AVRUPA HUN VE HAZAR DEVLETLER~N~N ~KT~SAD~~GEL~R
KAYNAKLAR~~
AL~~AHMETBEYO~LU*
Devletlerin-milletlerin hayat~ nda siyasi ve sosyal olaylar kadar, bulunduklar~~co~rafyan~n konumu ve iktisadi imkanlar~~ da önemli rol oynar. Bu
sebeple, tarihte kurulan bir devletin kurulu~unu, y~ k~l~~~ n~, zaferlerini ve
hezimetlerini ele al~ rken üzerinde hüküm sürdükleri co~rafyay~, geçim
kaynaklar~ n~~ ve ekonomik zenginliklerini de göz önünde bulundurmam~z
gerekmektedir. Bu görü~~~~~~~ nda Türkistan'dan gelerek Do~u Avrupa'da
devletler kuran, yapt~ klar~~fetihler ile Avrupa'y~~ sarsan Hunlar ile, tesis ettikleri ~ehirler, ülkelerindeki ticaretin canl~l~~~~ve Yahudili~i benimsemeleriyle dikkati çeken Hun ve Hazar devletlerinin iktisadi hayatlar~n~~ de~erlendirmeye çal~~aca~~z.
Hunlar ve Hazarlar, Orta Asya ile Türkistan aras~ nda tabii s~ n~ r olan
Ural da~l~k bölgesi ile Ural Irma~~'ndan ba~layarak Karpatlar'a, Tuna boyuna kadar uzanan geni~~bir sahada faaliyette bulunmu~lard~ rl. Bu co~rafya, ayn~~zamanda anayurt Altaylar'~n eteklerinden ba~layan bozk~ rlar~n
bir nevi devam~~niteli~indedir. Nitekim Altaylar'dan itibaren bozk~rlar güney-do~u ve kuzey-batfya gittikçe düzle~mekte ve "step" haline gelmektedir.
Seyhun ve Aral istikametindeki bozk~ rlar Güney Sibir ovalar~n~~ olu~turmakta, Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine uzanmaktad~ r.
Bozk~rlar, ~rti~~Nehri'ne do~ru zenginle~mekte, bol su ve otlar~~ile hayvan
beslemek için elveri~li bir hal almaktad~ r. Bununla birlikte Sibirya'n~n ikliminden dolay~~yazlar~~ k~sa, k~~lar~~da o nispetten uzun olmakta ve nehir
mans~ plar~~k~~l~ k vazifesi görmektedir2.

* Yrd. Doç. Dr., ~. Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
I K. Czegkdy (Türk. terc. E. Çoban), Bozk~r Kavingerinin Bat~ 'ya Güçleri, ~stanbul, 1998, s.
13 vd.; L. Ligeti, Bilinmeyen ~ç Asya, Ankara, 1986, s. 16; K. Demirci, "Avrupa", D~A, C. 4, s. 127135.
2 A. N. Kurat, IV- XVIII. Yüzy~llarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri,
Ankara, 1972, s. 6; F. Altheim (Türk. terc. E. T. Eliçi~~ ), Asya'n~n Avrupa'ya ö~retti~i, ~stanbul,
1998, s. 37-38; D. Sinor, Erken ~ç Asya Tarihi, ~stanbul, 2002, s. 39.
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~rti~~boylar~~ ile Bat~~ Sibirya, tepelerden olu~an Orta ve Güney Ural
Da~lar~ 'ndan, Kama ve bil nehirleri boyuna gitmek için tabii bir engel
te~kil etmemektedir. Balka~~Gölü ve Talas Nehri'nden Seyhun, Yay~ k, Ukrayna'n~n güney bölümü Don ve ~til nehirlerine do~ru uzanan bozlurlar
ise, Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Urallar'~ n güneyinden, tarihte "kavimler
kap~s~" ad~yla bilinen kum, çöl sahalar~ndan sonra, ~ til'in bat~s~nda yeniden bol otu meralar ve yer yer da~l~ k-tepelik yaylalar halini almakta ve hakiki bozk~ r olarak Karadeniz'in kuzeyinden ta Karpatlar'a, Tuna boyuna
kadar uzanmaktad~ r. Karadeniz'in kuzeyindeki bu bozk~ rlar, Orta Asya ve
Bat~~Sibirya'daki yayla ve bozk~ rlar~n devam~~mahiyetindedir3.
Nitekim bu co~rafi sahada devletler kuran Türk kavimlerinin iktisadi
hayatlar~ nda, hayvanc~l~~a dayal~~bozk~ r ekonomisi ve ~til, Yay~ k, Don, Kuban nehirlerinde cereyan eden ticaret önemli yer i~ gal etmi~tir. Ayr~ca,
Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya giden ticaret kervanlar~n~n geçi~~
noktas~ nda olan Kafkasya ile Karadeniz'i do~u ülkelerine özellikle Hindistan'a ba~layan ticari yollar da gelir kaynaklar~ ndan birisini olu~turmu~tur.
Bunlar~n yan~nda; Bat~~ile Orta Asya aras~ ndaki ticari ba~lanun~n sa~land~~~~~pek Yolu'nun bat~~k~sm~n~~ olu~turan Güney Rusya topraklar~~ ile ~pek
Yolu üzerindeki gümrük kap~lar~ ndan biri olan Kerç ~ehri, dolay~s~yla K~r~m'dan elde edilen gelirler de az~ msanmayacak bir yekun te~kil etmi~tir4.
Bu sebeple Hun, Hazar ekonomilerini incelerken, hakimiyetleri alt~ndaki
co~rafyan~ n imkan ve özellikleri hareket noktalar~m~zdan birisi olacakt~r.
1-AVRUPA HUN DEVLET~'N~N ~KT~SAD1 GEL~R KAYNAKLARI
Dinamik bir toplum hayat~~bulunan ve a~~rl~ k merkezleri Pannonia ile
Karpatlar olan, ~stanbul önlerinden Roma'ya kadar Avrupa co~rafyas~n~ n
büyük bir bölümünü elinde tutan, s~ n~ rlar~n~~Alpler, Ren ve Vistül nehirlerine kadar geni~leterek Atlas Okyanusu üzerindeki adalara, di~er taraftan
Sasani ülkesi'ne ve Altaylar'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk tesis
eden Hunlar'~n iktisadi durumlar~na dair ba~ ta Latin ve Bizans tarihçileri
Marcellinus (IV. as~ r), Priskos (V. as~ r), Jordenes (VI. as~ r) ba~ta olmak
üzere tarihi kaynaklarda çok az bilgi bulunmaktad~ r. Bu sebeple, tarihçiler, ortaya ç~kar~lan arkeolojik buluntular ~~~~~ nda de~erlendirmeler yap3 A. N. Kurat, ayn~~eser,s. 6; K. Czegkdy, ayn~~eser, s. 9; L. Ligeti, ayn~~eser, 5. 17-18; A Ardel,
"Karadeniz" ~A, C. 6, s. 230-238.
4 A. Canbek, Kalkasya'n~n Ticaret Tarihi, ~stanbul, 1978, 5.7, 16-19; H.W. Haussig (Türk.
terc. M. Kayayerli), Ipek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi, Kayseri, 1997, s.172-189.
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maya çal~~m~~lard~r. Fakat baz~~ara~t~ rmac~lar Ammianus Marcellinus'daki
k~sa bilgilere istinaden, Hunlan sürekli yer de~i~tiren, hayvan yeti~tiren,
otlak tutan, zaman zaman da avlanan bozk~ r göçebeleri olarak kabul etmi~lerdir. Hunlar'~ n ya~maya dayanan bir ömür sürdükleri, bu yüzden
ba~ar~l~~fetihler yapacak gücü elde ettikleri görü~ü de a~~r basm~~t~r. Fazla
istihsal ettikleri ürünler olmay~nca da uzun süreli zaferler kazanamam~~lar, büyük bir imparatorluk vücuda getirememi~lerdir. Yani hakimiyet alt~na al~nan, topra~a ba~l~, ziraatla u~ra~an köylüler ile ~ehir sakinleri Hunlar'~n ihtiyaçlar~n~~kar~~lam~~lar ve gerekli olan ~eyleri üretmi~lerdir6. ~leri
sürülen bu görü~ler yan~nda hakikat hiçbir zaman böyle olmam~~ur. Hun
imparatorlu~u; Sofya, Filibe, Ni~~gibi büyük ~ehirlerin bulundu~u Bat~'y~~
Do~u'ya ba~layan Belgrat-~stanbul aras~ndaki ana yol ile Kafkaslar ve Karadeniz kuzeyinin ele geçirilmesi dolay~s~yla kuzeyi güneye ba~layan stratejik sahalara hükmetmi~tir. Ayr~ca topraklar~~ticaret kervanlar~n~n geçi~~
noktas~n~~ olu~turmu~tur. Kürkleri ile me~hur Kama-Volga ve mühim ticaret merkezi olan Sogdiana bölgelerinde de kontrol Hunlar'~n elinde olmu~tur. Kaynaklarda sarih bilgi olmamas~na ra~men bu sahalarda yap~lan
ticaretten ve ticari kervanlardan vergi ald~ klar~~kabul edilirse, Hun Devleti'nin büyük bir gelir elde etti~i ortaya ç~kar7.
Hunlar, Sogdlu tüccarlar vas~ tas~yla Çin'le, bugünün serbest ticaret
bölgeleri diyebilece~imiz, anla~malarla belirlenen Viminacium, Sirmium,
Ni~~gibi ~ehirlerde olu~turulan pazar yerlerinde de hem Do~u hem de Bat~~
Roma ~mparatorluklar~~ile iktisadi al~~veri~lerde bulunmu~lard~ r8. Ayr~ca
Hun ba~kentinin bulundu~u Karpatlar bölgesinde yap~lan arkeolojik kaz~larda ele geçen Sasani, Baktria ve Hindistan'a ait alt~n paralar, Hunlar'~n
buralarla da ticaret yapt~~~n~~ortaya koymaktad~r8.

