IX VE X. ASIRLARDA ITIL VE BULGAR'IN
TARIH/ TOPOGRAFISI MESELESINE DAIR *
A. J. YAKUBOVSKIY
Türkçeye çeviren: ABDÜLKADIR INAN

IX ve X. as~ rlarda Ortaasya ile eski Volga havzas~~ve kadim
Rus ülkesinin ticaret ve kültür münasebetlerinde Do~u Avrupa'da
Itil ve Bulgar, Ortaasya'da Urgenç ve Buhara büyük rol oynam~~lard~r. Bundan ba~ ka bu ticarete Kafkasya'da Derbend, ~imali Iran'da
Gürgen ve Abeskün pazarlar~~ muazzam tesir icra etmi~lerdir.
~ til'in tarihi topografisinin tam olarak, tarih kaynaklar~n~n müsaadesi nisbetinde, tavsifine ne Rus ve ne Bat~~Avrupa tarih edebiyat~nda hiçbir te~ebbüs yap~lmam~~t~ r. IX ve X. as~r Do~u Avrupa tarihine ait nadir eserlerde bile bu dikkate ~ayan belde hakk~nda bir kaç
söz bile bulunmaz. ~til hakk~ nda tam malûmat (elbette ki zaman~na
göre) ~u eserlerde vard~ r : ~~) D. A. Chwolson "Hazarlar, Burtaslar,
Bulgarlar, Macarlar, Slavlar, Ruslar
hakk~nda 1bn Dasta haberleri", 1 2) J. Marquart "Osteuropaische ~~ nd Ostasiatische Stereifzüge", 3) V. Minorskiy "Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi", 1942,
s. 109 ve mütaak~ p, 4) V. Minorskiy "Hudud al-Alam" s. 450-460.
Itirin tam evsaf~n~~ vermek vazifesini biz de üzerimize alm~~~de~iliz.
Bizim için ancak, Hazar ba~ kentinin, ~til'in, Ortaasya ve Do~u Avrupa ile IX-X. as~ rlarda ticaret ve kültür münasebetlerindeki rolünü
iyi anlama~a yard~ m edecek taraf ve hatlar~n~~ meydana ç~ kar~ nak
lâz~md~ r.
Volga'daki Hazar ba~kenti hakk~nda ilk haberi ~bn Ruste'de
buluyoruz. "Onlar~n ( Hazarlar~n ) ~ehri Sare~en
dir.
Bundan ba~ka bir beldeleri vard~ r ki ad~~ Habnella

8;

yahut

dir. Ahali k~~~ n bu iki ~ehirde ya~ar, ilkbahar geldi~i gibi
(hepsi) sahraya ç~ kar ve k~~a kadar orada kal~ rlar. Bu iki beldenin
* "Sovetskaya Arheolgiya" 1948. Tom X, s. 255-270.
SPB., 1869, ~erhler, not 9, S. 58-61.
Belleten C. XVI, 18
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ahalisi müslümand~r, mescidleri, imamlar~ , müezzinleri ve mektepleri vard~r 2 . !bn Ruste'de bu Hazarlar~n ba~kenti iki beldeden
mürekkep oldu~una dair aç~kca i~aret vard~r; bununla beraber bu
beldelerin yukar~da getirilen adlar~, X. as~r kaynaklar~ndan bize
malüm olan isimleriyle hiçbir alâkas~~yoktur.
~kinci isme gelince-bunun daha do~ru k~raati ikinci loraat,
yani
oldu~unu kabul etmek gerektir. Bu i~areti
Hanbal~g diye de~ifre etmemiz için ~öyle bir üstünkörü bak~~~bile
kâfi gelmektedir. Bu kelime "Han ~ehri" mânas~nad~r 3. Gardizrnin
1050 y~l~~ s~ralar~nda yazd~~~~"Zeyn al-ahbar"~ndaki Hazar ba~kenti
hakk~nda verilen haberler de ~bn Ruste'nin faydaland~~~~ana-kaynaktan gelmektedir. Gardizrnin sözlerine söre "Onlar~ n (Hazarlar~n
A. Yak.) iki büyük ~ehri vard~r: Sarg~ç L.y.t.k)1... ve H~lg
onlar k~~~n bu ~ehirde ya~arlar, ilkbahar geldi~i gibi sahraya ç~karlar,
k~~~gelinceye kadar ~ ehre dönmezler. Her iki beldede pek çok müslüman ya~amaktad~r; onlar~n mescidleri, imamlar~, müezzinleri ve
mektepleri vard~ r. Hazarlar bu müslümanlardan her sene, servetlerine göre, vergi al~rlar." 4 . Hazar ba~kenti hakk~ndaki 'bn Ruste
metniyle Gardizi metninin sathi bir mukayesesi bile her ikisinin de
ayn~~bir ana-kayna~a ba~l~~bulunduklar~na hükmetmek için kâfidir. ~bn Ruste'de bir ~ehir, daha do~rusu ~ehrin bir k~sm~, 4.5!...c
.
( Chwolson "Sare~en" okuyor), Gardizi'de
(Barthold
"Sarg~~" okuyor) tesmiye olunmu~ tur. Bu beldenin ismi olarak her
iki müellifin yazd~klar~n~~mukayeseden aç~kça görülüyor ki Gardizrde
yaz~lan isim ~bn Ruste'de yaz~ lan isim veyahut her iki isim ana-kaynakta bulunan belde isminin tahrif edilmi~~ ~eklidir. Gardizrdeki
- ana-kaynakta bulunan Hanbalg ad~n~n, daha ~bn Ruste'de
tahrif edilmi~~oldu~u aç~kça görülür. ~bn Ruste ve Gardizrnin yukar~ da nakledilen metinlerden görülüyor ki Hazar devletinin idare
terrninolojisinde türkçe kelimeler büyük bir yer tutmu~ tur. Hazar
hükümdar~~ yaln~z hakan unvan~n~~ ta~~makla kalmam~~, fakat ba~kentin hakan~n ya~ad~~~~ k~sm~~da Hanbal~g tesmiye edilmi~tir.
2
3

