Tercümeler :

DENDANEK AN*
Prof. B. ZAHODER
Çeviren : ISMA~L KAYNAK
Bir askeri k~t'am~z tesadüfen Karakum çölün.ün kumlar~~alt~nda
duvarlar ve alç~ dan mamul (alabastr) sütunlarla eski zamana ait ev
e~yas~~bulmu~tur. Yaln~ z bulmakla kalmay~ p, bu eski eserlerin muhafazas~n~~temin için Ilimler Akademisinin Türkmen ~ubesi~-le, bulunan e~yalardan numuneler yollam~~~ve ad~~geçen mahalle mütehass~slar gönderilmesini teklif etmi~tir.
Mezkür mahalle, Ilimler Akademisinin Türkmen ~ubesi arkeologlar~ndan S. Er~ov, G. Fedorov ve bu sat~rlar~~yazandan müte~ekkil
küçük bir hey'et yolland~ . Bu hey'et, k~ sa bir zamanda Türkmen
müzelerini, eski kültürün harikulade san'at eserleriyle süslemekle kalmam~~, ayn~~zamanda Serahs'~~eski Merv'e ba~layan eski kervan yolunda mühim rol oynam~~~olan birçok noktalar~ n tetkikini tamamlamak
f~rsat~n~~bulmu~tur.
Gerirûd veya Tecena ve Murgabe nehirleri mmtakalar~~çok eski
yüzy~llardanberi yerle~ik hayat süren insanlar~ n yurduydu; bu bölgelerde ziraat ve san'at fevkalade inki~af etmi~tir. En eski zamanlardanberi kültür merkezlerini te~kil eden vahalar~n etraf~ndaki kum
ve tak~ rlar** binlerce ba~~deve, merkep ve kat~ rlar tarafindan çi~nenmi~tir. Uzak-Do~u ile Akdeniz aras~ ndaki büyük yolun devam~~
olan Serahs - Merv yolunun mahalli bir ehemmiyeti vard~ ; burada,
Merv vahas~n~~yabanc~~ve göçebelerin hücumlar~ndan korumu~~
emsaline az rastlanan bir kale duvar~~mevcuttu. Hemen bütün Arap
co~rafyac~lar~n~ n Serahs - Merv yolu hakk~nda verdikleri izahat o
kadar birbirini tutmaktad~ r ki, ayr~~ bir müellife atfen bunu zikret* "~storiçeskiy jurnal" (1943, 3-4)dan tercüme edilmi~tir.
** Tak~ r, türkçe bir kelime olup Orta-Asya ve Hazer denizi ötesindeki çöllerin alçak yerlerinde ya~an ya~mur sular~n~n birikmesi neticesinde meydana gelen
küçük göller bilâhare geçilmesi güç batakl~ klar ve kurak havalarda ise üstü beyaz
veya gri renkte olan düz, parlak ve çok kat~~ levhalar halini alan yerlere derler
(mütercim).
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mck lüzumu hissedilmemektedir. Arap co~rafya edebiyafina göre,
bu yolun menzilleri ~unlard~ r: Serahs-An-Nacar Hisar~ -üç fersah
(bir fersah 6232 metredir), An-Nacar Hisar~-U~turmagak-be~, U~turmagak Tilsitane-alt~ , Tilsitane-Der~.danekan-alt~, Dendanekan-Yanucird-be~, Yanucird ile Merv'in aras~~da be~~fersah olup hepsi cem'an
otuz fersaht~r.1
Bu mesafeyi, co~rafyac~lar~ n mütefikan bildirdiklerine göre,
ticaret kervanlar~~bir menzilden di~erine günde 5-6 fersah yol almak
~artiyle alt~~günde katediyorlard~.2 Bugünkü harita üzerinde hesaplamalar yapm~~~olan Türkmenistan arkeologlar~~ S. Er~ov ile A.
Maru~çenko ayn~ .zamanda ve birbirinden müstakilen Dendanekan'm
bugünkü Ta~rabad'~n i~gal etti~i sahada bulunmas~n~ n kuvvetle muhtemel oldu~unu tahmin etmi~lerdir. Ayn~~ tahmine göre, Arap co~rafyac~lar~n~n zikretti~i Tilsitane'nin de bugünkü Havz-i han tepelerinde bulundu~u söylenebilir.