O.J. Maenchen-Helfen, "Huns and Hsiung-nu", Byzantion, 17, 1944-45, s. 233-234; Ayn~~
"The Date of Arnmianus Marcellinus Last Books", American journal of Philology, 76,
1955, s. 384 vd.; G. Deorfer, "Zur Sprache Der Hunnen", Central Asiatic journal, 17, 1933, s. 12
vd.; A. Ahmetbeyo~lu, Avrupa Hun ~mparatorlutu, Istanbul, 2002, s.60-115.
6 E.A. Thompson, A History of Attila and the Huns, Oxford, 1943, s. 171-177.
7 F. Altheirc~, Geschichte Der Hunnen, I, Berlin, 1959, s. 318; K.S. ireçek (Türk. terc. A.K.
Balkanh), Belgrat ~stanbul Roma Askeri Yolu, Ankara, 1990, s. 1 vd.; 0J. Maenchen-Helfen, Die
Welt Der Hunnen, Wien-Köln-Graz, 1978, s. 142-143.
8 Priskos'un verdi~i bilgiler ve Priskos'un eserinin ne~ri için bk. A. Ahmetbeyo~lu, Grek
Seyyah~~Priskos (V. As~r) 'a Göre Avrupa Hunlar~, ~stanbul, 1995, s. 24-29; Ayr~ca bk. P. Vaczy,
Hunlar Avrupa'da, bk. Attila ve Hunlan, Ankara, 1982, s. 109.
9 I. Sona, Das Hunnenreich, Stuttgart, 1991, s. 23.
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Hun ülkesinden özellikle Do~u ve Bat~~Roma ~ mparatorluklar~~ ile di~er kom~u ülkelere ihraç edilen mallar~ n ba~~ nda, hayat tarzlar~ n~ n da gere~i olarak at ve s~~~ r gelmi~tir. Do~u ve Bat~~ Roma ba~ ta olmak üzere di~er devletlerden ise ~pek, K~ rm~ z~~ deriler, çe~itli hububat ürünleri, kendi
yurtlar~ nda yeti~meyen baz~~ yiyecekler, süs e~yalar~~ ve de~i~ik silahlar ithal
edilmi~tir. Hunlar, at, s~~~ r, koyun gibi canl~~hayvanlar~ n d~~~ nda, et, et
konservesi, hayvani g~dalar, deri, kösele, yün ve çok de~erli olan kürk de
satm~~lard~ r. Geni~~Hun ülkesinden istihsal edilen bu emtia, o zaman için
önemli olan tekerlekli arabalar, yük hayvanlar~~ ve deniz yolu ile toplanarak
de~i~ik memleketlere ihraç edilmi~lerdir. Ayr~ ca hakimiyet alt~ na al~ nan ve
topra~a ba~l~~ kavimler, topra~~~i~leyerek Hun toplumunun zirai ihtiyaçlar~ n~~ kar~~lam~~lard~ rl".
~imdiye kadar Macaristan, Karpatlar, Volga, Dnyeper ve Tuna bölgeleri a~~ rl~ kl~~ olmak üzere Do~u Kazakistan ve Moldovya Cumhuriyeti aras~ ndaki geni~~bir sahada elde edilen arkeolojik buluntular ~~~~~ nda Hun
toplumunda insanlar~ n, Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde oldu~u
gibi pek çok el sanatlar~ ndan da anlad~~~~tespit edilmi~tir. Bu sanatlar ayn~~
zamanda insanlar~ n geçim kayna~~ n~~ da te~kil etmi~tir. Bunlar~ n ba~~ nda
ok ustal~~~~gelmi~ tir. Nitekim sanatkârane yap~lan Hun oklar~~~~ , Avrupal~~
kavimler taklit etmeyi ba~aramam~~lard~ r. Ayr~ ca eyer ustalar~ ; Hun ak~ nlar~~ ile yay~lan, tahta, deriden yap~ lan eyer imalinde en ba~ta gelmi~lerdir.
Ko~um, at ba~l~~~~imalatç~ l~~~ , demir ustal~~~~da, Hunlar aras~ nda gözde
meslekleri olu~ turmu~tur. Hun ustalar~ , daha önceleri bilinmeyen, baklava biçimli, üç kanatl~ , demirden sava~~oku ve karg~~ uçlar~~ ile bir ç~~~ r
açm~~lard~ r. De~i~ik k~ l~ç ve sava~~b~ çaklar~~ yap~ m~~ da önemli u~ra~~dallar~ ndan birini meydana getirmi~tir. Imal edilen bu aletler, iste~e göre de~erli ta~larla da süslenmi~tir. Bu ziynet e~yalar~~ çok az say~ da da olsa kuyumculuk sanat~ n~ n geli~mesine yard~ m etmi~tir. Ayr~ ca a~aç i~leri ve oymac~l~ k da Hunlar aras~ nda görülen ba~ka bir u~ra~~y~~te~kil etmi~tiM. Nitekim Priskos, tahtadan yap~ lan, ula~~m ve av için kullan~ lan sallardan, evlerden ve kad~ nlar~ n gergef i~lemelerinden bahsetmi~, oymac~ l~ k sanat~~ ~aheseri olan Attila'n~ n saray~~ ba~ta olmak üzere Hun merkezinde ki binalara ~a~k~ nl~~~ n~~ saklayamam~~t~ M. Bunlardan ba~ka seramik, cam ve metal
i~leme sanatlanyla da i~tigal etmi~lerdir. Bunlar~ n en güzel delili, Hun buI° B.