BGA, VII, s. 139-140.— D. A. Chwolson, mezkiir eser, s. 17.
D. A. Chwolson, mez. eser, S. 58, 59, 61.
W. W. Barthold tercümesi. Otçet o poyezdke v S. - Aziyu.... 1893-1894,
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as~rda, daha do~rusu XI. asr~n son yar~s~nda, yazan Arap
müellifi el-Bekrrnin haberleri de Ibn Ruste ile Gardizrnin anakayna~~na aittir. Hazarlar ve onlar~n ba~kenti hakk~nda onun sözleri i~te ~udur : el-Hazar bu memleketin ismidir, onlar~n ba~kenti
Itil ~rma~~n~n do~u ve bat~~sahillerindedir. Iki beldeden mürekkeptir
Bu iki beldeden biri Bar~~~
ikincisi ise Htsalg
tesmiye olunur. Bunlardan büyü~ü bat~da bulunan beldedir.
Her iki belde duvarla çevrilmi~tir, dört kap~s~~ vard~ r. Onlar~n
(~ehir ahalisinin) hamamlar~, pazarlar~~ (çar~~lar~ ), mescidleri, imamlar~, müezzinleri vard~r. Hazarlar~n ço~u müslüman ve h~ ristiyand~r.
Bunlar aras~nda putprestler de vard~ r, en az olanlar~~yahudilerdir.
Hükümdar yahudi dinindedir. Onun saray~~ 5 ~rmaktan uzakta bulunuyor e.
Hazar ba~kentinin iki k~sm~ndan biri Bar~~~(Ibn Ruste'deki
Sare~en) tesmiye edilmi~tir. Öyle görülüyor ki bunda veya di~erinde veyahut her ikisinde de müstensihin yapt~~~~tahrif vard~r. E~er
biz ~ehrin ikinci k~sm~n~n ad~~üzerinde durursak
kelimesinin
tahrif edilmi~~"Hanbal~g" 7 oldu~una ~üphe edilemez.
asrm ortalar~nda arapça yazan müellif Sarf az-Zaman
Tahir Marvazrnin yak~nlarda V. Minorskiy tarafindan ne~redilen
(arapça metin, ingilizce tercüme) eserinin Do~u Avrupa'ya dair
haberler k~sm~ndaki malt~mat~~ da 1bn Ruste'nin ve yukar~da mezkiir
müelliflerin kulland~klar~~ mü~terek bir ana-kayna~a dayanmaktad~r.
"Onlar~n (Hazarlar~n) ~ehri
Saras't~r, ba~ka bir ~ehirleri
vard~r ki bunu
tesmiye ederler. Onlar (Hazarlar) bu iki ~ehirde
k~~~n ya~arlar. Ilkbahar geldi~i gibi sahraya ç~karlar ve bütün yaz~~
orada geçirirler."
Hazar ba~kentini Marvazrnin tavsifi 1bn Ruste'de, Gardizrde
ve el-Bekrrde bulunan tavsifin ayn~d~ r. Hiç ~üphe yoktur ki beldenin
"kasr" ~st~lah~~ kullan~lm~~t~r.
Al-Bekri. Izvestiya.... k~s~m I, s. 6o-61, tercüme V. R. Rosen.
7 Prof. S. P. Tolostov, benim Hazar ba~kenti hakk~ndaki noktai nazar~m~~ ö~rendikten sonra ....
Hanbp lig
de~il, fakat
Hatunbal~g okunmas~n~~ teklif etti. S. P. Tolostov kendi fikrinin delili olarak
"han" ~st~lah~na IX. as~rda tesaduf edilmedi~ini, bunun daha sonra meydana ç~kt~~~n~~gösteriyor. Bundan dolay~d~r ki yukardaki varyantlar~~ "Hatunbal~g "hatun
~ehri„ okum~ya mütemayildir; ba~kentin bat~~k~sm~nda hatun ikamet etmi~~oluyor.
5
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ikinci k~sm~n~n ad~~olan
- bizim
bizim tamd~~~m~z
Hanbal~g'dan
ba~ka bir ~ey de~ildir.
Hazar ba~kenti hakk~nda IX. asnn ilk yar~s~nda yaz~lan kaynaklardaki malfimat~n neticelerini ç~kararak diyebiliriz ki: ) Ba~kent iki k~s~mdan mürekkep olup ~rma~m, daha do~rusu Volga
kollar~n~n, sahillerinde bulunuyor. 2) ~ehrin bat~~k~sm~~büyüktür,
han~n ikametgah~~burad~r. bunun için de Hanbal~g tesmiye olunuyor.
3) Bütün ~ehir duvarla çevrilmi~~ve dört kap~s~~vard~r. 4) Ba~kentin do~u k~sm~n~n ad~, müstensihler tarafindan çok fazla tahrif edildi~i için do~ru olarak tayin edilmesine ~imdilik imkan yoktur. ‘5,...)L...
~n ilk ad~n~~görmek temayülünde bulunan V. Minorskiy 8,
~n~n Sang~ahr okunmas~~ laz~m geldi~i hakk~ndaki mütalâay~~kabul
etmek güçtür (bu Marquart'~n mütalâas~d~r). Bu isimde, sonraki
ihtimal ki, hakl~d~r. 5) Hükümdann ikametgah~-saray (kasr) ~rmaktan
uzaktad~r. Saray~n bulundu~u yer olarak müellif, elbette, ~ehrin
do~u k~sm~n~~( Hanbahg'~~) tahmin ediyor. 6) Ba~kentte, ahalinin
müslüman k~smiyle alâkah yap~lar çoktur. Müellif bu yap~lar~n
hangi k~s~mda yer ald~klar~n~~kesin olarak göstermiyor ise de okuyucu
bu yap~lar~n ~ehrin do~u k~sm~nda bulundu~unu tahmin etmek
için kâfi derecede esaslara maliktir. Hazarlann ba~kentine dair
mütaak~p malfimat~n mukayesesinden ç~kan umumi netice olarak
a~a~~daki hakikati kaydetmek gerektir. ~ehrin do~u k~sm~~ticaret
yeri olmakla beraber, büyüklük ve nüfus bak~m~ndan bat~~k~sm~ndan
a~a~~~idi. Hanbal~g-ba~kentin han~n ikametgah~, daha do~rusu
han~n karargah~~bulunan k~sm~~büyüklü~ü ve izafi s~kleti itibariyle
büyük rol oynam~~t~r.
Hazar ba~kenti hakk~nda daha mufassal malümat~~X. asra ait
kaynaklar b~rakm~~lard~r. Bu asra ait ilk haber Ibn Fadlan'~n sözleridir. O, galiba, (Bulgar'dan) dönerken Itil'de bulunmu~, her halde,
bu ~ehri iyi bilen adamlara rastlam~~~olacakt~r.
X. asr~n 20. y~llar~nda Hazar ba~kenti, Ibn Fadlan'a göre,
~u manzaray~~arzediyordu. Hazar hükümdann~n Itil Irma~~~k~y~s~nda büyük beldesi vard~r. Bu belde iki k~s~mdan (tarafdan, uçtan)
mürekkeptir. Bu iki k~s~mdan birinde müslümanlar (ya~arlar), ikinci k~s~mda ise hükümdar ve yak~nlar~~ Bu ~ehirde müslümanlar~n
carrtileri vard~r, onlar bu camide namaz k~larlar ve cuma günleri
Terc. ve ~erhler, s. 453.
V. Minorskiy. Hudud
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burada haz~r bulunurlar. Bu camiin yüksek minaresi ve birkaç müezzini vard~r" 9.
1bn Fadlan'~n tavsifinde, ondan önceki kaynaklardaki malürnata
nazaran, yeni olan haber cami ve minareye dair verdi~i haberdir;
galiba, bu cami ve minare Ibn Ruste'nin ana-kayna~~~kendi donnelerinin yazd~~~~zamandan sonra in~a edilmi~~olsa gerektir. Ibn Fadlan bu ~ehirde ahalinin tevezzüü meselesine de dikkat etmi~tir.
Ona göre müslümanlar ~ehrin hükümdar ve yak~nlar~n~n ya~ad~~~~
k~sm~ndan ayr~~ olan k~sm~nda bulunuyorlar. Bununla beraber bu
k~sm~n do~u k~sm~~oldu~unu okuyucu ancak tahmin edebilir, çünki
Ibn Fadlan'~n kendisi bunun üzerinde durmam~~t~r. Hazar hükümdar~mn emriyle 31 o (=922-923) senesinde, yani Ibn Fadlan'~n Volga
boyu bölgesinde bulundu~u y~llarda, minarenin y~ kt~ r~ld~~~na dair
Ibn Fadlan'da haber mevcuttur. Bu yaka fevkalade karakteristiktir. Böyle bir i~in yap~lmas~na (minare tahribine) X. asr~n yar~s~nda
imkân yoktu. Bu da gösteriyor ki Hazar ba~kentindeki müslüman
cemaati sonralar~~ kazand~~~~otoriteye evvelce malik de~ildi. Ibn
Fadlan'~n Hazar ba~kentinin ismini hiç bir yerde zikretmemesi onun
hikayesinde en çok dikkate de~er noktad~r. Itil (Atil) ~st~lah~~birkaç
defa zikredilmekle beraber ancak ~rma~~n ad~~ olarak geçmektedir.
Gerçi bununla ilgili ~üpheli bir yer (metinde varak 206 a) varsa da
buradaki isim Hazar ba~kentine de~il, fakat Itil Irma~~~bölgesine
ait olacakt~ r. Bu zamana, yani X. asr~n 20. y~llar~na, kadar isimlerde de~i~iklik husule gelmi~~miydi, bu babta bir ~ey söylemek güçtür.
Hazar ba~kenti hakk~nda yeni ve daha mufassal malümat alIstahri taraf~ ndan verilmektedir. "Hazar-kavim ad~d~ r. ~ehirlerine
gelince-onlar~n ba~kenti, ~rma~~n ad~na göre, Itil tesmiye edilmektedir" ~o. Al_Istahrrnin Hazar ba~kentini tavsifi 1bn Havkal'de,
baz~~ ilavelerle, tekrarlanm~~~oldu~undan biz burada ancak onun
sözlerini naklediyoruz. "Itil iki k~s~mdan mürekkeptir. Biri, Itil
tesmiye edilen k~sm~, ~rma~~n bat~~ tarafindad~ r, onlar~n büyü~üdür;
ikinci k~sm~~ ~ rma~~n do~u taraf~ndad~r. Hükümdar bat~~tarafdaki
k~s~ mda ikamet eder. ~ehrin bat~~ k~sm~~Itil, do~u k~sm~~ise Hazaran
9 Ibn Fadlan, A. P. Kovalevskiy tercümesi, S. 85.
10 BGA, I, s. 10.
II 1939 y~l~nda Kramers "Bibliotheca geographorum arabicorum" serisinde
/ön Havkal'in ikinci, daha mükemmel metnini yay~nlad~. Burada 389-390 sahifelerde Hazar ba~kentinin ad~~ ba~ka türlü, yani bil de~il, Atul... gösterilmektedir.
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tesrniye olunur. Onlar~ n dilince hükümdara bek yahut "bak" denir.
(Ba~kentin) her iki k~sm~~uzunlukta tahminen farsaha müsavidir.
Ba~ kentin her iki k~sm~n~~duvar çevirmektedir
~ehrin yap~lan
dallardan ve keçelerden 12 yap~lm~~~ çad~rlara benzer, pekaz mikdarda balç~ ktan yap~lm~~~yap~ lar bulunur. Onlar~n (Itil ahalisinin)
pazarlar~, umumi hamamlar~~ vard~ r. ~ehirde müslümanlar vard~r.
Diyorlar ki müslümanlar ~~o.000'den fazlad~ r; 30 kadar mescidleri
vard~r. Hükümdar~n saray~~ birden—~ rmaktan demek istiyorum—
uzaktad~r. Hükümdar~n saray~~ tu~ladan in~a edilmi~tir; ~ehirde
hükümdardan ba~ka hiç kimsenin tu~ladan yap~lm~~~binas~~yoktur,
hükümdar kendisinden ba~ka kimseye tu~ladan bina yapm~ya müsaade etmiyor. ~ehir duvar~n~n dört kap~s~~vard~r : bir kap~s~ndan
~rma~a, ikincisinden ~ehrin arkas~nda bulunan sahraya ç~k~l~r ~ .
Onlar~n (Hazarlar~n) hükümdar~~yahudidir. Diyorlar ki onun hizmetçileri (el-ba~iyat) 4000 kadard~r.... Hazar hükümdann~n daimi
askerleri 12.000 ki~idir. Askerlerden biri ölürse onun yerini ba~kas~~
i~gal eder '4.
Birkaç sahifeden sonra Ibn Havkal Hazar ba~kenti hakk~nda
a~a~~ daki sözleri söylüyor: "Hazaran- Itil adiyle maruf ~ehrin do~u
lus~n~d~r; ahalinin ço~u tüccar ve müslümanlard~r, burada ticaret
mallar~~bulunur. ~ehrin bat~~k~sm~~hemen hemen tamamiyle hükümdara ve askerlerine aittir 15 .
Hazar ba~kentinin do~u k~sm~n~n ad~n~~ al-Istahrrnin henüz
zikretmemi~~olmas~~çok karakteristiktir. Onun eserinde "Hazaran"
ad~na rastlam~ yoruz. Bu isme ilk defa olarak Ibn Havkarde rastlanmaktad~r.
Al-Istahrrden sonra Itil'in al-Masudrnin 947 y~l~nda, ömrünün
sonuna do~ru, yaz~p tamamlad~~~~"Murucu'z-Zahab" adl~~eserinde
verilmi~tir.
Bundan ba~ka, ba~kentin hükümdar~n ikamet etti~i bat~~ taraf~na Hazaran, do~u
taraf~na ise Atul ve bu k~s~m Hazaran'a nazaran daha büyük denilmektedir. Böyle
denilmekle beraber, baz~~ yazmalarda bat~~ k~sm~n~n Atul (yahut Ali!, Itil), do~u
k~sm~n~n ise Hazaran tesmiye olundu~unu Kramers kendi notunda göstermektedir. Ba~ka kaynaklar bat~~ k~sm~n~~Itil, do~u k~sm~n~~Hazaran tesrniye ettikleri için
biz Ibn Havkal metninin bu parças~nda de Goje ne~rine uyaca~~z.
12 Kramers'in ne~rinde biraz ba~ka türlü söylenmektedir : (~ehirde) yap~lar
dallardan yap~lan çad~rlara benzer, keçe ile örtülmü~lerdir.
12 BGA, II, s. 278.
14 Mezkilr eser, s. 279.
Mez. eser, s. 281.
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Al-Masudi ~öyle yaz~yor: "Zamamm~zda Hazar hükümdar~mn
ya~ad~~~~Itil Türklerin yükseklerde bulunan diyar~ndan akan büyük
Bu ~ehir (~rma~~n) iki sahilinde vâkidir.
~rmak ile üç k~sma ayr~l~ r
Bu ~rma~~n ortas~nda bir ada vard~r ki hükümdar~n saray~~ (kasr~ )
buradad~r. Hükümdar~n saray~~ bu adan~n kenar~ndad~r. Adada
~rmak sahillerinden birine (gemiler üzerinde) kurulmu~~köprü vard~r.
Bu ~ehirde (Itil'de) ahali müslüman, h~ristiyan, yahudi ve mü~riklerden mürekkeptir. Yahudilere gelince-hükümdar, hizmetçileri ve
Hazarlar bu makuledendir 16
Ba~ka bir yerinde al-Masudi ~öyle yaz~yor: "Ahalinin bu ~ehirde hâkim zümresi müslümanlar~d~ r, zira onlar, hükümdar~n askerleridir. Bu ~ehirde onlar al-Larsiya (al-Arsiya) tesmiye olunurlar,
Onlar Harezm ülkesinden ç~ km~~lard~ r" 17.
Daha a~a~~da al-Masudi diyor ki: "Onlar~n (Hazarlar~n ~ehrinde) mescidi cami ve hükümdar~n saray~ndan yüksek minare vard~r. Onlar~n bundan ba~ka mescidleri ve bu mescidlerde mektepleri (el-mekâtib)vard~r. Bu mekteplerde çocuklar Kuran ö~reniyorlar"18
Hazar devleti ba~kentinin dikkate ~ayan tavsifi Hazar hükümdar~~ Yusuf'un X. asr~n 6o. y~llar~na ait mektubunda da vard~ r.
Bu mektubun k~sa, galiba daha ziyade itimada ~ayan olan, redaksiyonunu nakledelim. "Yine haber veriyorum ki ben, kadiri mutlak~n inayetiyle, bu ~rma~~n yan~nda 19 ya~~yorum, benim devletimde üç aded ~ehrim vard~r. Bunlardan birinde melike, kendi hizmetçileri ve harem a~alariyle, ikamet ediyor. Bu ~ehrin uzunlu~u ve geni~li~i, ~ehir civar~~ve mülhakat~~olan köylerle, 50'ye 50 farsah te~kil
ediyor. Burada yahudiler, ismaililer (müslümanlar), h~ristiyanlar
ya~arlar; ba~ka kabilelerden ba~ka kavimler de vard~r. Ikinci ~ehir,
mülhakatiyle, uzunluk ve geni~likte 8'e 8 farsah (saha) i~gal ediyor.
Üçüncü ~ehirde ben, beylerim, kölelerim ve yak~n hizmetçilerimle,
ya~~yorum. Bu ~ehir büyük de~ildir, uzunluk ve geni~likte 3'e 3 farsaht~ r. ~ehir duvarlar~~aras~nda (o ve bu yana) ~rmak uzan~yor. Bütün
k~~~ ~ehirde ya~~yoruz, Nisan 20 ay~nda ise ~ehirden ç~k~yor, her biriMaçoudi. Les prairies d'or, II, s. 7-8.
Mez. eser, s. 10. Nasir ve mütercim ~~o uncu sahifedeki notunda ~2.-JSUI ,
~eklinde muhtelif k~raat bulundu~unu kaydediyor.
18 Mez. eser, s. 12.
19 Yukarda "ben (kendim) ~rma~~n medhalinde ikamet ediyorum" denilmi~tir.
20 Takriben aprel (Nisan).
18

