurum'dan jjnee Pasinler'in
merkezi durumundaki Avnik'i de ahm~tI.7
Oguzlarm KmIk boyundan olan Sel~uklu akmeI1an 1048 sonbaharmda
Tugrul bey (l 040-1 069) komutasmda Erei~ ve Bargiri (Muradiye)
kalelerini
kolayhkla ahp biitun ordusu i1e Basean (Hasankale)'a inerek fethedilmesi imkanslz
Avnik (Civankale)'ten gec;:erek fetihlerde bulundu. Kl~ yak1a~tJgl ic;:in geri donen
Tugml bey, bir daha da gelmedi. 8
Anla~Ilaeagl uzere Avnik Kalesi Selc;:uklu akmcllannm almakta ve
muhasara etmekte zorluk c;:ektikleri yerler arasmda olm~tur.9

1071 Ma1azgirt Zaferi 'nden soma Erzurum'da ilk Selc;:uk1u feodalitesini
kuran Saltuklular Kars'a kadar olan yerleri Giirelilerden alarak, onlarla siirekli
sava~ml~lardlr.

4

6

7
8

M.Fahrettin. KlrzlOglu, Osmanhlarm Katkas Ellerini Fethi, .s.139
M.F. KJrzloglu, Age. s.165.
i. HakkJ Konyah, Abideleri Ve Kitabeleri ile Erzurum, s.488,
M. Halil Yman~, "Erzurum" . iA, IV,s.347.
M. Altay Koymen, Tugrul Bey ve Zamam, istanbul 1976, 5.57; Ernst Honigmann,
Bizans Devletinin Dogu Smm, 8.179
Enver Konuk~u, Sel~uklulardan Cumhuriyete Erzurum, 5.7.
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Saltuklular (1071-1202) daha sonra Bizanshlardan intikal eden kaleleri de
tahkim etmi~lerdir. Erzurum'dan b~ka Oltu, Bayburt, ispir, Tercan, Micingert,
Zivin ve Avnik Kaleleri de bu alman kaleler arasmda sayI1maktadlr. Bu kalelerden
Tortum, Oltu, Zivin, Micinwert Kaleleri aym zamanda GUrcii istilalarma kar~1 birer
savunma merkezleri idiler. 1
Micingert ve
Kars Kalelerini
tamir ve tevsi eden Saltuklular,
douemlerinde Avnik Kalesi'ni de tamir etmi~ olmahdrrlar. Fakat, bunu gosterir
herhangi bir kitabe gUniimtize kadar gelmemi~tir.
Saltuklular'm son emirleri zamanmda GiircUler kuvvetlenerek Erzurum'a
dogru tecaviizlerini arttlrml~lardI. Bu srrada Konya'da Selc;:uklu tahtmda oturan
Rillm ed-Din Siileyman, hem Saltuklular'l ortadan kaldlrmak, hem de Giirciiler'e
kar~1 harp ac;:mak ic;:in, biiyiik kuvvetler toplamaga b~larm~, Konya'dan hareket
etmi~ti. Bilahare Erzurum'u Melik Ala addin Mehmet'in elinden alml~, sonra Pasin
Ovasl'na gec;:erek Giirctileri kar~I1aml~tlr. Pek ~iddetli bir harp esnasmda oturdugu
c;:adrrm yIkllmasmm psikolojik etkisiyle askerleri dagI1mca btlyilk bir yenilgiye
ugradI. Yakut el-Hamavi 1202 Temmuz sonlarmda cereyan eden bu sav~ ic;:in:
"Rillm ed-Din bin Klhe;: Arslan burada (Avnik'te) yenilgiye ugraml~trr,,11 diye
yazmakta .ise de bu sava~m Micingert yakmlarmda oldugunu belirten kaynaklar,
daha itibar gl>rmii~lerdir. Belki de Avnik'in ~l>hretli bir kale olmasl sebebiyle, bu
sava~m gec;:tigi yer diye belirtilmi~tir. Bosolostik denen mmtIkada gec;:en sava~m
detaylarl Micingert bahsimizde incelenmi~tir.
Belki Saltuklular'm son emirleri zamanmda, belki de bu sava~ sonrasmda
Giircii kontrolUnde gec;:en Avnik, Giirclllerln elinde bir sUre kalml~t!r.12
ilhanh Devleti'ne ait te~kilat ile ilgili "Nilzhet'iil-Kuhlb" adh cografya
kitabmda ilhanh Devleti'nin Bat! Asya ile ilgili klSlmlannda MUlk-i Rfun'daki
ba~hca ~ehirler arasmda Sivas, Ank~a, Erzincan, Erzurum, Bayburt yanmda Avnik
de yazlhdrr. Avnik'in bl>ylesi biiyUk ve l>nemli ~ehirlerle bir arada amlmasl, bize bu
kalenin l>nemini gostermesi baklmmdan miihimdir. 13
ilhanh Gazan Mahmud Han'm (1295-1304) saltanatmm ilk )'llmda onanhp
~enlendirilen Avnik Kalesi, daha sonra ilhanh tahtma oturan Olcayto/ 6lceytU Han