Szasz, A. H~n~ ö k Törtt'nete Attila Nagykiraly, Budapest, 1943, s. 507-509.
F. Altheim, ayn~~eser, s.371; I. Buna, ayn~~eser, s. 40 vd.
12 Priskos, s. 40, 45.
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luntular~~ aras~ nda çok say~da bulunan bronz, bak~ r kazanlar, cam bardak
ve kupalar olmu~tur".
Ayr~ ca harp yapt~ klar~~ ülkelerden al~ nan esirler için ödenen kurtulu~~
fidyeleri harp tazminatlar~~ ve özellikle tibi devletlerin ödedikleri y~ ll~ k vergiler ve elde edilen ganimetler de Hun Devleti'nin önemli gelir kayaklar~ n~~
olu~ turmu~tur'''. Hun ba~kentine gelen elçilerin Hun hükümdar~~ ba~ta
olmak üzere ileri gelen devlet adamlar~ na sundu~u çok k~ymetli hediyeler
de devlet için az~msanmayacak bir yekun te~kil etmi~tir".
Bütün bunlar~ n yan~ nda Macaristan'daki Nagyszeksos def~ nesi gibi,
Hun mezarlar~ nda ele geçen buluntular içinde çok fazla say~da alt~ n, gümü~, bronzdan yap~ lm~~~maddelerin bulunmas~ , Hun Devleti'nin ve toplumunun iktisadi zenginli~ini, refah~ n~~ ortaya koymas~~ bak~ m~ ndan büyük
önem ta~~maktad~ r'".
2- HAZAR DEVLET~'N~N ~KT~SAD~~GEL~R KAYNAKLAR~~
Hukuki, dini ve ticari uygulamalar~~ ile dikkat çeken Hazarlar, ~ til-UralKafkasya üçgeni ile K~ r~ m'da hüküm sürmü~lerdir. A~r~l~ k ~nerkezlerini
bil boyu ba~ta olmak üzere ~ til, Yay~ k, Don ve Kuban nehirlerinin havzalar~~ olu~turmu~tur. Hakim olduklar~~ co~rafya döneminin en büyük ve en
önemli ticaret yollar~ n~ n kesi~me noktas~ nda bulunmaktayd~ . Bu konumlar~~ülkelerinde ticaretin geli~mesine, gelirlerinin ve geçim kaynaklar~ n~ n
büyük ölçüde d~~~ticarete ba~l~~ olmas~ na sebep olmu~tur'''.
13 B.