17

280

A. J. YAKUBOVSKIY

miz kendi tarlam~za, ba~lar~ m~za ve (k~rdaki) i~imize gidiyoruz." 21
~til'in yukar~ da nakledilen tavsifi, mektubun mufassal redaksiyonunda da tekrarlanm~~t~r, ~ u farkla ki "yahudiler, ismaililer ve h~ristiyanlar bu ~ehirde ya~arlar" sözleri birinci ~ehre de~il, fakat ikinci
~ehre aittir 22.
Hazar ba~kenti hakk~ nda X. asr~n 80. y~llar~na ait iki haber
vard~ r. Bunlardan biri al-MukaddasVnin, ikincisi ise "Hudud alAlam"~ n meçhul müellifinindir. Her iki haber itil'in mevcut olmad~~~~
zaman (mahvoldu~undan sonra) yaz~lm~~t~r. Al-Mukaddasrnin haberi çok ~ayan~~ dikkatir. Onun sözlerine göre "~til- etraf~~ duvarla
çevrilmi~~ ~ehir (beled) dir; duvar~~Curcan duvar~~gibi yahut ondan
daha büyüktür. Onlar~n (~ehir ahalisinin A. J.) yap~lar~~ çad~rd~r; a~açtan, keçeden, dallardan —pek az mikdarda balç~ktan— yap~lm~~lar~~
da vard~r. Sultan~n saray~~ tu~ladand~ r. Onun (~ehrin) dört kap~s~~
vard~r, bunlardan biri ~rma~a (hire A. J.) bakar; Irma~~~gemilerle
geçerler, ba~ka kap~ lar sahraya müteveccihdir. Bu sahra kupkurudur, hayvan ve meyva yoktur; onlarda (Hazarlarda) hububat nadirdir, daimi g~dalar~~bal~kt~ r.... "Al-Mukaddasi itil'in tavsifini Hazaran'~~zikretmekle tamaml~ yor; bu (k~s~ m) onda "Hazar" tesmiye
olunmaktad~ r 23. Al-Mukaddasi'ye göre, i~gal etti~i saha bak~ m~ndan
Hazaran, ~ehrin bat~~ k~sm~ndan, büyüktür.
~imdi "Hudud al-Alam"a geçelim. Bu eserin müellifine göre"~til-~ rmakla iki k~sma ayr~lm~~t~ r. O, Hazarlar~n ba~kenti ve hükümdar~n bulundu~u mahaldir. Hükümdar tarhan-hakan tesmiye olunur ve Ansa'n~n 24 ahfad~ndand~ r. O, bütün askerleriyle ~ehrin
bat~~ k~sm~nda ikamet eder, bu k~s~m duvarla çevrilmi~tir. ~ kinci
k~s~ mda müslümanlarla putperestler bulunur" 25.
Hazar ba~ kentine, bilhassa bu ~ehrin tarihi topografisi meselelerine ait esasl~~ malümat bunlard~ r. Bunlarda, baz~~ vuzuhsuzluklara ra~men, ~ ehrin umumi harici manzaras~~kâfi derecede tebarüz
etmektedir. Dikkate de~er ki Hazar ba~ kenti ilk defa al-~ stahri'de
~ til tesmiye olunmaktad~r. Hazar ba~kentinin do~u k~sm~n~n ad~~
EXP=Eyreysko-hazarskaya perepiska v X veke. Leningrad 1923.
Mezkf~r eser, S. 102.
23 BGA, III, S. 361.
24 Bu, tahrif edilmi~~bir türkçe unvan~d~ r; Ibn Ruste'de 1.:41 i~a ~st~lahiyle
gösterilmi~tir.
25 Hudud al-~klam, varak 38 b.
21
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olarak Hazaran ilk defa ancak Ibn Havkal'de rastlan~yor. Yine çok
calibi dikkattir ki, ~ehrin do~u k~sm~, nakledilen kaynaklarda görüldü~ü veçhile, Hazar devletinin siyasi hayat~nda X. as~rda —Svyatoslav tarafindan Itil'in ve Hazar devletinin tahrip edildi~i 965 tarihine
kadar— oynad~~~~muazzam rolü IX. as~rda oynamam~~t~r. Dikkate
de~er ki Hazar ba~kentinin (onun bat~~ ve do~u lus~mlann~n) Itil
ve Hazaran isimleri, Arap co~rafya kaynaklar~n~n verdikleri mal&
mata göre, uzun ön~ürlü olmam~~lar, ancak bir kaç on y~l devam etmi~lerdir.
Al-Istahri—Ibn Havkal'e göre Itil ~ehrinin uzunlu~u bir farsah,
yani 6-7 km. idi. Hazar hüküdan Yusuf Hazar ba~kentinin heyeti
mecmuas~~hakk~nda, ilk bak~~ta hayali görünen rakamlar nakletmektedir. Bu mübalâ~a, P. K. Kokovtsev'in sand~~~~gibi ", Yusuf'a
ait olmasa gerektir. Biz derin surette kanüz ki bu mübalâ~a de~ildir,
müellifin hayali de de~ildir, fakat hakiki vaziyetin ve o zaman yürürlükte olan nizam~n inikâs~d~r. Her halde Yusuf birinci belde, yani
Itil hakk~nda "eni ve uzunlu~u, mülhakat~~ve köyleriyle, 50 'ye 50
farsaht~r" diyor 27. Ikinci belde, yani Hazaran hakk~nda ~öyle yaz~yor: "ikinci beldenin eni ve uzunlu~u, mülhakatiyle beraber,
8'e 8 farsah saha i~gal ediyor" 88. Iktibas edilen bu iki metin parças~~
gösteriyor ki Yusuf'un sözleri zaten ~ehrin kendisi hakk~nda de~ildir,
o, ~ehir ve ba~l~~mülhakat ve köylerden, yani bütün eyaletten bahsediyor. Bu devrin idari tatbikat~nda bu yaka, ortaça~da bütün
~ark için, hattâ yaln~z ~ark için de~il, pek karakteristik idi. Idari
tatbikatta ~ehri idare ve murakabe bak~m~ndan, eyaletinden ay~rmak
imkâns~zd~. Itil ~ehrinin her iki k~sm~~kendilerine ba~l~~ eyalete
malikti. Bu eyaletler kendi idarecilerini oradan al~rlar ve haraclar~n~, vergilerini oraya teslim ederlerdi. Ibn Fadlan, al-Istahri,
Ibn Havkal ve al-Mukaddesrnin donelerine göre ~ehir iki k~s~mdan
mürekkep idi - bat~~taraf~ndaki k~s~m Itil isimli olup hükümdar ve
saray~~ orada idi; do~u k~sm~~ise Hazaran tesmiye idilirdi ki ticaret
ve sanayi burada temerküz etmi~ti ve pazar ve çar~~~burada idi. Hakan
Yusuf'un ve al-Masudrnin tavsiflerine göre Hazar ba~kenti üç k~s~mdan mürekkepti. Irma~~n, daha do~rusu Volga kollar~ndan birinin, iki k~y~s~nda vâki iki k~s~mdan ba~ka, ~ehir daha bir aday~~da
i~gal ediyordu, hakan~n saray~~ ve ona mücavir çiftlikler bu adada
26

EXP, s. III.