Bugün Mari-Ku~ ka ve Mari-A~ kabad demiryollar~~ aras~nda
bulunan Kara-kum'un bu kö~ esinin kendisine has ha~ in diyebilece~imiz vasf~~o zaman da mevcut muydu, yoksa insan elinin, ~imdi verimsiz olan bu yerleri mümbitle~tirdi~i bir zaman oldu mu? I~ te bu
hususu meydana ç~ karmak çok mühimdir.
IX. yüzy~l co~rafyac~s~~el-Yakubi'ye ait olan bu bölgenin daha
eski bir tasviri, yukar~ daki suale menfi cevap vermektedir. El-Yakubi'ye göre, Serahs-Merv yolu üzerindeki "menziller" "vah~i stepler"le
çevrilidir; halk~ n Türkler'den kendini müdafaa etmek mecburiyetinde
Oldu~u bu merkezlerin her biri tahkim edilmi~ti. Fakat hakikaten bu
do~ru mu ve bütün devirlerde böyle miydi?
El-Yakubrnin sözlerini kontrol etmek ve Serahs-Merv yolu
üzerinde bulunan istasyonlar~~çevreleyen yerlerin hakiki co~rafi yasBu makalenin mevzuu ile ilgili malûmat Arab ve Fars kaynaklar~n~n mühim
k~s~mlar~ndan al~ narak V. A. Jukovskiy'in "Razvalini starogo Merva —Eski Merv
harebeleri" (SPb., 1894) adl~~eserinde ve "Materiali po istorii Turkmen i T~~rkmenii —Türkmenler ve Türkmenistan tarihi malzemesi" (c. I, Trudi Instituta
Vostokovedeniya ANSSR-SSSR Ilimler Akademisi, ~arkiyat Enstitüsü Yay~nlar~,
XXIX, ~ 939)nde rusçaya tercüme edilmi~tir.
2 Yaln~z co~rafyac~~Istahri'nin ~u ifadesi bir istisna te~kil etmektedir. Ona
göre, Merv ile Dendanekan'~n aras~~ bir günlük yoldur. Bizim nazar~m~zda Istahri'nin bu haberi hatal~d~r; bu, ya yazman~ n kopye edilmesi veya eser bas~l~rken
ço~ul yerine tekil olarak yaz~lm~~~olmasiyle ilgilidir.
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f~n~~tesbit etmek için elimizde XI. yüzy~l~n ilk yar~s~na ait yaz~l~~ bir
kaynak vard~ r. Bu eser, Gazneli Divanü'r-resail memuru Ebu'l-Faz1
Muhammed Beyhaki'nin biricik hat~ rat~d~r. Sarayh ve memur
s~ fatiyle Beyhaki, Sultan Mesud'a bütün seferlerinde ve bu arada
1040 y~llar~nda ~imali Horasan'~ n mühim bir k~sm~n~~ellerine geçiren
ve Gazneliler'e kar~~~askeri hareketlerin& Dendanekan m~ntakas~ nda mevki alan Selçuklu-Türkmenler'c kar~~~açt~~~~seferinde refakat
etmi~tir. Yaln~z mü~ahit olarak de~il, ayn~~zamanda Sultan Mesud'un Dendanekan hezimetine bilfiil i~tirak eden Beyhaki'nin, Hat~rat~'n~n gerçekli~i ve sir meziyetlerinden bahsetmek fuzulidir; bunlar
herkesçe malümdur.
Beyhaki'ye göre, Mesud, Serahs'a 15 May~s'ta yani her~eyi kurutan yaz s~caklar~ndan önce gelmi~tir. ~ehir harabedilmi~ ti. Ne su ve
ne de zahire vard~ . Gazneli ordusu daha ileride, Merv'e giden yolda
da buna benzer manzara ile kar~~la~uu~t~. ~~7 May~s'ta Gazneli ordusu
Serahs'dan ç~km~~ , üçüncü gün yollar~n~~ de~i~tirmek mecburiyetinde
kalarak ana yoldan do~uya, Murgaba sahillerine do~ru yönelmi~ti.
Beyhaki: "~ayan-~~ hayret olan ~ ey, bu yollarda suyun bile bulunmamas~d~ r . .. Büyük nehirler (veya onlar~n kollar~na) geldi~imizde
onlar~n da keza kurumu~~oldu~unu gördük; seferin üçüncü gününde
su temin etmek için kuyu kazmak mecburiyeti has~l oldu" de~nektedir.