(1304-1316) zamamnda da onarllml~trr.14 Olcayto/61ceytii Han'm tamir
kitabelerinin parc;:alarl Avnik KoyU'ndeki duvarlarda kullamlnll~ olup Olcayto
donemine ait bu kitabeler tespit edilmi~tir.15

10
II

12
13
14

15

Enver KonukJ;u, SelJ;uklulardan Cumhuriyete Erzurum, s..28.
Yakut el-Hamavi, Mu'cernO'l BOldan, I, 283, .
A. $erifBeygO, Age. s.224.
Tuncer Baykara, Anadolu'nun Tarihi Cografyasma Giri~, I, Ankara 1988,s.74.
M.F. KlrzlOg]u, Kars Tarihi, c.J. s.447.
i. HaJekl Konyah, Age., s. 491.
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Avnik K6yli'ndeki bir ev duvarmda gorOlen kitabeye gore, imarcl bir
htlktimdar olan Olcayto 'dan soma yerine 12 ya~mdaki EM-Said Bahadrr Han
(1316-1335) ge~mi~tir.
Avnik bir aralIk ilhanhlar zamanmda Pasinler'in merkezi olmu~tur. EbllSaid Bahadrr Han, Pasinlar'm merkezi Avnik'te bir darphane kurdurmu~16 ve burada
1332 yllmda gfimil~ para kestirmi~tir.17
Avnik'in, llhanhlar'm rakip hanlanndan Silleyman'm (1339-1344)
zamanma kadar Pasinler'i muhafaza ettigi anla~1Imaktadrr.18
1336' daki i~ kavgalarda tahrip oldugundan bozuldugundan Avnik'teki
darphane yerine Am ~ehrinde yenisi kurularak i~letildigi ve Pasinler'in merkezinin
de 1296 da yeniden imar edilip, Am ile Sfirmeli ~ehirlerinden gelip Erzurum'a giden
kervanlarm ugramaslyla geli~en Micingert'e nakledildigi, 1349-1350 ytllarma ait
ilhanlI Devlet bUt~esini gosteren Risale-i Felekkiye'de AbnUk/Avnik yerine
Micingert'den bahsedilmi~ olmasmdan anla~lhyor.19
Avnik'te kesilen tlhanh paralarmm ktil~esini te~kil eden madenlerin
KaglZman Deresi ocaklarl i~letilerek elde edildigi anla~11maktadrr.20
ilhanhlar'm 1336 ve 1349-1350 yillarl arasmda devlet biit~esini gosteren
kayltlardan ogreniyoruz ki BingllIler ve Deveboynu Daglarl'ndan b~layan sular,
Aras'ta toplanarak doguda Kars Aladag'l (3135) eteginde Aras'm ge~tigi pek dar ve
uzunca bir bogazdan ibaret "Kaglzman Demirkaplsl"na degin uzanan Pasin bOlgesi,
bir sancak halinde merkezi AvnikJAbnuk Kalesi'ne baglanml~tl. Bu kale yapllan
kavgalardan bozulunca 1339'dan soma A~agl.Pasin'm b~kalesi olan Micingert,
Pasin blligesinin de merkezi olmu~tur?1
lIhanhlar'tn yU<llmasl ile meydana gelen otorite bo~luguyla kuvvetli begler
kendi bulunduklarl yerlerde baglmslzhklarml illin etmi~lerdir. Bunlardan ilki
Sutayhlardrr.
ilhanlI hakimiyetinin enkazl altmda Erzurum ve ~evresinde ortaya ~lkan
Sutayhlar, Avnik, Zivin, Micingert gibi mtistahkem kalelere de sahip
olmu~lardrr.22Hasankale'si mevZllunda da ifade ettigimiz gibi bu kaleyi de yapanlar
onlardJr. Sutayhlardan soma <;:obanhlar (1340-1358), onlardan soma da Eretnahlar
(1335-1381) Avnik'e sahip olmu~lardrr. 1380' de olen Kara-Koyunlu Bayram
Hoca'mn saghgmda Erzurum, Hasankale ve Avnik, Eretna Devleti'nin zaylf

16
J7
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19
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M.F. KlrzlOglu, Kars Tarihi, s.447.
i. Haldo Konyah, Age, s.491
t. HakkJ Konyah, Age, Aym Yer.
Turk Hukuk ve iktisat Mecmuasl, Sayl 1,5.32.
M.F. KlrzlOglu, Kars Tarihi, s.448
M.F. KlrzlOglu, Age, 5.453.
E. Konuk/yu, Age, 5.85.
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ve Sutayhlar'm ortadan kalkmasl iizerine, Karakoyunlu hakimiyeti altma