27 EXP, S. 84-85.

28 Yine orada.
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bulunuyordu. Al-Masudi'ye göre bu ada ~rma~~n iki lurs~na bir
köprü ile ba~lanm~~t~. Al-Mukaddasi, hakan~n saray~n~~ ~rma~~n
k~y~s~nda diye tavsif ediyor ve ada hakk~nda hiç bir~ey söylemiyor.
Onun sözlerine göre ~rmak tarafindan saraya gemilerle gidilirdi 29 .
Arap kaynaklar~na binaen Hazar ba~kentinde yap~lar~n ço~u ah~ap
evlerden, keçe çad~rlardan ve barakalardan ibaretti, pek az~~ da balç~ktan yap~lm~~t~. Yukar~da zikretti~imiz veçhile tu~ladan bina
yapmak için ancak hükümdara müsaade edilirdi. ~til ~ehrinin etraf~~
duvarla çevrilmi~ti. Bu duvar~n ne gibi malzemeden yap~ld~~~~kaynaklarda zikredilmiyor. Al-Mukaddasi diyor ki: "onun (itil'in) duvar~~
(~ehir) etraf~nda uzan~yor, (büyüklü~ü itibariyle) curcan duvanna
benzer yahut ondan daha büyüktür" 30.
Ayn~~müellifin sözlerine göre ~ehrin içinde ve civar~nda a~açlar
çoktur 31 .
itil'in Hazaran denilen do~u k~sm~~kaynaklarda daha mufassal
tavsif edilmi~tir. Buras~~ticaret yeri ve daha i~lek "taraf" idi. Hakan~n vergi (vezaif) mükellefleri olan sanat erbab~, tüccar ve kalabal~k i~çi kütlesi burada ya~~yorlard~. Al-Masudrnin sözlerine göre
tüccar ve sanat erbab~~—al-Arsiye hakk~nda söyleme~e de hacet yok—
hepsi Hazar hükümdar~n~n memleketine onun adaleti ve ülkesindeki
emniyet dolay~siyle gelmi~lerdi 32. Hazaran, ahalisi (nüfusu) bak~m~ndan, çok kar~~~k bir belde idi, muazzam pazar (ticaret) yeri
oldu~u için böyle olmas~~ icap ederdi. Buraya Bat~~Avrupa'daki
ruslardan, ~slavlardan, b~~rtaslardan, harezmlilerden ve Ortaasya'mn
ba~ka ~ehirlerinden, Çin'den, ~ran'dan ve Maverayi Kafkas'dan ticaret mallar~~gelirdi.
Tüccar~n ço~u müslümanlardand~~ : ibn Havkal'in sözlerine
göre bunlar~n say~s~~ ~~o.000'den fazla idi. Hükümdann ücretli muhaf~z
kuvvetlerini te~kil eden harezmliler bu hesaba dahil de~ildi. Ibn
Fadlan ve al-Masudi bu ~ehrin camiinden ve hükümdar saray~~
üzerine yükselen minaresinden bahsediyorlar 33. Al-istahri ve Ibn
29 BGA, III, S. 361.—Bununla beraber. Ibn Havkal'de hüktimdar saray~n~n
~rmaktan uzakta bulundu~u soylenmektedir (BGA. II, S. 278).
3° BGA, III, s. 361.
al Mez. eser, S. 361.
32 Maçoudi, II, s. 12.
33 Bu minare Ibn Fadlan'dan, yani 922 y~l~ndan sonra yeni ba~tan in~a edilmi~~veyahut eskisinin yerine yeniden yap~lm~~t~r.
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Havkal Hazaran'da 30 kadar mescid bulundu~unu söylüyorlar ki
bununla, elbette, mahalle mescidlerini kasdediyorlar; herhangi
bir müslüman ~ehrinde bu gibi mahalle mescidleri çok bulunur.
Hazar ba~kentinin ahalisi aras~nda h~ristiyanlar, yahudiler ve mü~rikler bulundu~unu hemen hemen bütün Arap kaynaklar~~ i~aret
etmi~lerdir. Al-Masudrye binaen Itirin bir k~sm~nda (o, elbette,
Hazaran k~sm~n~~ nazar~~ itibare al~yor) ruslar ve ~slavlar ya~~yordu;
tavsifteki bir s~ra teferruattan anla~~ld~~~na göre bunlar dili, adetleri, dinleri aym olan bir kavim te~kil ediyorlard~~ ".
Al-Masudrnin sözlerine göre, Hazar hakan~n~n ordusunda
"harezmliler" ile beraber ruslar ve ~slavlar da hizmet ediyorlard~~35.
Bununla beraber Hazar hakamn~n muhaf~z kuvvetlerinin esas nüvesini "harezmliler" te~ kil ediyordu 36. Ibn Havkal'e göre muhaf~z
askerler ücretli ve 12.000 ki~iden ibaretti 37 . Hazar hakan~n~n ordusu
hakk~ndaki malûmat IX. asr~n birinci yar~s~na ait mezkür ilk kayna~a dayanan müelliflerde de mevcuttur. Ibn Rusta'~un sözlerine
göre "hakan~n atl~~ordusu, hakandan maa~~alarak hizmet eden daimi
askerlerle zengin adamlar taraf~ndan mükellefiyet olarak verilen askerlerden te~ekkül etmi~~ ~~o.000 süvari idi" ". Gardizi, Hazar hakan~n~n ordusu hakk~nda Ibn Rusta'mn faydaland~~~~ayn~~ilk kaynaktan
mak~mat naklederek bu ordunun bir k~sm~~ ücretli, di~er bir k~sm~~
da aristokrasi tarafindan techiz ve teslih edilerek verilen askerler
oldu~una dikkat etmi~tir. Demek ki Hazar hakan~n~n ordusu iki
lus~mdan mürekkepti : bir k~sm~~hükümdar~n ~ahsi muhafizlar~ndan,
di~eri de umumi devlet milisi olup münferit zengin ~ah~slar tarafindan
verilen muhariplerden te~ekkül etmi~ti. Hazar hakan~n~n muhafiz
askerlerinin nüvesini te~kil eden "harezmliler" kimlerdi? Al-Masudrde bunlar~n Harezm çevresinden 39 geldikleri kaydedilmi~~oldu~u
için biz bu harezmliler sözünü t~rnak içine ald~k. ~üphe edilemez
Id Hazar hakan~n~n muhafiz ordusu da, Samani emirlerinin muhaf~z
k~talar~~gibi, ayn~~Türk-O~uzlardan te~kil edilmi~~olacakt~r. Bunlar,
34

Al-Masudi, II, s. 9.

35

MeZkÜr CS«, S. 12.
Mez. eser, s. 10.

36

BGA, II, s. 279.
D. A. Chwolson. Izvestiya.... Ibn Dasta, s. 18. Bu metin pek az de~i~ik
k~raatle BGA, VII, s. 14o'ta ne~redilmi~tir.
39

38

99

14k'

~>.
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bize IX. as~rda Abbasi halifelerinin ve IX-X. as~r sonlar~nda Samaniler devletinin tarihlerinden iyice malüm olan ücretli köle, bununla
beraber imtiyazh, askerlerdir. Al-Masudrye göre al-Arsiya yahut
al-Larsiya denirdi. Burada al-Arsiya ad~~(biz bilhassa bu yaz~h~~n
tahrif edilmemi~~ ~ekil oldu~unu kabul ediyoruz) hakk~nda birkaç
söz söylemek icap eder. Bu isimde "aors"lar, yani Alanlar ad~n~n inikâs etmi~~olmas~~imkans~z de~ildir. Bunlar bir zamanlar, Hazar
tarihinin Itil safhas~ndan önce, ~imali Kafkasya'da Hazar hakan~n~n
muhaf~z k~tas~nda hizmet etmi~lerdi. Bu al-Arsiya ~st~lahm~n harezmlilerle kom~u bulunan Türk-O~uzlara te~mil edilmesi dikkate
de~er bir meseledir. Bunda bir fevkalâdelik yoktur. Alan-aorslar
Harezm'le kom~u olan bozk~rlarda Türk-O~uzlar taraf~ndan tazyik
edildiler ve k~smen Türk-O~uzlara iltihak ettiler 40. Hazar devletinin
hayat~nda al-Arsiye muhaf~zlar~~ s~ras~nda milis kuvvetleri de büyük
ehemmiyeti haizdi. Milis kuvveti, malüm oldu~u veçhile, onu haz~rl~yan toplulu~un esas vas~flar~n~, mahiyeti itibariyle, kendi te~kilât~nda aksettirir. Hazar toplulu~u, inki~af etti~i devir olan X. as~rda
bile, pek mahdut ziraat sahas~na malikti. Hazarlar~n ço~u bozk~r
sakinleri ve göçebelerdi. Bu cihet ba~kentin do~u k~sm~ndaki, yani
Hazaran'daki, yap~ larda da oldukça tebarüz etmektedir (keçeden
ve a~aç dallar~ndan yap~lan çad~rlar~~ hat~rl~yal~m). Milis askerlerin
mahiyeti hakk~ nda kaynaklarda ancak imalar bulunmakta ise de bu
imalar yard~miyle de biz bu askerlerin sa~~ve sol cenahlar, merkez
ve öncü k~talar te~kil ettiklerini tasavvur edebiliriz. Öncü, daha
do~rusu ke~if müfrezesi, hakk~ nda Gardizi sarahatle söylüyor. Bu
askerlerin sava~ta ald~ klar~~muhafaza tedbirleri hakk~nda verilen
tafsilât dikkate de~er mahiyettedir. Bu tafsilâta göre her muharip
beraberinde kaz~klar ve kal~n ipler ta~~yorlard~ . Tehlikeli bir yerde
gecelemek icabederse askerler bu kaz~klar~~ ordugalun her taraf~na
çak~p kalkanlar ba~larlard~~ 41 ; galiba, bu kalkanlar el kalkan~~de~il,
fakat sipere mahsus kalkanlard~~ 42. Bu tedbir neticesinde ordugâh
sa~lam muhafaza alt~na al~nm~~~oluyordu. Mavrazi, Gardizrnin
kulland~~~~kaynaktan alarak, birkaç yeni tafsilât veriyor. Ona göre
hakan~ n askerlerinden herbiri iki zira (ar~~n) uzunlu~unda 20 kaz~k
4° Malûmdur ki Türkmen heyetine, Türk-O~uzlardan ba~ka, eski zamanlarda
Harezm'le kom~u ya~~yan Alanlar (Aors'lar) da girmi~lerdir.
42 Sapar-Çapar ~st~lah~~kullan~lm~~t~r.
42 Gardizi, bk. W. W. Barthold. Otçet
tercüme s. 96.
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ta~~yordu. Ordugâh kurduklar~~ zaman bunlar~~yere çakarlar ve
buna kalkanlar~n~~ dayarlard~. Bunun neticesinde, bir saat geçer
geçmez, ordugahm çevresinde muhkem duvar yükselmi~~olurdu 43.
Ço~u müslüman olan harezmlilerin Itil'de nekadar kuvvetli
askeri kudret olduklar~~ a~a~~daki vakada görülmektedir. 912-13
y~l~nda ruslar Hazar sahillerinde yapd~klan ya~ma seferinden Volga'ya döndükleri ve mukavele mucibince, hakana ganimetten hissesini vermek için birde konaklad~klan zaman bunlara al-Arsiya ve
ba~ka müslümanlar hücum ettiler. Al-Masudi'nin sözlerine göre,
silahl~~süvari müslümanlar ~ 5.000 ki~i idi; üç gün devam eden sava~tan sonra, kendilerinden iki defa çok olan, ruslar~~ma~lüb ettiler 44.
Dikkate de~er ki, ayn~~Arap müellifinin sözlerine göre, bu zafer birde ya~~yan h~ristiyanlar~n ço~unu memnun etmi~tir. bil müslümanlar~n~n Hazar hakanl~~~n~n siyasi hayat~ndaki nüfuzlan, malik olduklar~~askeri ve iktisadi kudretle mütenasip bulunuyordu. Bu cihet
yaln~z yukar~da kaydedilen ruslara kar~~~kazan~lan zaferde de~il,
fakat al-Masudi tarafindan haber verilen vakada da görülmektedir.
Al-Masudi'ye göre X. asrm ilk yar~s~nda harezmliler muayyen
~artlar~~ihtiva eden mukaveleye göre Hazaran'da bulunuyorlar&
Bu mukavele ile harezmliler islam dinine, camiler yapm~ya, ezan
ça~~ rmaya hürriyet ve hakan~n yan~nda bir vezirlik temin etmi~lerdi 45. Bu cihet benim "X-XV. as~ rlarda Ortaasya feodal cemiyeti ve onun ~arki Avrupa ile ticareti" adl~~ makalemde kaydedilmi~ti 46.
Al-Masudi zaman~nda birde vezir Hareznfli Ahmed ibn Kuveyye idi 47. Al-Masudi bilhassa kaydediyor ki müslümanlarla
h~ristiyanlar sözbirli~i ederlerse l~akan hiçbir suretle bunlara kar~~~
gelemezdi 45.
Hazaran'da müslüman kolonisi o kadar kuvvetli idi ki kendilerine mahsus kaza (adalet) müessesine malikti. ~bn Fadlan'~n söz-