Serahs-Merv yolundaki bu hayret verici susuzlu~un sebebini Beyhaki
~u ~ ekilde izah etmektedir: Gazneli ordusu kar~~s~nda geri çekilen
Türkmenler, sulama ~ ebekesini mahsus tahrip etmi~lerdi. Fakat Beyhaki'nin, sulama ~ ebekesinin Türkmenler taraf~ndan tahrip edildi~ine
dâir haberine sahip olmasayd~ k, Sultan Mesud ordusunun yürüyü~ ünden de bunu anhyabilirdik. Mesud'un. "~a~~ lacak derecede" susuzluk sebebiyle, Dendanekan'da toplanm~~~bulunan Selçuklular'a do~ru
giden ana yoldan Murgab taraf~na sapmas~~bu yerin böyle bir co~rafi de~i~ikli~e sahip oldu~unu tahmin etmeyen Gazneli ordusunun
hezimetine sebep olmu~ tur. Hey'etimizin, kaz~lar~n yap~ld~~~~yerde
k~ sa bir müddet kalmas~ , eski zamanlarda su kanal~n~n mevcut
olup olmad~~~ n~~ tesbit etmek m.aksadiyle eski Serahs-Merv yolu m~ntakas~m az çok bir ihtimamla inceleme~e mani olmu~ tur. Fakat yolun
~imal k~sm~na k~sa bir bak~~~bile, bu yerin zaman~m~ zda kendine
has olan vah~ilik ve hayatiyetsizli~ini her zaman muhafaza etmedi~ini
göstermektedir. Yaln~ z Havz-i han yer ad~n~ n "han-havuzu" demek
oldu~u de~il, do~rudan do~ruya yap~lan mü~ahedelerin ço~u, ilk
bak~~ ta bir zaman burada, bir su ~ebekesinin faaliyette bulunmu~~
oldu~u kanaatine vard~rmaktad~r.
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Evvelce Dendanekan'~n bulundu~u yer bugün Ta~-rabad (ta~~ehir) ad~n~~ta~~maktad~r. Bu bölgede nadir rastlanan yolcuya, ~ehrin
eski muvaffakiyetlerini hat~rlatan çok az emmare vard~r; tah~l'
araziye az tesadüf edilen ve bir kum çölü ile çevrilmi~~olan eski ~ehrin
bulundu~u tepe, hemen kale duvarlar~n~n üstüne kadar ç~kan kumlarla örtülü olup, burada nebatattan en küçük bir eser bile görülmemektedir.
Orta-Asya ve Horasan'da Emevi halifelerine kar~~~ç~kan büyük
isyanla ilgili kaynaklarda, denilebilir ki, ~slam devrinde ilk defa
olarak bu ~ehirden bahsedilmektedir. 747 y~l~nda bu isyamn eleba~~s~~
Ebu-Müslim, yetmi~~n.akibin 3 komuta etti~i bir ordu ile Dendanekan'da konaklam~~t~r. K~sa bir zaman için de olsa, yetmi~~muhaf~z
birli~inin Dendan.ekan'da durmas~~ bu ~ehrin ehemmiyetine delâlet
etmektedir. ~ehrin ehemmiyetirti, co~rafyaular~n verdi~i Dendanekan'da büyük bir câminin bulundu~una dair mahimat da belirtmektedir; X. yüzy~la kadar ulu-câminin mevcudiyeti, bir müslüman
~ehrinin o m~ntakada merkezi vaziyette bulundu~una delâlet
etmektedir.
Tarafinuzdan yap~lm~~~olan Ta~-rabad tepesinin arkeoloji tetkiki, Dendanekan'm bina ve ya~ay~~~tarz~na dâir baz~~hususlar' izah
etmek imkanm~~vermi~tir. ~ç kale duvarlar~n~n esas in~aat malzemesini fevkalade yüksek evsafl~~pi~mi~~tu~lalar te~kil etmektedir. Kerpiçten, duvar, bahçe duvar~~ve süslemeler yap~l~rd~. Den.danekan'm en
mühim binas~~olan çok sutünlu ulu-câminin esas malzemesi de bu
tu~lad~r. ~ehrin civar~nda tu~la imal edildi~ine delâlet eden cüruf,
tu~la f~r~nlar' ve sair kal~nt~lar bulunmu~tur. Yukar~da zikredilen
cami sütunlar~~ile ~nihrabmm güzel renkli i~lerneler ve yaz~larla süslenm.i~~olmas~~bilhassa hey'etin dikkatini çekmi~tir. Caminin süslenmesi i~inde o zaman~n birinci s~n~f nakka~~(gyaç) ve hattatlar~n çal~~tudd~~mda hiç ~üphe yoktur. Bu sat~rlar~~yazan, süslü yaz~lar üzerinde
yapt~~~~tetkiklere göre, bütün bunlar~n Mo~ol devrinden önceki müslüman hattadar~~kaidesine göre yap~lm~~~olduklar~~kanaatine varm~~t~r; yaz~lar~~tamamiyle dini mahiyette olup Kur'anda~~~al~nm~~~
ciimieleri ihtiva etmektedir. Dendanekan'daki câminin mermer oymalarmda çiçekli geometrik ve hattati süsle~neler bariz ise de di~er
IX. ve X. yüzy~llar tarihçisi Taberi'nis~~zikretti~i "naldb" tabiri o zaman~n
yüksek muhaf~z komutan rt~ tbesini göstermektedir.