girmi~tir. 23

ilhanhlar ve <;obanller slraslyla Avnik'e hakim olduktan sonra Kara
Koyunlu Tiirkmenleri'nden Kara Mehmet, ilhanhlardan intikal eden Avnik'e
yerle~mi~tir?4 Kara Mehmet, Pasinler'in miihim bir ge~it noktasl iizerinde bulunan
Avnik'e ehemmiyet vermi~ ve buranm kumandasml oglu MIsrr Bey'e havale
etmi~tir. Bunda soma Avnik'in 5nemi daha da artml~trr.
YI1dmm Beyazld ve Kara Yusuf'un ~agda~l olan Timur (1370-1405), klsa
zamanda biiyiik fetihler ger~ekle~tirmi~ olarak, 1386 yllmda ilk defa Anadolu
kapI1armda gOrUniir. Aym yllm yazmda, Siirmeli He Fin1zbaht'm valilik yaptIgl
Kars'l da alarak Giircistan taraflarma yonelen Timur, bu yoreyi talan ettikten soma
tilkesine d5nmil~tiir. Bir mtiddet soma Tebriz-Erzurum arasmdaki 5nemli geltit
noktalarml da ele geltiren Timur, Karakoyunlular'm tissil durumundaki Pasin
OvaSI'nm stratejik bir mevkiini te$kil eden Avnik Kalesi onlerine gelmi$ (1389).
Kalenin heybet ve metanetini g5rerek buranm zaptma giri$meyerek, bu kalenin
5nlerinden ge~erek Erzurum'a girmi~tir. Erzurum gibi koca bir $ehri klsa bir siire
iltinde hem de bir giinde fethetmi~tir.25 Timur 1393/94 YJhnda tekrar Anadolu'ya
girdiginde Aladag'dan (Agn) Avnik uzerine yiiriimu$, Karakoyunlu MIsrr Hoca'nm
elinde bulunan Avnik Kalesi onlerine gelerek yakmlarmdaki Celikan <;aym'nda
ordugiihml kurmu~tur.
Avnik'in ahnmasl iltin kendinden 5nce oglu Mirza Mehmet (Muhammet
Sultan)'i milhim bir kuvvetle Avnik iizerine gondererek, Avnik'in tezden almacagml
zannediyordu. Halbuki olaylar umduklarmdan aksine bir geli~me gostermi~, Avnik
Kalesi halkl koca cihangirin ordusuna kar~l gelmi$ti.
15 Mayls 1394 de Sehzade SahrOh ile birlikte zahmetli bir yiirUyii~le Mu~
OvaSI'na ul~an Timur, daha sonra Aydm Kalesi'ne gelmi~ti. Burasl Ele~gert
Ovasl'nm b~langlcmda Selman M3.hmut Koyii yakmlarmda bir mevki idi. Yore
ahillisi Timur'un karargahma gelip itfultlerini arz etmi~lerdi. i~te bu srrada oglu
Mehmet Mirza'YI Avnik iizerine g5nderen Timur, Erzurum, Erzincan hakimi
Mutahharten'e (1379-1409) de bir ellti g5ndererek,onu ba~ egmege davet etmi~tir.
Zaten Timur'un yorede gorulmesinden otilIii biiyiik bir korkuya kapI1an
Mutahharten, bu davete hemen uymu~tur. Timur daha Ult Kilise'de iken O'nun
huzuruna pkan Mutahharten Avnik onlerine gelindiginde Timur'un ordugiihmda 0,
Avnik muhasarasmda kaleye pkarak Karakoyunlu MIsrr Hoca He gorii~mu~ ve
Kale'nin teslimi iltin nasihatlerde bulunmu~tur.
Timur, Avnik'i almak iltin kale yakmlarmda konaklaml~ iken, Sivas
hUkiimdan me~hur ~air ve alim Kadl Burban ed-Din'e (1344-1398) de iilt defa ellti