44

V. Minorskiy. Marvazi, arapça metin, s. 21.
Al-Masudi II, 5.22-23. Müslüman muellif Rus askerlerini aç~kça çok göste-

riyor.
Mezkur eser, II, s. ~ o.
Material~~po istorii naroov SSSR. Fas. 3. Material~~po istorii Uzb. Tadj. i
Türkm. SSR, I. k~s~m, s. 13.
47 Al-Masudi, II, s. ~ o.
48 MCZ. CS«, ~~, S, 12.
43
46
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lerine göre "Hakan~n yi~it (page) lerinden biri müslümanlara riyaset ederdi, buna "haz" denirdi. O müslümand~, Hazar ülkesinde
ya~~yan ve ticaret için birde muvakkat bulunan müslümanlar~n
davalar~na bakmak bu müslüman gence havale edilmi~ti. Müslümanlar~n davalar~na ondan ba~ka kimse bakamazd~~ 49.
Arap co~rafya edebiyat~nda da müslümanlar~n müstakil kaza
müesseseleri bulundu~u söylenmektedir. Al-Masudi Itü' de yedi
hakim bulundu~unu kaydetmektedir. Bunlardan ikisi Hazarlar~n
i~lerine bakar ve Tevrat'a göre hüküm verirdi; ikisi müslümanlar~n
i~lerine bakan kad~lard~, ~eriate göre hüküm verirlerdi; iki hâkim
h~ristiyanlar içindi, bunlar Incire göre hüküm verirlerdi; bir hâkim
mü~riklerin (~slavlarm, ruslar~n, ba~kalar~n) hâkimi idi, ak~l ve idrake göre hüküm verirdi. Müslüman kad~lar büyük otoriteye malikti.
Ba~ka hakimler tarafindan halledilemiyen ihtilaf-11 davalar müslüman
kad~lar taraf~ndan kai karara ba~lan~rd~~ 5°. Ibn Havkal diyor ki
bu yedi hâkim ile Hazar hakan~~aras~nda bir mutavass~t bulunuyor;
onun vazifesi hakimlerin kararlar~n~~ hükümdarm görü~ü ile telif
etmektir 51. "Hudud al-Alam" da yedi hâkimden bahsediyor. Ona
göre hakimler hakanla temasta bulunuyorlar yahut onun müsaadesini rica ediyorlar veya kararlar~n~~ ona bildirirlerdi 52. Hazar
ba~kentinin do~u k~sm~n~~ te~kil eden Hazaran, umumi vas~flar~~ itibariyle böyle bir belde idi. Bu belde muhtelif memleketlere mensup
tacirleriyle ticari muamele yapan tipik bir pazard~. Bu pazar, Hazar
hakanl~~~~toplulu~unun içtimai seviyesini gösteren bir faaliyet de~ildi, çünki bu ticaret muamelesi beldenin bulundu~u yerin hususiyeti
ile ba~l~~idi. Buras~, ~arkl Avrupa'dan Ortaasya'n~n kültür vahalar~na ve bozk~rlarma, Iran ve Kafkasya'n~n ticaret ~ehirlerine giden
kadim yollar~n, tam manasiyle, iltisak noktas~~(dörtyol a~z~ ) idi.
~ehrin bat~~ k~sm~~büsbütün ba~ka bir manzara arzediyor. Ba~kentin buras~~idare ve saray merkezi idi. Bize öyle geliyor ki biz,
~ehrin üçüncü k~sm~~olarak adadan bahseden Hazar hakan~~Yusuf'a
ve onu teyideden al-Masudrye daha ziyade itimat etmeliyiz. Onlara göre hakan~n saray~~bu adada bulunuyordu.
° Ibn Fadlan, s. 85.
50 Al-Masudi, II, s. ~~ 1-12.
51 BGA, II, S. 279.
52 Hudud al-Alam, varak 38 b.
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Hakan Yusuf'un bu ada hakk~ ndaki sözlerini hat~rl~yal~ m.
O ~öyle yaz~yor: "Üçüncü ~ehirde ben, beylerim, kölelerim ve yak~n
hizmetçilerimle ya~~yorum" 53. Sonra Yusuf "Üçüncü ~ehir" (ada)in
büyük olmad~~~n~~kaydediyor, fakat bu sözlerin ba~kentin do~u ve
bat~~ k~s~mlar~na nisbetle söylenmi~~oldu~unu kabul etmek gerektir.
Gerçekten 1bn Havkal Hazar hakamn~n saray adamlar~~ile hizmetçilerinin Li000 ki~i oldu~unu söylüyor 54 . ~ehrin bat~~ k~sm~na gelince
Hazar hakanl~~~n~n hakiki reisi olan "hakan bek" 55, kendi yard~mc~lar~~ve bütün idare kadrosu ile, galiba, burada ikamet ediyordu.
Bunlardan ba~ka, Yusuf'un sözlerine göre, burada "hizmetçileri ve
harem a~alariyle hatun (kraliçe) ikamet ediyordu 56. Ibn Havkal'e
göre, hakan~ n al-Arsiya denilen muhafiz askerleri de yine burada
bulunuyordu 57. "Hudud al-Alam"~n meçhul müellifi de hakan~n
muhaf~z askerlerinin burada bulundu~unu söylüyor 58. Bununla
beraber bu iki müellif Hazar hakanl~~~n~n ba~kentini ancak iki k~sma ay~ r~yor ve ada, yani Yusuf'un "üçüncü ~ehri" hakk~ nda bir ~ey
söylemiyorlar.
Hazar ba~kenti Itil'in Hazaran hususi adiyle tan~lan do~u
k~sm~n~n durumu —bat~~ k~sm~na nazaran— IX. as~ rdaki durumuna
nisbetle ne kadar de~i~mi~~oldu~unu aç~ kça görebilmek için yukar~da
söylenenler kâfidir. Itil'in bat~~ k~smiyle do~u k~sm~~ aras~ nda roller
o kadar de~i~ mi~tir ki 50. y~llar~n sonlar~nda ve 6o. y~llar~n ba~lar~nda,
yani Hazar hakanl~~~n~n ve Itil'in 965 y~l~nda tamamiyle tahrip edilmesinden biraz önce ~ehrin do~u k~sm~~ve orada ya~~yan müslüman
ahali, ba~kentin tam sahipleri olmam~~larsa bile, her halde muazzam
nüfuza malik bulunuyorlard~.

X. as~rda ~arki Avrupa'n~n Ortaasya ile münasebetlerinde
Bulgar ~ehri büyük rol oynam~~t~r.
Arap müellifleri IX. asr~n ortalar~na ait ilk kaynaklara dayanan
Ibn Ruste, Gardizi, al-Bekri ve ba~kalar Bulgar ~ehri hakk~nda hiçEXP, s. 85.
BGA, II, s. 2 78.
55 ~bn Fadlan, S. 84.
58 EXP, S. 84.
" BGA. II, s. 281.
58 Hudud al-11
'1am, varak 38 b.
53