ögel, ~slam öncesi Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1984, s. 103 vd.
Bunlara en güzel örnek 434 y~ l~ nda imzalanan Margus Bar~~~~ile, 447'de imzalanan
Anatolius Antla~mas~ 'mn baz~~maddeleridir.
Margus Ban~~na göre:
- Romal~~Mülteciler ve esir al~ nm~~~olanlar~n herbiri için 8 alt~n kurtarma ücreti ödenecek.
Ancak bu fidyeyi ödedikten sonra esirler geri dönebilecekler.
- Romal~lar taraf~ ndan Hun kral~ na daha önce 300 libre ödenen vergi yerine 700 libre
ödenecek.
Anatolius Antla~mas~~'na göre ise:
- Geçmi~~vergiler kar~~ l~~~ nda 6000 libre alt~n Hunlara ödenecek.
- Hunlara ödenen senelik vergi 2100 alt~na ç~ kar~ lacak.
- Paras~n~~ ödemeden Romahlann ülkesine kaçm~~~olan her Romal~~esir ba~~ na 12 alt~ n ceza
ödenecek ve bu ödenmedi~i takdirde esir sahibine iade edilecek.
Bk. k Ahmetbeyo~lu, Avrupa Hun imparatorlu~u, s. 62,72.
15 Priskos, s. 28 vd..
16 A. Ahmetbeyo~lu, ayn~~eser, s. 137-148.
17 ~. Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara,1993,s.58-70; R. Grouset, Bozk~ r
imparatorlu~u, ~stanbul, 1980, s. 180-181.
14
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Nitekim Hazarlar; ~til, Yay~k, Don ve Kuban nehirleri vas~tas~yla; ÇinTürkistan-Bizans, Anadolu-~ran-Harezm, Suriye-Mezopotamya-KafkasyaDo~u Avrupa, Hazar ülkesi- ~skandinavya yollar~n~n birle~ti~i yerleri ellerinde bulundurmaktayd~lar. Ayr~ca Do~u Avrupa'da iki mühim ticaret
yolu üzerinde de kontrolü sa~lamaktayd~lar. Bunlardan biri, ~til ~ehri'nden ba~layarak ~til Nehri'ni takiben kuzeye, bir taraftan Kama Nehri ile
Urallar sahas~na, di~er yandan ~til'in yukar~s~ndan baz~~küçük ~rmaklar vas~tas~yla Ladoga Gölü ve Fin Körfezi'ne, oradan da ~skandinavya ülkelerine
giden büyük ticaret yolu idi. Di~er yol ise Bizans ile ~skandinavya ülkeleri
aras~ ndaki, Dnyeper (Özü) Nehri üzerinden geçen, Dnyeper'in ba~lar~ndan 50-60 km. kadar karadan ve tekrar ~rmaklar üzerinden ~lmen Gölü'ne,
oradan da Fin Körfezi'ne ve bugünkü ~sveç'e varan yol idi. Bu vas~tayla ticari faaliyetlerden büyük maddi gelirler elde ederek, ~til boyunun co~rafi
konumu sayesinde de özellikle Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkas sahilleri, Yay~k boylar~, Harezm ticaretinde çok önemli rol oynam~~lard~r".
Hazar ekonomisini gümrüklerde tüccarlardan ald~ klar~~vergilere, ticari gelirlere, hayvanc~l~ k ile tar~ma ve bunlar~n d~~~ndaki baz~~kaynaklara
dayand~rabiliriz. Devlet ve ~ah~slar~n gelirinde en büyük pay~~ticaret olu~turmu~tur. Denizden, nehirlerden ve karayollar~ ndan sevk edilen mallar,
esirler ile ülkede olu~turulan pazarlardaki al~~veri~lerden al~nan 1/10 oran~ndaki vergi devletin en büyük girdisini olu~turmu~ tur. Bir vergi devleti
olan Hazar Devleti, farkl~~din ve kavimlerden gelen tüccarlara sa~lad~klar~~
imkanlar, onlar~ n can ve mal güvenli~ini temin etmeleri, her dine göre
farkl~~ hukuki sistemleri ve kurduklar~~pazarlar ile ticaretin cazibe merkezi
haline gelmi~tir. Bu faktörler ve sa~lad~klar~~itimat ile Bizans pazarlar~nda
yap~lan ticareti ülkelerine kayd~rmay~~ba~arm~~lar, K~r~m sahillerinde ticari
koloniler kurulmas~na ön ayak olmu~lard~r. Daha önceleri Bizansl~~tüccarlar taraf~ndan do~udan getirilip kendi pazarlar~nda piyasaya sunulan hayvan derileri, Asya'n~n silahlar~, Hint ve Buhara kuma~tan, ipekleri, s~rmalar~, ya~lar~, pirinçleri, çelik, alt~n, bak~ r ve mücevherleri, Karadeniz'in bal~klar~, bozk~rlar~n bu~daylar~, arpalar~, etleri, ~araplar~, bal ve balmumlar~, o devrin imalat~nda ve tüketiminde kullan~lan daha birçok madde18 A.N. Kurat, Hazar Ka~anl~~~, bk. Türk Dünyas~~El Kitab~, Ankara, 1976, 5.743 vd.; Ayn~.
müelf., 1V-XVIII. yüzy~llarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri, s. 30-33.; I. Boba,
Nomads, Northmen and Slav& Wiesbaden, 1967,s. 26-35.; H. W. Haussig, ayn~~eser, s. 175 vd.; H.
Unlig ( Türk. terc. A. K~nm), ~pek Yolu, ~stanbul, 2000, s. 65-96, 375-382; A. Ta~a~~l, "Hazarlar",
DIA, C 17, s. 120.
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leri, Hazar ~ehirlerinde koloni kurmas~ na izin verilen ve özellikle hakan
taraf~ndan korunan Müslüman tüccarlar ile Ruslar getirerek Hazar ülkesinde pazarlamaya ba~lam~~lard~ r. ithal edilen bu mallar ayn~~ zamanda
Hazarlar üzerinden ihraç edilmi~lerdir. Bunlar~n yan~nda Hudüd al- Âlam'de, Hazar ülkesinden yap~lan ihracat kalemleri olarak s~~~ r, koyun ve çok
say~da köle ~eklinde bir liste verilmi~tir. Bu sayede devlet vergi gelirine sahip olurken, tüccarlar da bol miktarda kazanç elde etmi~lerdir".
Devletin iktisadi olarak zenginle~mesi, halk~ n refah seviyesinin artmas~~
sonucunda Hazarlar, devirlerine göre modern ve büyük ~ehirler in~a ederek buralara yerle~meye, içerisindeki çar~~~ve dükkanlar ile ticaretlerini
daha da geli~tirmeye çal~~m~~lard~ r. Bunlara örnek olarak ~til Nehri mans~b~nda ba~kent ve en mühimi olan ~ til; Kuzey Kafkaslar'daki Semender ve
Derbent; Yay~ k Nehri civar~ ndaki Saks~n, Kuban mans~b~ndaki Tamatarhan; Don boyundaki Sarkel ile Belencer, Bulgar gibi ~ehirlerini verebiliriz.
içerisinde her türlü ticaretin, mal mübadelesinin yap~ ld~~~~bu yerler hakk~nda ~slam, Rus ve Bizans kaynaklar~nda malumat bulunmaktad~r".