23
24
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Faruk Silmer, Karakoyunlular, c.I, (ikinci bask!) 5.43.
A. ~erifBeygU, Age, 5.225.
Nizamuddin Sami, Zafemame, (Trc. NecatJ Lugal, Ankara 1987) 8.124.
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gondererek kendisine tabi olmasm1 istemi~tir. Ancak Kad1 Burhan ed-Dm bu
teklifleri red ile ikinci elyiyi de tutuklayarak M1Slr hUkumdan Barkuk'a
g(jndermi~tir.
Kad1 Burhan ed-Din'e els:Herin gidip geldigi sUre is:erisinde Timur,
"saglamhgl ve ahnmazhg1yla linlu iki kale olan Micingert ve Erci~'i ahp, 0
bOlgedeki (Zivin, Hasankale gibi) bulunan diger kalelerin baz1sm1 zorla, bazlsm1 da
hile He ele geyirmi~,onlarm Heri gelenlerini azap ve i~kenceye tiibi tutarak yok
etti"kten sonra26 Bezm u Rezm'deki tarifiyle ''yUksekligi bakunmdan Boga Bureu
He yar1~an, ikizler Burcuna eli degen Abinik Kalesi'nin 27 kolayea almmamasma
k1zan Timur, muharebeyi bizzat idare etmi~tir.
Oysa 0 zamana kadar Timur'un ordular1 istHa yolu ilzerindeki birs:ok kaleyi
serye gibi avlaml~, bfitiln kale duvarlarl ordularmm ontinde hezaran gibi egilmi~ti.
ButUn tarihi boyunca en kuvvetli mudafaasm1 Timur'a kar~l yapan Avnik
Kalesi'nin, olduks:a mustahkem vaziyetteki iy kalesini dU~Urmek milmkUn
olmam1~tl. D1~ ve is; kalesi kalbura donen Avnik yakmlarmdaki ordugahmda
muharebeyi bizzat idare eden Tirnur'un, muhasarasml ve geli~en olaylar1 Nizam edDin $ami ~u ~ekilde yazmaktadlf:
"M1Slf Hoca dagm tepesine kas;tl. Bu dag yUksekti. Mumaileyh, onun sarp
yollarm1 tahklm etti. Buyiik kay1plar verdi. Emirler ve askerler yiizlerine siperleri
tutarak, mukabele is:in kar~l durdular. Bu slrada M1Slf, kendi oglu, naipleri ve
tanmm1~ ki~iler He beraber, uygun hediyeJer gondererek, ben bir kulum ve mutl'im.
Emir Timur iJe muharebe edeeek kudret ve kuvvete sahip degilim. Fakat Onun hltfu
bil.yiiktiir. Eger bu defa bana aman bah~ederse kul ve muti olurum. Bundan sonra
emniyet He ve ihtiyanm ile arZ-l ubfidiyete gelirim, diye ricada bulundu. Emir Timur
bunlara hil'at ve kemer vennekle taltif edip, geri gonderdi ve biz onun aman
istemesini ve ozUr dilemesini uygun kabul ediyoruz. Aneak kendisi bizzat huzura
geJip, yeri opmez ise bu arzularm1 yine getirmeyeeegiz, buyurdular. Bunlar
dondtiler. Bu sozleri M1s1r Hoea'ya teblig ettikleri zaman, 0 gUvenmeyerek tekrar
asi oldu. Ok atmaya ba~ladl. ~at1~ma yeniden ba~ladl.
Ertesi giln Emir Mutahharten gitti. MlSlf iJe goril~tli. Kendisine nasihat
ederek, " seni bOyle kar~lsmda yedi iklim padi~ahJarmm pes ettigi bir Emir'e
muhalefete sevk eden f!kir ne kadar basit bir fikirdir. Senin gieiJerin mukavemete
9ah~malan ak1J kan degildir. Ona acz ve meskenet gostermekten b~ka, hiS;bir ~ey
seni kurtaramaz", dedi. M1Slf Hoca, oglu ile bir hey'et daha gondererek aym ricada
bulundu. EmIr Timur, Qnun slgmd1gl yerden S:lk1P gelmek fikri oImadlgml
anlaymca hemen onun u~aklarml hapsetti. 21 $aban 796 Pazar glinu, Emirzade
Muhammed Sultan'm bUWn askerleri gelip, 0 geee bilyUk bir kuvvet He daga S;lktl.
Pazartesi glinu Emir, M1Slf'm oglunu s;aglrttl. Bu alt1 y~mda gayet gilzel ve tath
26