54
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bir ~ey söylemiyorlar; güya Bulgar denilen bir belde yokmu~~gibi
onu hat~rlar~ na bile getirmiyorlar. "Bulgar" ~st~lah~~bu müelliflerde
ancak bir ülkeyi veya o ülkede ya~~yan ahaliyi ifade için kullan~ l~yor. Dikkate de~erki 922 y~l~nda Bulgar meliki Almu~'un karargâh~ nda bulunan Ibn Fadlan " Bulgar " ~st~lah~n~~ancak iki defa 59
zikrediyor ve her iki defas~ nda da ülkenin veya ülke ahalisinin hükümdar~~mefhumunu ifade ederek "Bulgar meliki" veya "Bulgar emin"
diyor ".
~ bn Fadlan Bulgarlar ülkesini zikrederken heryerde Bulgarlar~~
Islav 61 tesmiye ediyor; zaman~n~n müslüman ~ark~nda ~ehir ifadesi
için kabul edilmi~~olan mânada hiçbir yerde ~ehir zikretmiyor. Her
~eyden önce ~ bn Fadlan'~n bir memleketin ba~ kentinden bahsederken
~ ehir mefhumunu ifade için kulland~~~~ ~st~laha dikkat edelim.
Biz onun Hazar ba~ kentini - Atil veya ~til ~ehrini nazar~~ itibara al~yoruz. Bu tavsifte ~bn Fadlan, hiç ~üpheye mahal b~ rak~n~yan, "medine" ~st~lah~n~~ kullan~yor. Bu "medine" ~st~lah~ n~~ ~bn
Fadlan, geldi~i ve teferruatiyle tavsif etti~i, Bulgar ülkesine ait olarak
bir defa bile kullanm~ yor.
Bununla beraber ~bn Fadlan'~n hat~rat~nda 22 defa "belde"
-k4) ~st~lah~ na rastl~yoruz. Bu ~st~lah~n izah~~ ~ bn Fadlan'~ n mütercimlerini her zaman mü~kül duruma sokmu~ tur; çünki Arap co~rafya cdebiyat~nda bu ~st~ lah hem memleket hem de "~ehir" mânas~ na
kullan~lm~~t~ r 62 .
~ bn Fadlan'~~ son tercüme eden A. P. Kovalevskiy dahi çok mü~kül
duruma dü~mü~ tür; bu durum yaln~ z tercümelerinde de~il, fakat
~ erhlerinde de görülmektedir 63. Mütercim bu ~st~lah~~ metnin ifade
etti~i mânaya ba~l~~ olarak bazan "ülke", bazan "kasaba" ve ancak
iki vakada, kati olarak, "~ehir" mânalarm~~ veriyor. Biz bu iki yaka
üzerinde dural~ m. Varak 197 a'da ~ bn Fadlan, Bulgar hükümdar~~
Hasan ibn Baltazar'~ n halife al-Muktedir'e yazd~~~~mektuptan bahsediyor. Bu mektupta Bulgar hükümdar~~ halifeden ) Islâm dinini
59 ~ bn Fadlan, varak 204 a (terc. s. 68) •
60 Mez. eser, var. 204 a (ter. s. 68).
61 "Hemen hemen her yerde" diyoruz,
çünki "Bulgar emin" ve "Bulgar
meliki" yaln~ z memleketi de~il, fakat ahaliyi de ifade etmi~~olmas~~ mümkündür.
62 Yakut, Wüstenfeld ne~ rinde II, S. 439. Yakut Hazar ba~
kentini tavsif ederken "kasaba" ~st~lah~n~~ kullan~yor.
83 belde ~st~lah~~ üzerine yapt~~~~bütün notlar~na bk.
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ö~retmek için mür~idler, 2) mescid ve minber in~as~~ve 3) kaleler
kurmak için ustalar istiyordu. Minberden bahsederken tbn Fadlan
"ta ki bütün beldesinde ve bütün memleketinde ona (hükümdara)
dua etsinler
0.4 j" diye izah ediyor. A. P. Kovalevskiy
buras~n~~"onun ~ehrinde ve bütün memleketinde" diye tercüme
ediyor ki böylece beled ~st~lah~m "~ehir" diye anlam~~t~r. Zaman~nda Fren buras~n~~ ba~ka türlü tercüme etmi~, bu metindeki beled
~st~lah~ m "memleket" (in seine ganzen Land) diye aç~klam~~t~~ ".
Bize öyle geliyor ki Fren'in izah' daha do~rudur, çünki bu ~st~lah~~ "~ehir" diye anlamak için ibn Fadlan'~ n metninde hiçbir esas
yoktur. Kovalevskiy ikinci defa beled kelimesini, a~a~~daki cümleleri tercüme ederken, "~ ehir" kelimesiyle izah ediyor. 206 nc~~varakta
'bn Fadlan Atil (~ehir de~il, ~rmak) bölgesindeki k~sa günlerden
ve uzun gecelerden bahsediyor. Burada tbn Fadlan -d, beled ~st~lah~n~~ iki defa kullan~ yor. Bunlardan birineisini Kovalevskiy
"kasaba" (meskün yer) diye tercüme ediyor. ~kinci beled kelimesini
ise "~ ehir" kelimesiyle tercüme ediyor. Fakat böyle tercüme etmek
için mütercim hiçbir delile malik de~ildir "Bu kasaban~n ahalisi
bana haber verdiler" diye tercüme ediyor 65. Niçin memleket de~il de,
"kasaba"? Yukarda hiçbir kasabadan bahsedilmiyordu ki. ibn R. d lan'daki ikinci yeri izah etmek daha güçtür. Buras~ n~~ Kovalevskiy
~öyle tercüme ediyor : "Geceler uzun, günler k~sa iken
iz
~ehri b~ rakm~yoruz" 66 . Buradaki al-beled ...41 "~ehir" diye ter( üme edilmi~tir. Niçin? ibn Fadlan ~ehirden bahsetmiyor. Hem de
buradaki bütün parçay~~anlamak da güçtür; çünki buradaki sözle -in
hangisi Bulgar hükümdar~ na, hangisi 'bn Fadlan'a ait oldu~unu
lamak hemen hemen imkans~zd~ r.
~imdi biz, t bn Fadlan ile "Bulgar hükümdar~" n~ n kar~~la~” :Ilan ne gibi vaziyette ve ne gibi maddi muhit içinde vaki old ~f:u ,~,
gözden geçirelim. !bn Fadlan ile Bulgar hükümdar~~ilk defa hüküm
dar~n karargah~nda kar~~lasm~~lard~r. Sefaret kervan~n~~ hükünW21
bizzat kendisi istikbal etti, kendisi ve misafirleri için çad~rlar kuru.
mas~n~~ cmretti. Çad~rlar, U, galiba keçeden de~il, deriden•li,
ki X. as~ r Ortaasya ve Volga bölgesi göçebeleri için dikkate de~~~
G* Mütercim de bunu in numaral~~ ~erhinde zikrediyor.
65 ibn Fadlan, S. 71.
MeZ. eser, S. 72.
Bell•ten C. XVI, 15
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keyfiyettir. 1bn Fadlan'~ n bundan sonraki kar~~la~ mas~~da hükümdar~ n
karargah~ nda oldu. Ibn Fadlan ~öyle yaz~yor :" Bunlar~n hepsi
çad~rlarda ya~arlar 67 , fakat ~u farkla ki hükümdar~ n çad~r~~ çok büyüktür, bin kadar ki~i al~r, büyük k~sm~~ Ermeni hal~lariyle dö~enmi~tir. Onun (hükümdar~ n) taht~~ çad~ r~n ortas~nda bulunuyor ve
alt~n i~lemeli Bizans kuma~lariyle örtülmü~tür 68.
Bize öyle geliyor ki 1bn Fadlan bu karargâha ~ehir diye bakmam~~t~r. Aksi takdirde o ~ehir ifade eden ~st~lah~~kullan~r ve ~ehrin
ad~n~~zikrederdi. 1bn Fadlan, biraz yukar~da, ba~kalar aras~ nda,
"pazar" zikrediyor 69. Bu pazar, galiba, hükümdar~ n karargâhiyle
ba~l~~idi; bunda hiçbir fevkaladelik yoktur. Ilk orta as~r ~ark~nda
sultanlar~n ve hanlar~n karargahlar~~ yan~nda muvakkat pazarlar
bulunurdu. Hükümdar saray~ na mensup olanlar (askerler ve siviller)
ihtiyaclar~n~~ bu pazardan temin ederlerdi.
"Itoriçeskiye zapiski" dergisinin 1945 y~l~nda yay~nlanan XIV.
cildinde akademisyen B.D. Grekov "IX-X. as~rlarda Volga Bulgarlar~"
ba~l~kl~~ çok calibi dikkat makalesinde isabetli bir neticeye varm~~t~r. Onun mülalaas~ na göre Bulgar hükümdar~n~ n karargah~~
~ehir de~ildi. Bununla beraber B. D. Grekov, 1bn Fadlan zaman~nda
Bulgar ülkesinde ~ ehrin mevcudiyetini kabul ediyor. Fakat Grekov
bu ~ehrin yerini, gemilerle gelen Hazarlar~ n yana~t~klar~, durduklar~~yerde gösteriyor. Grekov ~öyle yaz~ yor : "Pek muhtemeldir ki,
Ibn Fadlan'~n zikretti~i Hazar gemisi tam buraya yana~m~~t~r. Görünü~e göre ~ ehir burada bulunuyordu "." Bakal~ m 1bn Fadlan hat~rat~ mn neresi Grekov'u buna ikna etmi~tir. Ibn Fadlan diyor : "ve
ne zaman Hazar ülkesinden (~ ehirden) Islav memleketine (~ehrine)
gemi gelirse, hükümdar ata binerek ç~k~yor, orada (gemide) bulunan
~eyleri say~yor ve bunlar~ n onda birini al~yor" 71. Mütercim bu
parçadaki "beled" kelimesini izah ederken tereddüde dü~mü~tür :
"beled" -~ ehir mi yahut memleket mi? B. D. Grekov tereddüt etmeden
"~ehir" okunmas~ m teklif ediyor. Müellifin delili nedir? Delili de
~udur ki Hazar gemisinin yana~t~~~~yerde Bulgar gümrü~ü (ve pazar~)
Ayn~~ ~st~lah kullan~lm~~t~r.
Ibn Fadlan, s. 73.
69 Yine orada.
98 B. D. Grekov, Voljskiye bulgar~~ v IX-X vekax. Istor. zap., XIV, 1945,
69

88

S. 2 I.
91

Ibn Fadlan, s. 78.
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bulunuyordu. Fakat ~ehrin bulundu~unu ve yerini teyin için bu kâfi
de~ildir. Ibn Fadlan, ~ehir veya herhangi bir meskün yeri ifade etmek
için o veya bu ~st~lah~~kullan~rken, zaman~n ve ya~ad~~~~cemiyetin
~ehir hakk~ndaki tasavvurlar~n~, ~ehir diyince ne anlad~klar~n~~nazar
itibare almamas~na imkân yoktu. Orta ça~~n ilk as~rlar~nda islam ~ark~nda "~ehir" deyince yaln~z ticaret ve sanayi merkezini de~il, fakat
küçük bir bölgenin de olsa idare merkezini ve etrafi duvarla çevrilmi~~olan meskün yeri anlarlard~. B. D. Grekov'un zikretti~i meskün
yer bu vas~flardan mahrumdur 72.
~bn Fadlan zaman~nda Bulgar ~ehrinin mevcut olup olmad~~~~
hakk~ndaki meseleyi halletmek için numizmatik malzeme çok k~ymetlidir. E~er ~ bn Fadlan zaman~nda Bulgar ~ehri mevcut ise,
elbette, bu ~ehir ba~kent olurdu. Malümdur ki Bulgar hükümdarlar~, ~bn Fadlan'~n seyahatinden önce de para darbediyorlard~.
Tabii olarak beklemek icabeder ki para ba~kentte darbedilmi~~olmal~d~r. Bakal~m, gerçek durum böyle midir. Nurnizmatik edebiyatta isbat edilmi~~say~labilir ki Samani dirhemlerinin barbarca taklitleri Bulgar hükümdarlar~~ taraf~ndan Bulgar ülkesinde darbedilmi~~
sikkelerdir. Mikail ibn Cafer adiyle Samerkad'da bas~lan sikke, 306
(=9 8-919) tarihli, ~a~'ta bas~lan sikke 3o8(.920-92 ) tarihli, Belh'te
bas~lan sikke 306 (= 9 ~~8-9 ~~9), Ni~abur'da bas~lan sikke 308 (= 920-921)
Samani dirhemlerinin barbarca taklitleri olan Bulgar sikkeleridir. Samani sikkelerinin barbarca taklidi olan bu sikkelerin hususi vas~flar~~
~udur ki damgalar~~Samani dirhemlerine göre yap~lm~~~olup darp
yeri ve tarihi aynen muhafaza edilmi~, ancak hükümdar~n ad~~ de~i~tirilmi~tir. Samani emirin yerine, sikkedeki tarihten çok sonra tahta
ç~kan Bulgar hükümdar~~ Mikail ibn Cafer'in ad~~ konmu~tur. Bu
Mikail ibn Cafer kimdir? Bu hükümdar~n kim oldu~unu tayin etmek
ancak babas~n~n hüviyetini izah etmekle mümkündür. Daha R. R.
Fasmer "X. as~ r Bulgar sikkeleri" adl~~ eserinde çok esasl~~ mütalaada bulunmu~~ve bu Mikail'in Bulgar hükümdar~~ Cafer'in 73 o~lu
oldu~unu söylemi~ti. ~bn Fadlan (varak 204 b), Bulgar hükümdar~~
Almu~~ibn ~ilki'nin emirü'l-muminin'in (imam Cafer al-Muktedir
billah'~n) ad~n~~ald~~~n~, babas~na, yani ~ilki'ye de Abdullah dedi~ini
B. D. Grekov, mezkûr eser, s. 78.
R. R. Fasmer, O n~onetax voljskix bolgar X veka. ~zvestiya Ob. arxeologii, istorii i etnog. dergisinin XXXIII. cildinden ayr~bas~m (Kazan, 1926).
72