Ticaretin bu kadar canl~, yayg~n, önemli oldu~u Hazar ülkesinde
(nitekim arkeolojik kaz~larda Hazarlara ait iki kollu terazinin bulunmas~~
buna i~aret etmektedir) üretim ve imalat~n yok denecek kadar az oldu~u
dikkat çekmektedir. Hazarlar~n üretti~i tek madde ~til'deki bal~ kç~l~ktan
elde edilen "bal~k tutkah" idi. ~slâm tarihçisi ~stahri'ye göre, ülkede giyecek imal edilmiyordu. Hazarlar~n giydi~i paltolar, uzun ceketler ~slâm ülkelerinden ve Bizans'tan ithal ediliyordu. Endüstriyel manada imalat olarak Hazar k~l~çlar~~ göze çarpmakta ve bunlar~n ihraç edildi~inden bahse19 D.M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, New York, 1967, s. 93, 205 vd.; Hud~ld
al- ain,
Al The Regions of The World (Çev. V. F. Minorskiy), London, 1971, s. 192-195; ~. Kuzgun,
ayn~~eser, s. 105-106; A. Meyendorff, "Trade and Communication in Eastern Europe A. D. 8001200", Travel and Travellers of the Middle Ages, London, 1968, s. 104-123; P. B. Golden, Türk
Halklar~~Tarihine Giri~, (Tere. O. Karatay), Ankara, 2002, s. 198.
Hazarlarla Müslümanlar aras~ndaki ticari münasebetler ba~l~ca üç yoldan yap~lm~~t~r:
Ba~clat-Rey-Berda'a-Derbend-~ til yolu,
Cürcan'dan ba~layan ve Hazar denizi üzerinden Hazar ülkesine ula~an, hatta Don ve
Volga nehirleri vas~ tas~yla daha kuzeye uzanan ticaret yolu,
Harezm'den Hazarlara ve Bulgarlara giden yol. Bk. Do~u~tan Günümüze ~slam Tarihi,
VI, ~stanbul, 1990, s. 209.
20 ~bn Fadlan, Seyahatname (Türk. tere. R. ~e~en), ~stanbul, 1995, s. 61-62, 83, 134; B.Ögel,
ayn~~ eser, s. 223-229; D.M. Dunlop, ayn~~eser, s. 95 vd.; M. Gürbüz, Hazar-Müslüman ili~kileri,
Yay~mlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, ~stanbul, 1998, s. 16; L. Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara,
1971, s. 116.
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dilmektedir. Bunlar yan~ nda Hazar ülkesinde bol miktarda oldu~u ve ihraç edildi~i söylenen bal, balmumu, de~i~ik kürklerin ise Burtas, Bulgar,
Rus gibi de~i~ik devletlerden getirilerek ihraç edildi~i tespit edilmi~tir. ~slam yazarlar~~ ~bn Hurdatbi ve onu takiben ~bn-i el Fakih; Bulgarlar'~ n
me~hur samur kürkleri, Burtas ülkesi'ndeki gelincik kürkleri ile kunduz ve
tilki kürklerinin Rus tüccarlar~~taraf~ndan önce Istanbul'a, sonra Karadeniz yoluyla Kerç Bo~az~'ndan Don ve ~til ile Hazar ba~kentine getirildi~ini
söylemi~lerdir". Ayr~ca bu konuda ~slam tarihçisi Mesudi, el tenbih ve'l
i~râf adl~~eserinde ~u bilgileri vermi~tir: "Hazar Nehri Hazarlar~n bugünkü
ba~~ehri Etil'den geçer. Daha önce onlar~ n merkezi Belencer idi. Burtâs
nehri Hazar nehrine dökülür. Burtâs, Harezm ile Hazar aras~ nda ya~ayan
ve Hazarlara tabi olan büyük bir Türk kabilesidir. Bu nehirde Harezm ve
di~er memlekedere ait büyük ticaret gemileri mal ve e~ya ta~~rlar. Siyah
tilki derileri Burtâs ülkesinden getirilir. Bunlar en makbul ve en pahal~~
kürklerdir. Buradan getirilen kürkler aras~ nda k~ rm~z~~ve beyaz olanlar da
vard~r ki, bunlar lafenek ve halenci kürkleri birbirine e~ittir. Bu kürklerin
en kalitesizi a'raki denilen cinsidir. Di~er milletlerin hükümdarlar~~ bu
kürkleri giymekle övünürler. Bunlardan börk ve kürk edinilir. Siyah cinsleri çok miktarda para eder'".
Ticaretin yan~~ s~ra tar~m ve hayvanc~l~ k da Hazarlar aras~nda önemli
bir geçim kayna~~~olmu~tur. Nitekim Yahudi ve ~slam kaynaklar~~ ba~kent
~til ba~ta olmak üzere ~ehirlerden 60-70 mil uzakl~ ktaki tarlalardan bahsetmi~lerdin ~stahri, Semender ~ehrinin ba~, bahçe ve ekinlerle kapl~~ oldu~unu ba~-bahçelerin say~s~n~n 40 bin dolay~nda oldu~unu söylemi~tin
Yar~~yerle~ik vaziyette ~ehir d~~~ nda ya~ayan Hazarlar, bol nehir sular~~sayesinde kurakl~k çekmeden topra~~~i~leyerek dar~~ve pirinç; ba~-bahçelerde
ise bol miktarda üzümün yan~~ s~ra çe~itli meyve-sebze yeti~tirerek bunlar~~
~ehirlere getirerek pazarlarda satarak gelir elde etmi~lerdir. ~slam tarihçisi
Mukaddesi, ekilen ürünlerden "Ather" denilen bir çe~it ekmek yap~ld~~~n~~
da söylemi~dr23. Bu konuda bir ba~ka ~slam tarihçisi ~bn Havkal, Sürat elarz adl~~eserinde ~unlar~~yazm~~t~r: "... Etli (~til) ~ehrinin çok köyü yoktur.
21 D.M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, s. 226 yd.; Z.V. Togan, Umumi Türk
Tarihi'ne Giri~, ~stanbul, 1981, 5.31; Gy.Nemeth, A Honfolal6 Magyarsag KialakuMsa, Budapest,
1980, s. 205.
22 R. ~e~en, ~slam Co~rafyaalanna Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 1995, s.56.
23 A. Koestler, Oniki:indi Kabile, ~stanbul, 1976, s. 52-53; A.N. Kurat, "Hazarlara Ait Bir
Kitab~ n Tan~t~lmas~", Tarih Ara~t~rmas~~Dergisi, III, 1965, s. 228; K. Czegledy, "A Korai Kazar
Törtenelem forrasiinak Kritikajahoz", Mgy, Tud. Akad. KözlemZ".nyek, XV, 1-2, 1960, s. 122 vd..
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Yaln~z tarlalar~~da~~n~k olup, yazlar~~hepsi ekmek istedikleri ~eyler için tarlalara ç~karlar. Çiftçilik yaparlar. Tarlalar ~ehirlerin yak~nlar~nda veya 20
fersah kadar uzaklar~ nda bulunur. Ekinlerini hasat edince arabalarla