27

Aziz bin Erde~ir·i Esterabooi, Bem ti Rezm, s.417.
Aziz bin Erde~ir·i,Esterabfu:il, Age, s. 424.
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dilli bir ~ocuk idi. Huzlira geldigi zaman yUzUnii yere koydu. Emir'in ayagml optii.
Giizel bir edli ile babasmm kanmm bagl~lanmasma rica etti. Eger arzu ederseniz
gideyim. Onu kefen ve k1h~ ile beraber getireyim, dedi. Emir, kendisine merhamet
ederek hil'atler ve altmlar vererek son derece izftz ii ikram ile geri gonderdi. Fakat,
MIsrr'l yine bir korku istila etti. Aciz ve muzdar kaldl. Ne yapacagml ~a~lrdl. <;unp
gitmek cOr'et ve metanetini kendisinde goremedi. itimat edemediginden yine bahane
ileri sOrdii. Bunun iizerine Emir Timur, Meum edilmesini emretti. Ra'ad, arrlide ve
tircerh'leri harb ettiler. Kale ahalisi feryat ve figana ba~ladl. Bu esnada, MIsrr'm
annesi ortaya ~Iktl. A~agl inerek huzura geldi. Atlar getirip hediye etti. Timur'a:
Benim oglumun sana kar~l mukavemet haddi degildir. Sen oyle bir emirsin ki, senin
k~mda arslanlann Mii patlar ve ktlkremi~ kaplanlarm nefesi tutulur. Boyle iken,
eger benim oglum senden korkar ise, taacciib etmemelidir, dedi. Emir Timur,
kendisini taltif ile bir hil'at giydirerek, geri gonderdi. MlSlr'a sayle, eger aman
istiyor ise, hemen bizim tarafllTIlZa gelsin, dedi. Bundan b~ka Saray Melik Hanlm
ve oteki hannniar ona eibise ve hil'at verdiler. Bu hatun, geri dondiigiinde, olup
biteni ogluna anlattl. Ancak MIsrr'm saadet, kendisinden ytiz ~evirmi~ti. Devlet ona
arkasInI donmii~tii. Uzerine nekbet tevecciih etmi~ti. Bu ytizden Timur'a gidip, itaat
gostermedi. Dii~manhgml devam ettirdi. Bunun iizerine Emir, Avnik Hisarl 'nm
yanmda bilytik~e bir bina yapIimasml emir buynrdu. Askerler aga~ ve ~amur
ta~ldIlar. Bu binayl yaplp bitirdiler. Bu bina, Avnik Hisarl'ndan da daha ytiksek
oldu. 14 Temmuz 1394 (15 Ramazan 796) Sah giinil, dil~manm vaziyeti ~ok vahim
bir ~ekle girdi. Susuzluktan pek fena bir hale geldiler. Bununla beraber, korkusundan
yine ~ah~lp, ~abaladllar. Emirzade Muhammed Sultan'a iltica ile tazarru ve niyazda
bulundu. Emirzade bunlarl, Emir Timur'a gotiirerek, sozlerini arz etti. Emir, onceki
~artml tekrarlayarak, eger gelir ise bagl~lanlr, dedi. Mlsrr Hoca, bu defa da boyun
egmedi. Sava~a b~ladl. Bu Slrada Emir'in askerlerinden birtaklm cengaver, Avnik
Kalesi ve Dagl'na ~1kmaYI ba~ardIiar. Hoca $ahin, herkesten once ate~ a~t1. Onu
Argun~ah, Am~ah ile digerleri takip ettiler. Aman~ah yaralanmca geri ~ekildi.
Argun~ah bir hilcumda daha bulunabildi. Askerier de dort bir yandan dagm iizerine
pktI1ar. Kalenin bir burcu altmda delik a~I1dl. Direkler He tutturuldu. 0 esnlida
Mlsrr'm nokerleri ytiz ~evirip, kendilerini dagm tepesinden atmaya b~ladilar. Kale
dahilindekiler de hep birden ferylid tl figan ederek, kendilerini dl~arl atmak,
kurtulmak yolunu aradIiar. Ustlerindeki silahlarml, biitOn sava~ aletlerini de terk
etmekte idiler. MIsrr Hoca da, ktitii vaziyetini anlayarak, Cuma giinil, ki bayram idi.
Oglunu dl~an gonderdi. Oglu, Emir'e gelerek yere kapandl. Rica ve niyaz Be
babasmm kanmm bagl~lanmasml istedi. Emir Timur da, kanml bagl~larlm, fakat bir
~artla ki, ~imdi ~lklP gelsin. Yoksa bu kadar aMlinin " kanmm gUnahl onun
boyundadrr", dedi. Mlsrr Hoca Emirzlide Muhammed Sultan'a iltica etti. $ehzade,
Mlsrr Hoca'mn g5nliinii ho~ ederek, Emir Timur'a getirdi. Kanlmn bagl~lanmasml
rica etti. Merhamet edilerek, ~efaati kabul edildi. Be~ gUn orada top yaptI1ar, zevk ve
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sefa ile vakit ge9irdiler.,,28Metroplu Toma'ya gOre: Timur "Kaleyi ahp i~ham Mlsrr'l
zincirletti; ve kale duvanndan ytiz ki~iyi attmp,oldiirttU.,,29
Haziran ortalarmdan Agustosa kadar 43 gi1n siiren Avnik muhasarasl,
Karakoyunlular'm maglubiyeti He neticelendi. Aslmda Mlsrr Hoca'nm bOyle bir
savunmaya kalkl~masl son derece yersizdi.
Timur, bayraml bu kale yanmda ge9irdikten soma hareket emrini verdi.
Timur'un yanmdaki Erzincan emITi Mutahharten, izin alarak memleketine dondti.
Timur, askerlerine miikafat daglttIktan soma kaleye kumandanlanndan
K09i'yi tayin ederek, kalenin ylkllan surlannm yeni b~tan yaptrrmaga
b~ladl. Timur, askerlerini Avnik'e, Karabag'a ve etrafa dagltarak kl~lattl. Timur,
Avnik'ten Yddmm Beyazld'a ge~itli mektuplar gllndermi~ti. Avnik, bundan sonra
Timur'un en onemli lislerinden biri olmu~tur. 30
Atlaml~

Timur'un Avnik'ten ayrlhp Giircistan ve Ermenistan seferini yaptlgl srrada
Kara Yusuf (1389-1420) atalannm yurduna dllnerek Erci~'i geri alml~tIr. Bunu
haber alan ve Timur tarafmdan kendisini metbfi tanlffiak ~artlyla, Van ve gevresinin
hakimligini uhdesinde brrakIlml~ olan KUrd emiri izz lid-Din Sir, bir klslm
<;agataylarla beraber, Kara-Koyunlu Beyinin 1lZerine yUriimii~se de kii9ilk bir
¥arpl~madan soma barl~ yapllml~trr. Bu srrada tzz tid-Din SIT, ve onunla beraber
olan <;agataylarla dort yUZ atlJ ile yardlma gelen Avnik emiri Atlaml~, Kalesine
avdet ederken Erci~ ovasmda bir ge~e Kara Yusuf ile karde~i Yftr Ali 'nin baskmma
ugrayarak esir d~er. Askerlerinin bir klsml oldiiri1len bir klsml da esir alman
Atlaml~, Timur'un yakm adamlanndan ve 90k sevdigi emirlerinden biri idi. Kara
Yusuf, bu l;agatay emirini Mlsrr Hiiklimdarl Barkuk'a gondermi~ ve onun
taraftndan hapse atIlml~trr.Timur, bu hadiseler srrasmda Semerkand'dan hareket
ederek Hindistan Seferini yapml~ ve bunu tam bir b~arl ile sonu9landlrarak
payitahtma donmU~tii. Klsa bir zaman dinlendikten sonra 802 (1399-1400) yllmda
Azerbaycan'a gelir. Bunu duyan Kara Yusuf, Van Glliu ¥evresindeki atalarmdan
kalma yurdunu tahliye ederek Musul'a ¥ekilir. Timur'un yeniden Batl-iran'da
gorunmesi, Bagdat hlikUrndarl Calaylr Sultan Ahmet' i tela~ ve kaygl il(inde
brraknll~tl.