73
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söylemektedir. Biz, Samani dirhemlerinin taklidi olan Mikâil ibn
Cafer'in sikkelerine dönelim. Bulgar hükümdar~~Mikâil, böylece
hükümdar~~Almu~~ibn ~ilki'nin (Cafer ibn Abdullah'~n) o~lu oluyor 74.
~bn Fadlan i~te bu Cafer'i ziyaret etmi~tir. Dikkate de~er ki bu
sikkelerin ço~unda Bulgar ~ehri zikredilmiyor. Bununla beraber
Mikâil ibn Cafer ad~~ yaz~l~~bunlara benzer bir sikkede darp yeri
olarak Bulgar ~ehri gösterilmektedir. Yaz~k ki Lu~~ sikkede tarih yaz~lmam~~t~r. Bu, sikkede Bulgar ~ehrinin ilk defa zikredili~idir. Bundan
sonra Suvar'da ve Bulgar'da darbedilen sikkelere malik bulunuyoruz.
Bulgar hükümdarlar~ ndan Talip ibn Ahmed'in 337 (= 948-949), 338
(.949-950), 341 (= 952-953), 347(.958-959) y~llar~ nda Suvar'da bas~lan sikkeleri, Mumin ibn Ahmed'in 366(.976-977) y~l~ nda Bulgar'da
yahut Suvar'da bas~lan sikkesi, Mumin ibn Hasan'~n 366(.976-977)
y~l~nda Bulgar'da bas~lan sikkesi vard~r, yine ~~370 y~llar~na ait Bulgar'da
bas~lan sikkeler mevcuttur. Listede görüldü~ü veçhile Bulgar ~ehri
ad~na 366(.976-977) y~l~ ndan itibaren, muntazam surette, sikkelerde
raslanmaktad~ r. Fakat 366 hicret y~l~n~~Bulgar ~ehri için ilk sene
olarak kabul etmek mümkün de~ildir; çünki Talip ibn Hasan zaman~ na
kadar, yani 337(.948-949) senesine kadar, yukarda denildi~i gibi,
biz, Mikâil ibn Cafer adiyle darbedilen sikkede Bulgar ~ehri ad~ na
rasl~yoruz.
Yukarda yaz~lanlar Bulgar meskükat~~ile mukayese edilirse,
bize öyle geliyor ki, ~u esasl~~neticeye bizi götürür : 'bn Fadlan zaman~nda Bulgar ~ehri henüz mevcut de~ildi. Bulgar hükümdar~~
Almu~~ibn ~ilki (Cafer ibn Abdullah da odur) Abbas! halifesi Muktedir'e (908-932) müracaat ederek "kendisine muhalif olan hükümdarlardan korunmas~~ için" kale yapm~ya yard~ni istedi~i zaman ~ehir
kurmaya haz~rlanm~~~ de~il miydi?
ibn Fadlan, kendisine ~ahsan Almu~~ibn ~ilki'nin söyledi~i
~u sözleri naklediyor : "Hakikaten siz hepiniz beraber geldiniz.
74 Mezkûr eser, S. 33 ve sonras~. Halife Muktedir zaman~nda — yani 932
y~l~ nda kadar— kesilen paralar mevcuttur. Bu paralarda Bulgar meliki emir unyan~n~~ ta~~yor ve
Barman yahut z~l..."lr Tarman tesmiye olunuyor.
W. W. Barthold, Ibn Fadlan kervan~n~n geldi~i Bulgar hukümdar~n~n ad~~bu oldu~unu tahmin etmi~tir. Almu~~ad~na gelince, Barthol'un tahminine göre, bu
müstensihlerden biri taraf~ndan hakiki Barman yerine geçirilmi~tir (W. W. Barthold, Arabskiyizvestiya o rusax. Soy. Vostokovedeniye, t. I, s. 43).
75 Ibn Fadlan, S. 55.
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Benim efendirnin sizin için etti~i masraf bu paray~~bana getirmeniz
içindi. Bu para, dünyay~~esir eden Yahudilerden 76 koruyacak kale
in~as~na harcayacakt~m" 77. Burada bahis konusu olan para halife
Muktedir tarafindan Bulgar hükümdar~~ Almu~'a hediye edilmi~~
4000 alt~n dinard~, fakat bu paray~~sefaret heyeti getirmemi~ti. Bu
para kale in~as~~için tahsis edilmi~ti. Bu kale in~a edilmi~, Bulgar
~ehrinin mabdei de bu kale olmu~~de~il mi? Bütün bu vakalar~, yaz~l~~kaynaklarda ~ehir olarak Bulgar ad~n~n ancak Ibn Fadlan'~n
seyahatinden sonra meydana ç~ kmasiyle kar~~la~t~rmamak mümkün
Yukarda denildi~i veçhile, Saraf az-zaman Tahir Marvazi
kaynak olmak s~fatiyle —IX.asr~n ilk yar~s~ na ait ana-kayna~a dayanmas~~ bak~m~ndan— Ibn Rusta, Gardizi ve al-Bekri ile ayn~~ s~rada
bulunmaktad~r. Bu kaynaklar~n, cenubi ~arki Avrupa'ya ait haberleri heryerde yahut hemen hemen heryerde biribirine uymaktad~ r;
bununla beraber bu müelliflerden her biri, ana-kaynaktan esas malûmat~~ ald~ktan sonra, kendi ho~una giden teferruat~~ da alarak birbirini tamamlamaktad~ rlar. Maazrnin Hazarlar hakk~ nda nakletti~i hikaye de, yukarda gördü~ümüz veçhile, bu cümledendir. Hiç
~ üphe yoktur ki bu hikâye Ibn Rusta, Gardizi ve al-Bekrrnin hikayeri al~nan kaynaktan al~nm~~t~ r. Maazrnin Bulgar hakk~ndaki
hikayesi ise büsbütün ayr~~ bir mevki i~gal etmektedir. 0Bulgarlar
hakk~nda, teferruat~~ itibariyle de~il, fakat mahiyeti bak~m~ndan
yeni doneler vermektedir. I~ te onun sözleri: "Onlar~n (Bulgarlar~n)
iki ~ehri vard~ r, bunlardan birine Suvar, ikincisine ise Bulgar denir.
Bu iki ~ehrin aras~~ iki günlük yoldur. Bu yol ~rmak k~y~s~ ndan, s~k
çal~ l~klar aras~ndan geçer" 78. Maazr nin Bulgarlar hakk~ndaki bu
hikayesi ibn Rusta, Gardizi ve al-Bekrr nin haberleriyle mukayese
edilirse onlar~nkinden çok farkl~~ oldu~u görülür. Bu haberi Marvazrnin IX. baba, yani Türkleri, Volga çevresini, Islavlar~~ve Ruslar~~tavsif etti~i baba, sokmamas~~ da tesadüfi de~ildir.
Maazrnin Bulgarlar hakk~ ndaki hikâyesi "Uzak eyaletler
ve adalar hakk~nda" ba~l~kl~~ XV. bab~nda bulunuyor. Görünü~e
göre, Bulgarlara ait bu hikâye Ebu Abdullah Muhammed ibn Ah76 Yani Hazar.
" Ibn Fadlan, s. 69.
" V. Minorskiy, Maazi, s. 44.
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med Ceyhanrnin Co~rafyas~ ndan al~nm~~~olsa gerektir. Ceyhanrnin
bu eseri, galiba, X. asnn 20. pllan~run ortas~nda, ~bn Fadlan'~n Bulgar'a seyahatinden biraz sonra, yaz~lm~~t~r. Bize öyle geliyor ki, yaz~l~~
kaynaklarda Bulgar'~n ~ehir ad~~olarak ilk defa zikredilmesiyle
ibn Cafer'in sikkesinde Bulgar ~ehrinin zikredilmesi ayn~~zamana
tesadüf etmektedir.
Bize öyle geliyor ki, yukarda nakledilen malûmattan ~u neticeyi
ç~karmak zaruridir : Bulgar'~ n, bir ~ehir olarak, ibn Fadlan ve kervan!
Bulgar ülkesine geldikten biraz sonra, yani 922-923 yahut 924 y~llar~nda, temeli kurulmu~~olacakt~r. Mavrazrde Bulgar ~ehriyle bir
arada Suvar ~ehri de zikredilmektedir. Bu, Suvar ad~n~n, galiba,
ilk defa zikredili~i de~ildir. ~bn Fadlan'da Savan (4)1.,....) yahut
Suvan 79 halk~~zikredilmektedir; burada müstensihin aç~kça hatas~~
vard~r : son harf olan, j harfini ~;) okumu~~ve Suvar kelimesi
Savan yahut Suvan olmu~ tur. Vak~a burada ibn Fadlan ~ehir ifade
eden ~st~lahl (beled yahut medine) kullanm~yor, bu da gayet tabiidir, çünki o ~ehrin kendisinden de~il, fakat halktan, yani Savan
(Suvar) j1j... halk~ ndan, bahsediyor.
Mavrazrye göre her iki ~ehir—Bulgar ve Suvar—~rmak k~y~s~nda
bulunuyordu, aralar~~iki günlük yoldu; bu yol çahl~klar aras~ndan
geçiyordu.
Bulgar ~ehri hakk~ nda, zaman itibariyle, ikinci haber al-istahrrnin tavsifidir. Al-Istahri eserini, co~rafyaya ait bütün di~er eserler gibi, 930-933 y~llar~nda yazm~~t~r. Al-~stahrrnin kitab~ndaki
mahlmat~n hangi k~sm~~bizzat kendisine ve hangi k~sm~~selefi olan
me~ hur al-Belhrye ait oldu~u ilmen tayin edilemedi~inden biz yaln~z al-~stahrrnin ad~n~~zikredece~iz. Al-~stahrrnin sözlerine göre
"Bulgar bir ~ehrin ad~d~ r. Onlar (Bulgar ahalisi) müslümand~ r. Orada
cami vard~r, Bulgar ~ehrinin yak~n~ nda Suvar denilen ba~ka bir ~ehir
vard~ r. Orada da cami vard~ r. Orada vaiz bulunan birinin bana
anlatt~~~na göre bu iki ~ehirde ~~o.000 nüfus vard~r. Evleri ah~apt~r,
k~~~ n bu evlerde ya~arlar, yaz~n çad~rlarda ikamet ederler" 8°. ~bn
Havkal, al-~stahrrnin bu sözlerinin, hiçbir ~ey ilave etmeden, tekrarlamaktad~r 91 . Al-Makdisi, al-~stahrrden daha k~sa olarak, Bul"

