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18 vesikada Divâstiç'in ad~~ geçmektedir. Birkaç vesikan ~ n hesap i~lerine ve
veri~~mnamelelerine ait oldu~u anal~~~
Leningrad,
1934.
Sbornik,
So~diyskiy
la~~ lmaktad~ r.
121 sah.
So~dca vesikalarda Divkistiç kendiSon on y~ l içinde Türkistan'da ya- sini « So~d meliki, Semerkand efenp~ lan kaz~ lar~ n önemlilerinden biri Se- disi» (Sywdyk MLK, Sm'rkndç
styç) tesmiye etmektedir;
merkand'dan 120 kilometre do~uda vaki M R' yd y
muhabirleri
de ona böyle hitap ediyorMugkale denilen bir harabede 1933 de
lar.
Bazan
M
L K ideogrami yerine
r.
Bulunan
vesikalara
göre
d~
yap~ lan kaz~
W i W kullan~ l~ yor.
bu harabenin So~d meliki (Dehkan~ )
Prof. Freiman'~ n miitaleas~ na göre,
Divâstiç'in ~atosu oldu~u anla~~ lm~~t~ r.
Islâm
tarihlerinde ad ~~ geçen Gure k'in
So~d meliki Divlistiç, Orta Asya
» (Yakubl, c. II,
C..11.. t :9
~las~
Arap fatihlerinden Kutaybe'nin m
stiç'in M L K ve
r~ d ~ r. Kaz~ tta bulunan vesikalar bu So~d s. 10) unvan~ na Divi~
dimeliki'nin ar~ivas~ n~~ te~kil etmektedir. M R 'y unvanlar ~~ uymaktad~ r. So~d
Bu vesikalardan 25 i kt, 23 ü de~- linde « hükümdar » anlam ~ n~~ ifade eden
nek (tahta) ve 33 ü deri üzerine yaz~ l- üç kelime tespit edilmi~tir, ki 'ih~id,
n
m~~t~ r. 76 vesika so~dca, 3 vesika çince, ywezu ve ywfl~v kelimeleridir. Bunlar~
bir vesika arabca, biri de ~imdilik tayin semantik niivanslar ~~ ayd~ n de~ildir.
MLK ve MR'Y kelimeleri ise aramedilemiyen bir dilde yaz~ lm~~t~ r.
Mu~kale hafriyat~ nda elde edilen bu cadan so~deaya geçmi~~ve «hükümdar»
vesikalar üzerindeki ilk inceleme ve a- anlam~ n~~ ifade eden ideogram olarak
Dira~t~ rmalar~ n verdi~i neticeler Sovyet- kullan~ lm~~t~ r. So~dca vesikalarda
s
~ah~
birçok
ndan
ba~ka
vst~ç'in
ad~
ler Akademisi taraf ~ ndan So ~ diy sisimlerden
~rafi
geçmektedir.
Co
adlar~~
)
ad
Mecmuas~~
ki y S b ornik ( So~
d~ yle ne~redilmi~tir (1934). Bu eserde ~ imdilik Semerkand, Penckend ~ehirleri
~ rma~~n~ n bir kolu
So~dca uzman~~ A. A. Freiman, arkeo- ve Zeref~an
tesbit
log A. ~. Vaselyev, sinolog A. S. Pol- olan K~tut ( Kw~twt ) çay~~ adlar~~
tir.
yakov bay ve bayan Kraçkovskiy'lerin edilebilmi~
Profesör Freiman bu vesikalardan
etüdleri vard~ r.
birkaç
tanesinin transkripsiyoniylt
Prof. A. A. Freiman'~ n ihzari rapotercümesini
vermi~ tir. Divâstiç taraf ~ ngöre
so~dca
i
mal~lmata
runda verdi~
lan
vesikalar~ n okunmas~~ ve ayd~ nlat~ lmas~~ dan kendi memurlar ~ ndan birine yaz~
mektubun
metni
ve
tercümesi
Freiman'a
zamana mütevakk~ ft~ r. ~imdilik ~üphesiz
olarak anla~~ lan cihet - bu vesikalardan göre, ~öyledir :
1 MN S',wdyk MLK'sm'rknclç
bir k~ sm~~ Divistiç'e veya onun tara2 MR'y dyw'styç't prm'nd'r
r.
lan
mektuplard~
na
yaz~
f~ ndan ba~kalar~