Kendisini emniyet i9inde goremeyen Calayrr hiikiimdarl gizlice Bagdat'tan
aynlarak Musul'da bulunan Kara Yusufun yanma gelmi~tir. ~u iki zatm Osmanh
Hilktimdarl YIldmm Bayazld'a gitmeye karar vermeleri ve onunla bu anlamda ili~ki
kurmalarl, YIldmm Bayazld-Timur bozu~masmm da ba~IIca sebeplerindendir.
Timur, 1400 Yllmda yeniden Anadolu'ya girmi~tir.

28
29
30
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~ah Rub Mirza-ki Timur'un ogludur - neticede Kara Yusut:u Erci~
Onlerinde maglup ederek, Karakoyunlu kuvvetlerini dagltrr. Bunun hazinelerini
karde~lerinin oglu Avnik'e gOtliriip buraya kapandl ise de biraz soma ~ah Rub'un
askerleri kaleyi alml~trr ...31

Timur, Bilahare Avnik onlerine gelerek, orada zevk ve sefa ile vakit
Burada bulunduklarl srrada etrafta bulunan Melikler kendisine gelip arZl
ubt1diyet ettiler. 32

ge~irdi.

Timur, 1402 de Osmanh Sultanl Ylldmm Beyazld'l, Ankara meydan
muharebesinde maglup ederek, Anadolu'yu fetret i~inde blraktl. Bundan soma
Avnik Mubasarasmda yararhhgl gorUlmU~ olan Emir- ZMe Muhammet Sultan
Karahisar'da vefat etti. Timur oglunun olUmiiyle ~ok sarslldl. BUyiik Hanlml Saray
Melik Hamm, merhum ~ehzadenin annesi Hanzade, diger akalar ve hatunlar ile diger
yakmlarm Avnik smrrma hareket etmelerini istemi~. Mateme biirUnen kadmlar,
Sultaniyeden hareket ile Avnik'e muvasalat etmi~lerdir.33 Bu srrada Timur da geri
donmii~ Avnik Kalesi'ne gelmi~ti. Olen oglu il;in matem merasimi yaptrrdl. Taklit
olarak yapl1ml~ tabut OnUnde dini bir merasim yaptrrmakla beraber, burada bir
mUddet egle~erek, fukaraya ~ok sadaka vermi~tir. Nizam Ud-Din ~ami, Timur'a ~ok
elem veren bu havayl, ~u ~ekilde anlatmaktadrr.
"Merhum Emirzade Muhammed Sultan'Ill matemini yenilediler. Yer, mavi
elbiselerin l;oklugundan goge benzedi. Gok, yer gibi ba~ma topraklar sal;tl. Ay yiizlii
kadmlar siyah giyeceklerini giydiler. Zilhre almh, gUne~ gibi parlak kadmlann
tutulmu~ giine~ gibi gUnleri kara oldu. Daglar, sahralar matem edenlerin feryat ve
figanl ile doldu. Gozlerden akan y~larl ile 0 yerlerin daglarmda, tepelerinde kan
dereleri viicuda geldi. Gerl;ekten de boyle bir ~ehzadenin sonsuz aynhgmdan
gozlerde ya~ yerine kan akmasl ~a~llacak bir ~ey degildir. Herkes yiirekleri yanarak
"eger benim gozlerim, yUregimin yandlgl nispette aglasa idi, goklerde ku~lar,
denizde bahklar benim hiilime aglardl," beytinin anlamml gonille ve hatrra getirdi.
Emir Hazretleri, ~ehzade merhumun ruhu il;in miistehak olanlara turlu turlii
sadaka verilmesini, hatimler indirilmesini emretti. Sofralar kuruldu. Fakirlere yemek
dagltiidl. Kalb-i HUmayunlarma rahathk vermek il;in alimler ve salihleri topladl1ar.
Onlara birtaklm meseleler sorarak, gam ve kederlerini uzakla~tIrdllar .Hepsine izaz
ve ikram, kendilerine hilat ihsan ettikten sona evlerine doniip gitmelerine izin
verdiler.34
Timur, Anadolu'dan, dolaylsl ile Erzurum arazisinden aynlarak kona-go~e
Semerkand'a dogru gitmi~tir. Dogu Anadolu'daki kale ve kasabalarl,
Karakakoyunlu basklSlna kar~l korumak il;in gUvenilir kimseleri tiiyin ederek
31
32
33
34
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Erzurum, Avnik Kars, Ani, Siirmeli, Zivin, ve Micingert, bir miiddet daha onun
niifuzunda kalacaktrr.
Semerkand'a giderken kendisini ugurlamaya gelen Avnik Kalesi
kumandam Emir Doladay'a Kara-Yusufa k~1 dikkatli olmasl nasihatinde de
bulunan Timur, 1404 bahannda Karabag kl~lagmdan Semerkand'a dlinerken
lspanya Krah Don Henri'nin O'na gonderdigi el~ilik heyeti, Trabzon UZerinden
Erzurum'a gelmi~ 27 Mayls 1404'de Avnik'e bagh Partrr Jevan'da misafrr
olmu~lardI. El~ilik hey'etindeki Calivyo, Doladay oglunun tasarrufundaki Avnik'ten
"~ok milstahkem olan bir ~ehir" olarak: bahseder. 35
TOOur tehlikesi ile ge~ici olarak: Karakoyunlu Mkimiyetinden ~Ikan
Avnik,Timur gittikten sonra yeniden Karakoyunlu topraklanna katlhm~trr.
1410
yill ba~lannda yazl ge~irmek i~in Aladag'a gelen Kara Yusuf, buradan Avnik'e
gelmi~, burada bir~ok kimsenin Erzincan Hakimi Mutahhartan'in torunu $eyh
Hasan'dan ~ikayet etmeleri Uzerine, ytlrUyerek Erzurum'dan Erzincan'a gitmi~ti.36
Bu arada geli~en olaylar neticesinde Tirnur'un oglu ~ah-Ruh ile sav~maya
karar veren Kara -Yusufun ordusunda bulunan yegenlerinden Avnik Kalesi hakimiki amcasma yardIm i~in orada bulunuyordu.- MISIT Hoca oglu Gazan Padi~ah,
amcasmm hazinesine tasarruf ederek Avnik Kalesi'ne gelmi~ ve geli~en hadiseleri
buradan takip etmi~tir.37
Kara Yusuftan sonra tahtma oglu iskender ge~er. (1420-1428). iskender'in
38 Fakat
burada fazla dayanmaylp Bagdat taraflarma gider. Karakoyunlularm bu taht
iddiaclSl, Pasin ve Avnik'e epey zarar vermi~tir.
karde~i tspend MITza, karde~ine muhalif davranmca, bir ara Avnik'e kapanlr.