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binalar~n süslemelerinde tu~ladan mam.ul hendesi ~ekiller dikkati
çekmektedir.
O zaman~n di~er Islam ~ehirlerinin ço~unda oldu~u gibi, Dendanekan'da da mürekkep bir su ~ebekesi (su künkleri) ve hattâ kanalizasyon ba~lang~c~~olarak la~unlara ba~lannu~~künkler de vard~.
Tu~lalar~n çökmesi neticesi harabe haline gelen ~ehrin binalar~~hakk~nda herhangi bir kat'i kanaate varmak irnkans~zchr. Buna ra~men,
~ehrin kale duvar~~ile çevrilmi~~ k~sm~n~n daha ziyade dini ve
mülki bir merkez te~kil etti~i; bütün ticaret ve i~~yerlerinin, ~ehrin
varo~larmda ve r~batlar~nda bulundu~u katlyetle söylenebilir. Beytasvirine göre, hanelerinin büyük kesafetiyle tan~nan ~imali
Horasan ~ehirlerindeki bu r~batlar kerpiç ve hattâ çamurdan yap~l~rd~.
Yukar~da zikredilen tu~la imalinden mâada Dendanekan civar~nda her cins toprak kap da yap~hrd~.
Mahalle ve hattâ camilerde görülen yang~n ve tahribat eserleri,
~ehrin inhitatnu sa~layan felaketlerin bir neticesidir. Bu ~ehrin mahvolmasuun esas amili, X. ve XI. yüzy~llarda birçok ~imali Horasan
~ehirlerinin ortadan kalkmas~~sebebinin ayn~~oldu~unu tahmin edersek yan~lmam~~~oluruz. San'at ve ticaret ~ehri olan Dendanekan,
~imali Horasan'm, Orta-Asya'nm mühim bir k~sm~~ile birlikte Gazneli sultanlar~~hakirrliyetine kar~~~açt~klar~~mücadele d~~~nda kalamazd~. Co~rafyac~~el-Mukaddesi bize, Dendanekan halkmm, dört
Islam mezhebinden biri olan ~affilere mensup oldu~unu bildirmektedir; me~hur sun Ebu'l-Kas~m Ahmed b. ~shak b. Musa Dendanekanhd~r. XI. yüzy~l~n ilk yar~s~nda, mütevali bir devlet yard~miyle
Hanefiili~in dini birli~ini destekleyen Gazneliler'e kar~~~bütün gayri
memnunlar, ~afiilik ve panteist stifili~in dini ve ideolojik platformu
içinde birle~mi~lerdi 4. Tüccar e~rafin ve dihkanlar~n büyük Selçuklu
devletinin kurulmasmdan uzun bir zaman önce, Türkmen kabile
büyükleriyle i~birli~i yapmas~, bu mücadelenin neticesini te~kil etmektedir. Bu son vaziyet, Gameliler'e kar~~~yap~lan mücadelenin muvaffakiyetini pe~inen tayin ederek, sava~a kat~lan m~ntakan~n birçok ~ehirlerinin tarihi mukaderatma kat'l bir tesir icra etmi~tir.
Ziraata elveri~li Merv vahas~~ile hayvan yeti~tirmeye
müsait step sahas~~ aras~nda bulunan Dendanekan, SelçukluBu hususta tafsilât bas~lmakta olan "Nizam ul-Mülk" adl~~eserini& vard~r.
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Türkmen devletinin ilk kurulu~u s~ ras~nda çok büyük rol
oynam~~t~ r.