nehre veya yak~nlar~na ta~~rlar. Toplad~klarm~~gemilerle nehir yoluyla getirirler. ~ehre yak~n tarlalar~n mahsulleri arabalarla ~ehre ta~~n~r..."24. Ayr~ca
Hazar Türkleri koyun ba~ta olmak üzere at, deve gibi hayvan besicili~i de
yapm~~lard~ r. Arkeolojik buluntular aras~nda ortaya ç~kan Hazarlara ait
saban, bu~day ambarlar~, un ö~ütmeye ait aletler, hububat kal~nt~lar~ , budama makas~, urpan ve hayvanc~l~kta kullan~lan aletler, onlar~n dönemlerinde yüksek teknolojiye sahip olduklar~n~~ortaya koymu~tur25.
Bunlar~n yan~nda, Hazarlar'~n Kafkaslar'daki gümü~~ve alt~n madenlerini kontrol etmesi, Ruslar'~ n kuzeyden getirdikleri köleleri Hazar ba~kentindeki pazarlarda Müslüman ülkelere satmalar~~da Hazarlar için ayr~~bir
gelir kayna~~~olmu~tur. Bu konuda ~stahri , kendi çocuklar~n~~satman~n,
Müslümanlarda oldu~u gibi Yahudi ve H~ristiyanlarda da yasak oldu~undan, kölelerin putperestlerden temin edildi~i bilgisini vermi~tir. Ayr~ca
sahip olduklar~~nehirlerden dolay~~Hazarlar bal~kç~l~kla da u~ra~m~~lard~r26. Kazvini, kil Nehri bal~klar~~hususunda ~unlar~~kaydetmi~tir: "Hazar
ülkesinde Dicle nehrinden daha büyük bir nehir vard~ r. Bu nehirde bulunan bal~k çe~itleri ba~ka hiçbir yerde bulunmaz. Nehrin bal~klar~~bol ve
lezzetlidir. Eti tavuk etinden daha lezzetli olup lulç~ks~zd~r. Bir bal~~~n karn~ndan bir saraca bir ay yetecek kadar ya~~ç~kar. Bir bal~ktan yar~m men
tutkal ç~kar ve bu nehrin bal~klar~= kurutmas~~ve tuzlamas~~güzel olur"27.
Hazarlar hem deniz hem de nehirler üzerinde yap~ lan ticaret ve ta~~mac~l~kta da faal olmu~lard~r. Her ne kadar ~slâm tarihçisi Mesudi Hazar
hanan= hiç gemisi olmad~~~~ve adamlar~n~n gemileri kullanma~a al~~~k
olmad~klar~n~~söylemi~se de bunun do~ru olmad~~~~anla~~lm~~ur. Nitekim
Barthold'un, Hilâl el- ~ebin'in Hazar gemilerinin girmesini önlemek için
Hazar Denizi'ndeki Derbent'de yap~lan deniz duvar~ndan söz etti~ini kaydetmesi, Mesudrnin; Hazarlar'~n, halk~~ba~kentten nehrin yukar~larma götüren tekneleri oldu~unu ve Hazarlar'la Bulgarlar aras~ nda gemilerin gidip
geldi~ini söyleyerek kendi kendisiyle çeli~kiye dü~mesi buna örnek te~kil
24 S. Kuzgun, ayn~~eser, s. 105.
" D.M. Dunlop, ayn~~eser, s. 224-225; C. Halini, "Hazarlara ili~kin Arkeolojik Ara~t~rma",
Türk Kültürü Ara~t~rmalar~, XXVI, 1, 1988, s. 33-48.
26 D.M. Dunlop, ayn~~eser, s. 227; B. ()gel, ayn~~eser, s. 226; A. Canbek, ayn~~eser, s. 32-33.
27 R. ~e~en, ayn~~eser, s. 151. '
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etmi~tir. Mukaddesi ve ~ bn-i Fadlan da Hazar ülkesinden gelen bir geminin Bulgar k~y~lar~na geldi~i zaman Bulgar reisinin (~ lteber) bizzat gidip
getirilen yükün onda birini ald~~~~bilgisini vermi~ lerdir. Hazar gemileri
sadece bil üzerinde de~il, Hazar Denizi'nde de seyretmi~ lerdir. bil-Don
geçidini kullanarak Karadeniz'de bir liman olan Tamatarkan'dan ~stanbul'a uzanm~~lard~ r. Mesudi taraf~ ndan Azak Denizi de, zaman zaman Hazar
Denizi gibi Hazarlann denizi olarak tammlanm~~ur28.
Hazar ülkesinde; Müslüman, Yahudi, Rus, Bulgar, Macar, Bizans, Harezmli, Türldstanh, ~ranl~, Kaficasyal~~tüccarlar~n bizzat ticaret yapt~klar~~biliniyorsa da, Hazar tüccarlar~ na da Bizans'ta, ~skenderiye'de, Ba~dat'ta
rasdan~ld~~~~kaynaklarca belirtilmi~ tir. Hazar ülkesindeki ticarethanelerin
ba~ka devletlerde acentalann~n oldu~u da tespit edilmi~ tir (mesela Bulgar
ülkesi'nde oldu~u gibi).
Bu arada Hazarlar hakk~ nda yoruma aç~ k, itirazlara sebep olmu~~iki
görü~ü belirtmek faydal~~olacakt~ r. Arkeolog Tl Arne, Hazar medeniyetinin Pers modellerinden büyük ölçüde etkilenmi~~oldu~unu ve Sasaniler'deki esnall~~~n Hazar ~mparatorlu~u'nda taklit edildi~i fikrini ortaya atm~~t~ r. Nümizmatik Zambaur ise, ~ sveç ve Rusya'daki arkeolojik buluntularda çok say~ da olan Arap paralar~n~ n talditlerinin ço~unun Hazar 'darphanelerinde bas~ld~~~ n~~ileri sürmü~ tür. Arne, Zambaur'un bu görü~lerine, böyle taklitlere Hazar topraklar~nda nadiren rastland~~~ , Arap paras~n~~taklit etmek için yap~lan bir ta~~kal~b~n Hazar etki alan~n~ n çok d~~~ nda
Vitebuk'da bulundu~u noktalar~ ndan hareketle itiraz etmi~ tir. Vitebuk'daki bu ta~~kal~b~ ndan, Barthold Rus para bas~m~n~~anlat~rken bahsetmi~dr. Hazar ticaretinde "r~ sas" ad~~verilen bir para kullan~ lm~~t~r. Bunun
milli Hazar paras~~olup olmad~~~~ise meçhul kalm~~t~r. Ayr~ca para yerine
deri ve kürk kullan~ld~~~~gibi, mübadele usulü de geçerli olmu~tur30.
Ticaret yollar~ ndaki kervanlarla (~bn-i Fadlan kendi gurubunun bulundu~u kervan~ n 3000 hayvan, 5000 insandan kurulu oldu~unu kaydetmesi mal hacminin büyüklü~üne mübala~l~~da olsa mühim bir örnektir),
Dunlop, The History of the jewish Khazars, s. 228-229.
Altheim-R. Stiehl, "Michael der Syrer über das erste auftreten der Bulgaren und
Chazaren" Byzantion, 28, 1958, s. 105-118; K. Czegldy, "Khazar Raids in Transcaucasia in A.D.
762-764", Acta Oriantalia Hungarica, XI, 5, 1960, s. 75-88; H.N. Orkun, Türk Tarihi, II, Ankara,
1932, s. 154-155.
D.M. Dunlop, ayn~~eser, s. 231; R. ~e~en, ~slam Co~rafyaolanna Göre Türkler ve Türk
Ülkeleri. s. 63; Z.V. Togan, "Hazarlar", ~A, V/1, s. 404; B. ~~gel, Türk Kültür Tarihi, s. 225.
28 D.M.