Daha sonra iskender, YlldlTlm Beyazld He babasl Kara Yusuftan itibaren
Osmanh-Karakoyunlu hanedanlarl arasmda teessiis etmi~ olan dostluk ve bizzat
kendisinin de ikinci Murat ile dostlugu olmasl sebebiyle Osmanh smlTlndan ge~ip
Tokat'a kadar gelerek burada yaylaylp, bilahare de geri donerken Erzurum'a, oradan
da Avnik.Kaglzman yolu ile Stlrmeli-C;ukur'a gelerek 1437 kl~ml orada ge~inneye
ba~lar. iskender, ertesi yll 21 Nisan 1438'de Almcak Kalesi'nde oglu ~ah Kubad
tarafmdan oldiirtiJilr. 39
Kaledeki emirlerin bir klsml ~ah Kubad'l, tskender'in haleti ilan ederler.
$ah Kubad, vaziyeti Kalenin dl~mda bulunan arncasl Clhan $ah'a bildirilerek onun
35
36
37
38
39
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istanbul 1975, s.78.
F. SUmer, Karakoyunlular, s.82,E. KonuklYu,.Age. s.106,
F. SOmer, Age, s.III-112
Ebil Bakr-i Tlhran'i, Kitab-l Diyarbakrlyya, c. I, (Haz. N. LOgal-F-SOmer ) s.95
Ebil Bakr-i Tlhran'i. Kitab-l Diyarbakrlyya, c.I. s.145; Toma Metropski, ''Timur Ve
Haleflerinin Tarihi", s.36; Hoca Sadettin Efendi; TacO't Tevarih, c.n, (Haz. ismet
Parmakslzoglu), Ankara, 1992, s.201

--i.A:!:.~D.:....T.!o.in~r-=ki.·y""at,-,A;:JrU!a,",stJ
..
....r..!!m.."a""la""rJ,-,E""n.,.s""tit",n",sn,,-,D~e",,"rg...i.si,-,S
.. ....a...y,,-I~13<--",E"-,rz",,u,,-,ru,..m.......
199=.<c9