Kaynaklar, ilk olarak Türkmenler'in bu ~ehrin yan~ndaki otlaklarda, Gazneli Sultan Mahmud zaman~nda (takriben 1030 y~l~ nda)
göründüklerini zikretmektedirler; yukar~da kaydedildi~i üzere, 1040
y~l~nda, Sultan Mahmud'un o~lu Sultan Mesud, Türkmen atl~lar~~
taraf~ndan kat'i hezimete u~at~lm~~t~r; bunun neticesi Gazneli tac~nm
incisi olan Horasan, Türkmenlerin eline geçmi~tir. On y~ldan uzun
bir zaman Dendanekan ~takas', Selçuklu kuvvetlerinin birikmesiyle parlak Türkmen zaferlerine ~ahit olmu~tur.
Siebel ve Kugler'den itibaren Alman Haçl~~seferleri tarihçilerinin
tasvir etmek istediklerinin aksine olarak Orta-Asya'dan Akdeniz
sahillerine kadar uzanan Selçuklu fütuhat~, müteaddit defalar rusça
eserlerde i~aret edildi~i üzere, "vah~i-cengaver" kabilelerin istilas~n~~
pek az hat~rlatmaktad~r. Selçuklu devleti, kurulu~unun ta ba~~ndan
beri hem dini ve hem de idari bak~ mdan, Selçuklular'dan önce mevcut olan ~slam medeniyeti an'anelerine sahip olup onu devam ettirmi~tir.
Daha Dendanekan sava~~ ndan önce Selçuklular, Gaznelilerin maharetli diplomasisini ~a~~rtm~~lard~ r. Bizzat Dendanekan
sava~~na i~ tirak eden Beyhaki'ye göre, "vah~i-cengaver orda"
(Siebel'in ifadesine göre) 5 "Sultan nizam~ na" yani o zaman~n sevkulcey~~usullerine uygun bir nizama girmi~tir. Tarihçilerin, Selçuklular~n ~ehirleri ele geçirmelerine dair hikayeleri, yeni sultanlar~n
~ehir halk~na yapt~klar~~istisnai muamelelere i~aret etmektedirler.
Selçuklular'~ n esas kuvvetini küçük ya~ tan talim görmü~~muhafiz
k~t'alar~~de~il, steplerde yeti~ en hür insanlar~n te~kil etti~ini, Selçuklular ile Gazneliler aras~ndaki mücadelenin çok ~iddetli ve uzun sürdü~ünü ve sulama ~ebekesinin tahrip edilmesiyle bir çok m~ntaka
halk~n~n helâk olmas~na sebep oldu~unu unutmamak laz~ md~r. Esas
Türkmen kuvvetlerinin merkezine do~ru Gazneliler'in ilerlemelerini
güçle~ tirmek maksadiyle, Selçuklu komutanlar~~ yerli halka cebren
sulama ~ebekesini tahrip ettirmi~tir. Mühim bir askeri kuvvetin Dendanekan sanca~~ nda bulunmas~, ticaret ve san'at~n geli~mesine mani
olmu~ tur. Kervanlar Dendanekan'dan korkma~a ve ~ehrin uzaklar~ndan geçme~e ba~lam~~lard~ r.
3

Siebel, "Geschichte des ersten Kreuzzugs", s. 242-243. 2-te Aufl. Leipzig.
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Son defa olarak, Dendanekan ~ehrinden 1158 y~l~nda bahsedilmektedir; o zaman O~uz namiyle maruf göçebeler, ~ehre hücum
edip, halk~n bir k~sm~n~~katletmi~ler, di~er bir k~sm~n~~da ~ehri terketme~e mecbur etmi~lerdir. XIII. yüzy~l ba~~nda, Serahs-Merv yolundan geçen me~hur co~rafyac~~Yâkut, bir zaman ~ehrin bulundu~u
yerde kale duvar~~ile harap olmu~~binalardan ba~ka bir ~ey görmemi~tir.
Mahvolan birçok Do~u ~ehirleri gibi Dendanekan da birçok
hazine aray~c~lar~~ve antika merakhlarm~n kurban~~olmu~tur. Tu~lalar~n çökmesi bilhassa bu harabeleri çok hasara u~ratm~~t~ r. Dendanekan tu~las~~çok yüksek vas~fl~d~r; ta~~gibi sa~lamd~r. Belki de y~k~lan ~ehrin yerine te~ekkül eden kasaba, harabelerdeki tu~lalar~n sa~laml~~~na atfen Ta~-râbâd (ta~~~ehir, ta~~kasaba) ad~n~~alm~~t~r.