29 F.

AVRUPA HUN VE HAZAR DEVLETLER~~

127

gemilerle mal sevk~yaun~n düzenli ve sa~l~ kl~~olarak i~lemesi aç~s~ndan ~til
~ehri kuzey ve güney aras~ nda oldu~u kadar do~u ile bat~~ aras~ nda da bir
ticaret ambar~~vazifesi yapm~~urm.
Hazar devlet hazinesinin gelirlerini öncelikle kara ve su yollar~~boyunca yap~lan ticaretten al~nan 1/10 oran~ ndaki verginin yan~nda, imparatorluk için kesilen harç olu~turmaktayd~. Ayr~ca kendi vatanda~lar~ndan da
vergi al~nmaktayd~. Rus tüccarlar~, kürklerinin ve k~l~ çlar~ n~ n de~erinin
onda birini Hazar hakan~na veya onun temsilcisine ödemek mecburiyetinde idi. Ayn~~durum Hazar ülkesine gelen Müslüman tüccarlar için de
geçerliydi. Kanuni zorunlulu~u olan bir nevi bu ticari ve hukuki i~leri düzenleyen devlette müesseseler olmas~na ra~men iki isim tespit edilebildi.
Bu iki memurun ismi ~bn-i Fadlan zaman~nda Hazz, Mesudi'nin zaman~nda ise Ahmed ~bn-i Vuyah (Guyah)>d~. Bu ikisi de Bey'den sonra
önemli bir yer tutuyorlard~~ve Müslümand~lar32. Gelirlerin bir ba~ka kayna~~n~~ise 9-10. yüzy~ llarda hakimiyet alt~na al~ nan ba~ta Slavlar olmak
üzere di~er devletlerden al~nan vergiler olu~turmaktayd~. Hazarlar bu devletlerden tek bir ocak veya saban ba~~na vergi al~yorlard~. Bu vergiler k~l~ç
veya samur kürkü olarak ödenirdi. Ba~ka durumlarda her saban ve insan
için bir miktar vergi koymu~lard~. Nitekim ~bn-i Fadlan Bulgar ~lteberi'nin
benzer ~ekilde her ev için bir samur kürkü verdi~ini yazm~~t~r".
Rus kaynaklar~nda ise bu konu ile alakal~~ enteresan ~u bilgiler verilmi~tir: "... Hazarlar ise Polyanlardan (ço~unlukla Dnyeper'in sa~~taraf~ndaki Kiev topraklar~~içerisinde ya~ayan Do~u Slavyan kabilesi), Sueveryanlar'dan (Desna, Sula ve Seni nehirleri boyunca ya~ayan Do~u-Slav kabilesi)
ve Vyatiçler'den (Oka Nehri'nin yukar~s~nda ya~ayan Do~u Slav kabilesi)

31 P.B. Golden, Khazar Studies, Budapest, 1980, s. 224-230; ~. Ba~tav, Hazar Kaganl~~~~
Tarihi, bk. Tarihte Türk Devletkri, I, Ankara, 1987, s. 158-159; L Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 115;
S. Szyszman, "13couverte de la Khazarie", Annales: Economies, Socktes, Ckilisations, 3, Paris,
1970, s. 815-823.
32 Bu konuda ~bn Fadlan ~unlar~~yazm~~t~r: "Hazar ülkesinde oturan ve ticaret için buraya
gidip gelen Müslümanlar~n hukuki ve di~er i~lemlerine Hakan taraf~ndan tayin edilen ve Hazz
(H~z) ad~~verilen bir Müslüman memur bakmaktad~r. Hazz'dan ba~ka Müslümanlar~n i~lerine ve
kendi aralar~ndaki anla~mazl~klara bakma selahiyeti yoktur. ~bn Fadlan, Seyahatname, s. 83;
D.M. Dunlop, ayn~~eser, s. 232.
33 J. Brutzkus, "Eski Kiev'in Türk-Hazar Men~ei", DTCF Dergisi, IV, 3, 1946, s. 343-358; ~bn
Fadlan, Seyahatname, s. 67; D.M. Dunlop, The History of the le~vish Khazars, s. 93. Hazarlardaki
isim ve unvanlar için bk. P.B. Golden, Khazar Studies, s. 147-219; D. Sinor, ayn~~eser, s. 322-323.