~bn Fadlan, varak 208, rusça tercüme, s. 76.
e° BGA, I, S. 225.
81 BGA. II, s. 285.
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gar'~n tavsifini vermektedir. "Bulgar ~rma~~n iki k~y~s~nda bulunur.
Yap~lar~~a~açtan ve kam~~tan (dallardan) d~r. Cami
çar~~n~n
~ehri
tavsifi
dik"Hudud
al-âlam"
müellifinin
de
82
.
ortas~ndad~r"
kate de~er. "Bulgar—pek de büyük olm~yan eyaletiyle—bir ~ehirdir.
Itil k~ps~ndad~r. Ahalisinin hepsi müslümand~r; bunlardan 20.000
süvari ç~kar. Kafirlerin askeri ne kadar çok olursa olsun sava~~rlar
ve galip olurlar. Buras~~zengin yerdir. Suvar, Bulgar yak~n~nda bir
~ehirdir; burada, Bulgar'da oldu~u gibi, din için sava~an mücahitler vard~r" 83.
Bulgar ~ehri- Bulgar ülkesi tarihinin pek müsait bir devrinde
meydana gelmi~tir. Esas kütlesi ziraatle me~guldu, yerle~ik hayata
geçmi~~cemiyet te~kil ediyordu. Bu cemiyet kom~ ulariyle-Ruslar,
Islavlar, Burtaslar, Hazarlar, bilhassa Harezmliler ve Ortaasya'n~n
ba~ka ülkeleriyle çok canl~~ticaret faaliyetine i~tirak ediyordu. Ülkenin büyümesiyle ba~kent Bulgar ~ehri de büyüdü. Al-Istahri ~ehirde
cami bulundu~unu kaydediyor. Bununla beraber 30. y~llarda ~ehir
henüz büyümü~~de~ildir : Suvar ile birlikte ancak ~~o.000 nüfusu
vard~. Bulgar ~ehri çevresinin ormanl~k olmas~~mesken yap~lar~n~n
evsafinda da kendini göstermi~tir- yap~lar~n hemen hemen hepsi
ah~apt~. Ziraatin izafi s~kleti büyük olmas~na ra~men, ~ehir halk~~
henüz çobanl~k hayat~ndaki itiyadlar~ndan ayr~lamam~~lard~, yaz~n
ah~ap evlerini b~rak~p çad~rlara ta~~n~rlard~.
80. y~llarda al-Mukaddasi Bulgar'da çar~~lar bulundu~unu,
onun muas~r~~ olan "Hudud al-âlam" ~n meçhul müellifi ise ~ehir
ahalisinin hepsinin müslüman oldu~unu, bunlar aras~ndan mühim
miktarda gaziler ç~kt~~~n~~yaz~yorlar. Bulgar ~ehri ve çevresi fevkalade
sava~~kudretine malik 20.000 süvari tedarik ediyordu.
Bulgarlarm Harezm ve bütün Ortaasya ile kültür münasebetleri, Hazarlara nazaran, daha fazla idi. Muhtelif sanatlar, ezcümle
~ark~~islam sikke darb~~tekni~i oradan gelmi~ti —her ~eyden önce,
Samani dirhemlerinin taklidini hat~rlamally~z.
Islam dini de Volga bölgesine Ortaasya'dan geldi.
Müslümanlar~n, bilhassa Harezm tacirlerinin, Bulgar'~~ s~k s~k
ziyaret ettiklerine dair Arap co~rafya edebiyat~nda çok malûmata
BGA, III, s. 361.
Hudud al-Alam, varak 38 b (metin W. W. Barthold'un tercümesinde gösterilmi~tir.
82
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malik bulunuyoruz. Dikkate de~er ki ibn Fadlan bu memlekete
geldi~i zaman burada islâm~~ buldu. Halbuki sefaret heyetinin vazifeleri aras~ nda islârniyeti yaymak ta vard~.
Bu münasebetle i~ te o ne diyor : "biz onlarda kad~nl~~erkekti
be~ bin nüfuslu bir "ev" halk~~gördük. Bunlar~ n hepsi müslüman
olmu~lard~ . Bunlar Barancar adiyle marufdurlar 84. Bunlar~ n ibadet
etmeleri için a~açtan mescid yap~lm~~t~ r."
Burada Barancar kabilesinin hepsinin müslüman olduklar~~
sarahatle söylenmektedir.
'bn Fadlan'~ n Bulgar'a gelmesinden önce, yani 922 y~l~ndan
önce, islâmiyetin Bulgarlar aras~ nda inti~ar~~ hakk~nda co~rafyac~~
ibn Rusta söylüyor. Onun ~arki Avrupa hakk~ ndaki malümat~~ 845
y~l~ na kadar geçen zamana aittir. Bulgarlar~ n ço~unun müslüman
olduklar~n~ , mescidleri, ilkmektepleri ve müezzinleri bulundu~unu 85
sarahatle söylemektedir. Gardizi'de dikkate de~er teferruat vard~ r.
Ona göre Bulgarlar, tan~d~ klar~~ müslümanla kar~~la~t~ klar~ nda secde
ederler 86 . ibn Rusta Bulgarlarda islâmiyetin inti~ar~~ hakk~nda,
galiba, fazla mübala~a ediyor. Baz~~ âlimlerin fikirlerine göre ibn
Rusta Bulgarlar~ n islâmiyetine ait mak~ mat~ m mütemmim kaynaktan, her halde ibn Fadlan'dan, alm~~~olacakt~ r. Bu fikirde bulunan
ilimler al-Masudi'nin sözlerine istinad ediyorlar. Al-Masudi, Bulgar
hükümdar~n~ n 31 o uncu y~ l~ nda, halife al-Muktedir zaman~ nda müslüman oldu~unu katiyetle söylüyor 87 . 31 o uncu hicri y~l~ n~ n ba~~~
922 y~l~n~n ~~ May~s gününe raslad~~~ na göre ancak ibn Fadlan'~ n
bulundu~u sefaret heyeti geldikten sonra Bulgarlar~ n müslüman olduklar~~ neticesi ç~kar~ lmaktad~ r. Fakat ibn Fadlan, 5000 nüfuslu
bütün bir Bulgar kabilesinin, sefaret heyeti gelmeden önce müslüman
olduklar~ n~~söylüyor. ~bn Fadla'n~ n bu sözleri bulunmasa idi bu mütaliay~~ kabul etmek mümkün olurdu. ibn Fadlan Bulgarlar~n islamiyetinde baz~~hususiyetler mü~ahede etmi~tir. Burada kameti 88
iki defa getirirlerdi. ~bn Fadlan müterciminin do~ru tahminine göre
84 Bu isim hakk~ nda Prof. B. N. Zahodir Volga bölgesinin tarihine ait verdi~i
konferanslar~ ndan birinde çok calibi dikkat mutalâalar beyan etmi~tir.
85 BGA, VII, s. 141.
88 Gardizi (W. W. Barthold'un "Otçet"~ nda, s. 121).
87 Al-Masucli, II, s. 16.
88 Ikama-namaza ikinci defa ça~~ rma.
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bu iki defa kamet getirmek Ortaasya'ya mahsustur ve Bulgarlara
islâmiyetle oradan gelmi~tir.
Bulgar ülkesinde Ibn Fadlan'dan sonra islâm dini o kadar sa~lam yerle~mi~ tir ki, al-Masudi'nin sözlerine göre, orada ~u yakaya
zemin bulunmu~tur: Bulgar hükümdanmn o~lu hacca gitmi~~ve Ba~dat'ta halife ile görü~ mü~ tü ve ona zengin hediyeler, ezcümle siyah
kürkler, takdim etmi~tir 89. Bu Bulgar hükümdan, galiba Almu~~
Ibn ~ilki'nin (yani Cafer ibn Abdullah'~n) o~lu olsa gerektir, çünki
bu yaka 310 (=922-923) ile 332(=-943-944) y~llar~~aras~nda olmu~tur.
Dikkate de~er ki Bulgar hükümdanna hiçbir zaman hakan
denilmemi~ tir. Arap kaynaklar~~ona melik, sahip, emir, bazan da,
henüz tamamiyle izah edilemiyen baltazar unvan~n~~veriyorlar
ve hiçbir zaman hakan demezlerdi. Görünü~e bak~l~rsa Bulgarlar
VI. as~rda —~imali Kafkasya'da bulunduklar~~zaman— Türk hakanl~~m~ n tesirine henüz maruz kalmanu~lard~. Din ve k~ smen kültür
bak~m~ ndan Bulgarlar Ortaasya tesirine maruz kalm~~larsa da,
siyasi bak~ mdan onlara bat~daki kom~ular~-Rus Islavlan daha kuvvetli tesir icra etmi~lerdi. ~ark kaynaklar~nda Bulgarlann Islavlarla
kan~ unlmalan tesadüfi de~ildir. Hayret edilecek bir vakad~r ki
X. as~ r Volga bölgesine ait en emniyetli ve Bulgarlar~n günlük hayatlar~n~~dikkatle mü~ahedenin mahsulü olan kaynak müellifi Ibn
Fadlan hemen hemen bütün hallerde Bulgarlan "sakalibe" tesmiye
etmektedir.

81

Al-Masucl 1, II, s. 16.
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