....;;-297-

tabiiyetinde olmayl kabul ettigini de ifade etmi~tir. Fakat Cihan-Sah Kalenin
tesliminde lsrar ettiginden mUzakere bir mtiddet uzaml~,. en sonunda amca-yegen
arasmda bir uzl~ma meydana gelmi~tir. Bu uzla~maya g5re, Cihan Sah yegenine
Avnik Kalesi ile Pasin blHgesini verecek ve Sah Kubad aynca babasmm hazinesinin
yarlslm da alacaktl. Kubad, zevcesi olmak 1lzere amcasma annesini de g5ndenni~ti,
Cihan Sah, bu kadmla evlenmeyerek onu Ali Pa~a oglu Sultan Beg'e verir. Sah
Kubad kaleden inerek Avnik'e giderse de Cihan Sah bilahare agabeyisinin katileri
hakkmda tahkikat ac;arak Sah-Kubad'l tevkifve onu baba katili slfatlyla muhakeme
ve klsas ettirir. Aynca bu cinayete katIianlardan bazllarml da 5ldtirtir.
Cihan
Sah,
bu
suretle
Karakoyunlular'm
htiktimdarl
olur.
Karakoyunlular'm son h1lktimdarl olan Cihan-Sah (1438-1467) KUrt emirlerden
Arap Sah'm muhalif tavlrlarmda ottirti onu takip ic;in Pasinler'e geldiginde 0 da
kac;mI~tIr. Bunun Uzerine Cihan Sah Pasinler'i talan etti ve Avnik'e ugrayarak,
bilahare Gtircistan seferini yaparken Erzurum'a oradan da Avnik'e vanm~tl. Burada
isyan eden ve ekinlere zarar veren birkac; asiyi oldtirerek oradan da Ahlska'ya gitti,40
Akkoyunlu hUktimdan Uzun Hasan, son Karakoyunlu Cihan Sah'l
c;apakc;ur ontinde bozduktan sonra Erzurum ve bu meyanda Avnik de O'nun eline
gec;ti ise devleti parc;alandlktan sonra bir mtiddet ogullarl eIinde kalml~tlr.
Sonra Hasankale, Avnik, Kaglzman ve Kars gibi yerler Yavuz Sultan
Selim'in geli~ine kadar Sah ismail'in ntifuzunda kalml~ ve havali, tapu kayltlarmda
da anla~llacagl mere tamamen ISSIZ kalml~tlr.41 Boylece Ortac;ag tarihinde mtihim
bir rol oynayan Avnik'in tarihi, bu suretle kapanml~ oluyor.
Timurlenk ile boy olc;ti~en, Evliya c;elebi'ye gore Akkoyunlular tarafindan
42 Avnik Kalesi;bir kaya kUtlesi Ustiinde tiC; kat yUksek duvarla
c;evrilmi~ bir kaledir. Kaleye yana~acak yerler hemen hemen yok gibidir. Birinci
surun kaplsl gtineydedir. Kapldan ic;eri girilince oldukc;a geni~ bir saha goruntir.
Evler ve zindan buradadlr. Topraktan btiytik bir kayamn iC;i oyularak, derin ve geni~
bir hale getirilmi~tir. Simdi iC;i ta~la dolmu~tur.
yapI1ml~ 0lan

Bundan sonra ikinci sumn kapIsI gelir. Bu da gtineye aC;lhr. ic;eri girilince,
birinci surda oldugu gibi burada da meydanhk bir yer vardrr. Be~ yllz evin
slgabilecegi bir yer olan bu meydanhkta, evlerin toprak altmda kalan temelleri yer
yer tiimsek halinde belli olmaktadlr. Yine burada bir cami harabesi He kale muhaflZI
olan emir ve beylerin hazine dairesinin yeri bulunrnaktadlr. Bundan sonra Uc;tincti
surun kapIsI gelir ki buraSI kayahgm tepesini te~kil eder. Burada Avnik beylerinin
evleri, zahire ambarlarmm yeri belli olmaktadlr. Sur kapllarmm demirden oldugu
ifade edilmektedir. Seyyar merdiven ve koprulerle surlarm diger kapI1armda girilip
c;1kIlrrml~. Kaleden, zaman zaman c;anak- c;omlek parc;alan, insan kemikleri, oklar,
40
41

42
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ara Slra balar ve gi1mil~ paralar ara Slra toprak altmdan 9danakta imi~. Kalenin
kitabeleri, 1922 yllmda vukft bulan ~iddetli zelzelede bur9lardan kopup dfi~mil~tUr.
A. ~erip Beygu: "~imdiki halde tie;: ta~ iizerinde yazt vardrr. Bunlan okumak i9in
yazmm kar~tsma, ya iskele kurmal1, veyahut da duvarm Ustiinden b~mt uzatarak
okumaga 9ah~mahchr. Bu da 90k tehlikelidir." demektedir. 43
KoyUn yanmda srrtlardaki otlaklara "Karakoyun yaylast" denilmektedir.
Avnik mezarhgmda 90k9a koyun bi~iminde mezar ta~larl bulunmakta imi~, Sav~
yillarmda ozellikle Birinci Dilnya Harbi sonrasmda Ermeniler bu ta~lan ya
gotllrmii~ ya da tahrip etmi~lerdir. Avnik'te tUrbe harabeleri yeri, hamam enkazt,
eski Sil yollarmm yeri MIa belli olmaktachr. Hillasa burada nereye bakIhrsa tarihin
ta~la~ml~ hanralarl insanm gllzilnde canlanrr.
Bugiin b~mdan gegenleri anlatmak iyin bekleyen Avnik Kalesi'nin bir gUn
kendisini incelemeye gelecek misafirlerinin gecikmi~ligine almml~ bir bali vardrr...

43
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