128

AL~~AHMETBEYO~LU

her ocak (ev) ba~~na bir sincap (beyaz sincap) kürkü ile gümü~~para ald~Ayr~ca y~ll~ klarda 862 senesi hadiseleri ile alakah olarak Rus Devleti'nin kurucusu Rurik ve onun yan~ nda bulunan iki Boyar'dan bahsedilirken
~u sat~ rlara rastlan~ lmaktad~ r: "... Muramillar~ n hepsini Rurik yönetti.
Onun yan~nda ayn~~ aileden olmayan iki boyar vard~~ ve bunlar Rurik'den
di~er boyarlanyla birlikte Çargrad ( ~stanbul) a gitmek için izin ald~lar.
Dnyper boyunca gittiler ve da~da küçük bir ~ehir gördüler ve "bu kimin
~ehri" diye sordular. Orada ya~ayanlar ~öyle cevap verdiler: Bu ~ehri Kiy,
Sek ve Horiv adlar~ ndaki üç karde~~kurdular ve sonra vefat ettiler. Biz ise
onlar~ n neslindeniz ve burada oturuyoruz. Hazar'lara da vergi veriyoruz..."35.
Bunlar~n yan~nda Hazarlar'a ödenen vergiler hususunda ~unlar da yaz~lm~~t~r: "Y~l 964: Svyatoslav büyüyüp olgunla~t~~~ nda pek çok cesur asker
toplay~ p yelken gibi h~zl~~gidecek kadar cesaretliydi. O böyle oldu~u içinde
çok sava~t~. Seferlerde yan~na ne araba ne de kazan ald~. Eti ince ince keserek pi~irmedi tam aksine at, s~~~ r ve vah~i hayvanlar~n etini közde pi~irerek yedi. Çad~r ve ba~~n~n alt~na koyup üzerinde uyuyaca~~~bir ~eyi yoktu ve
semerini ba~~ na koyuyordu. Onun bütün askerlerinin hepside böyleydi. O,
di~er ülkelere elçiler göndererek söyle dedi: "Sizlere gelmek istiyorum".
Oka ve Volga(~ til)'ya do~ru giderken Viyatiçiere rastlad~~ ve onlara ~öyle
dedi: "Kime vergi veriyorsunuz?". Onlar da ~öyle cevap verdiler: Hazar'lara
adam ba~~na bir sincap kürkü veriyoruz"36.
Böylece Hazarlar'~ n bütün gelirleri ortaya ç~ kar~labilinir. Gümrük vergileri, baz~~ ülkelerden al~nan haraçlar ve di~er iç-d~~~kaynaklar. Fakat ihracat için tabii kaynaklar~ n olmamas~ , zengin ürünlerinin bulunmamas~~ Hazar ekonomisine yüzeysel bir görüntü vermi~ tir. Siyasi prestij ve askeri güç
yerinde oldu~u zaman bu mekanizma i~lemi~, zaaf ba~lad~~~~anda ise a~~r
vergiler alt~nda ho~nut olmayan toplum ve tüccarlar~n direnci kar~~s~ nda
devlet çark~~ yava~lamaya, ekonomi çökmeye ba~lam~~t~ r".

M.Uydu Yücel, ~lk Rus Y~ll~klar~nda Türkler, Yayinlanmam~s Doktora Tezi. ~stanbul,
1998,s. 12.
33 M. Uydu Yücel, ayn~~eser, s. 13.
36 M. Uydu Yücel, ayn~~eser, s. 15-16.
37 D.M. Dunlop, ayn~~ eser, s. 233; ~. Kuzgun, ayn~~eser, s. 73 vd..

AVRUPA HUN VE HAZAR DEVLETLER~~

129

Netice olarak, Hunlarla Hazarlar hüküm sürdükleri co~rafyada sadece
bir askeri, siyasi güç de~il, ayn~~zamanda birer ekonomik güç olmu~lard~ r.
iktisadi hayat~n her alan~nda var olmu~lar ve gerek devlet gerekse halk olarak refah içerisinde ya~am~~lard~r. Avrupa Hun Devleti'nin ekonomisinin
temelini, hayat ~artlar~~ve kültürlerinin gere~i olan canl~~hayvan, hayvani
g~dalar ile kürk üretimi ve ihracat~~olu~turmu~tur. Diplomatik görü~meler
ve anla~malarda ön plana ç~kard~~~~serbest bölgelerde yap~ lan ticaret ile
y~ll~k vergiler, ganimetler ve esirler için ödenen kurtulu~~alt~nlar~~ da di~er
gelir kaynaklar~n~~ te~kil etmi~tir. Ayr~ca ihtiyaçlar~~olan ve kendilerinde bulunmayan emtiay~~ ise hakimiyet alt~na ald~klar~~topluluklar ve d~~~devletlerden temin etmi~lerdir. Bunlar~n yan~nda alt~n ba~ta olmak üzere de~erli
ta~lardan yap~lm~~~çok say~ da maddelerin bulunmas~~ Hun devletinin ve
toplumunun ekonomik bak~mdan zer inli~inin göstergesi olmu~tur. Devlet ve toplum hayat~nda önemli bir yeri olan ticaret sayesinde güçlenen
Hazarlar ise, ya~ad~klar~~ co~rafyay~~çok iyi de~erlendirerek ekonomik aç~dan te~kilatlanm~~lar ve ülkelerini çe~itli milletlere mensup tüccarlar~n ticaret yapt~~~~merkez haline getirmi~lerdir. Ekonomik uygulamalar aç~s~ndan günümüz piyasa ekonomisi (liberalist) görünümünde olan Hazarlar,
modern vergi sistemine benzeyen bir vergi düzenlemesi yapm~~lar, devlet
i~letmecili~i yerine özel sektörü desteklemi~ler, koyduklar~~vergiler sayesinde her türlü kazanc~~ bir nevi kay~ t alt~na alm~~lard~r.
Do~u Avrupa'da hüküm süren, birbirinden oldukça farkl~~ bu iki Türk
Devleti Hun ve Hazarlar'daki ekonomik canl~l~k, sadece askeri ba~ar~lar~~ve
te~kilatç~l~klanyla ön plana ç~kar~lan Türk Devletlerinin iktisadi yönlerini,
uygulamalar~ n~~ve sistemlerini ortaya koymam~z aç~s~ndan mühim bir örnek te~kil etmektedir.

Belleten C. LXIX, 9