Orta Asya'da Mu~kalle hafriyat~ nda bulunan vesikalar,
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3 'wttw drwth rty ç'nkwrm
4 mn' n'mk pçwzy rty kw'sky
5?
6 kpç dP'rkw «ry' rtydyç
7 'pstnh L'kwny'
8 MN sywdyk MLK' sm'rkndç
9 MR'y- dyw'styç't pr ~n'nd'r
10 with
Tercümesi 1:
1 Sogd meliki Semerkand efendisi
2 Div~istiç'ten Fermandara

3-4 Selâm; ne vakit ki namemi
al~ rsan
6 Ali (makama) hediye olark . .
ölçü vermek
7 Gerektir ve hiç bir veçhile üzülmeye liizum yoktur.
8 Sokd meliki, Semerkand efendisi.
9-10 D-i'vüstiç'ten Fermandara wtth
Bu mektupta ad~~ geçen Fermandara ymry adl~~ birinin mektubu da bu
vesikalar aras~ nda bulunmu~tur. Divüst-iç taraf~ ndan Fermandara yaz~ lan
mektupta sadece ad~~ yaz~ ld~~~~halde
ymyr adl~~ biri ona «Tanr~ , hükii~ndar

lerinden birinin ar~ivas~ nda kalm~~~olacakt~ r. Bu vesikalar~ n bulunduklar~~
Sokd ülkesiyle alâkas~~ yoktur. Bu vesikalardan biri Gansu vilâyetinde bulunan
garnizon âmirlerinden birine yaz~ lm~~t~ r;
üzerinde gösterilen çince tarih 3 mart
706 milüdi tarihine mutab ~ kt~r.
Arapça vesika Mugkale hafriyat~ ndan biraz önce bu civarda bir çoban taraf~ ndan bulunmu~tu. Bunun da
Mukkaledeki Divüstiç ~atosundan ç~ kar~ lan ar~ivaya aid oldu~ u anla~~lm~~t~ r.
16 sat~ r ihtiva eden bu arapça vesika Profesör ~. J. Kraçkovskiy ile e~ i
bayan V. A. Kraçkovskaya taraf ~ ndan
tetkik edilmi~ tir. 42 sayfa tutan bu tetkikte vesikan~ n de~ifresi ve tarihinin
tayini, metin ve tercüme, adlar ~~ geçen
~ah~ slar, metnin izah', vesikan~ n yaz~ ld~ ff~~ materyal ve ~ekli, harflerinin analizi, vesikan~ n tarihi önemi bahis mevzuu edilmi~tir.
Vesikan~ n metni ~öyle de~ifre edilmi~tir:
t~ V

Fermandar 'wttw» diye hitap ediyor. Bu
mektup ~öyle ba~l~ yor: « Tanr~~ hüküm-

da'r Fermandar wttw'a bendesi ymyr'dan
cevab ve çok sayff ~...»
Bu mektuplardan anla ~~ld~ k~ na göre Fermandar
tabi'lerinden
olmakla beraber o günkü Sogd ülkesinin büyüklerinden biri idi.
Çince vasikalar, sinolok A. S.
Polyakov'un mütaleas~ na göre, Sokd
ülkesine ticaret mal~~ olarak gelmi~~veyahud Arap fütühat ~ n~ n ilk devirlerinde
Türkistanla Çin ~ mparatorlugu münasebetlerinin s~ kla~t~ k~~ esnada Sokd'u zi-
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yaret eden bir Çin elçilik hey'eti üye1 Tercüme harfiyen yap~ ld~ g~ na göre maksat iyi anla~~lm~ yor.

Profesör Kraçkovskiy bu vesikay ~~
~öyle tercüme ediyor:
«Emir el-Cerrah bin Abdullah'~ n
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Belleten C. V~ I

Lev. XXXVIII

Divastiç ~atosu ar~ivinden ç~ km~~~arapça vesika

Belleten C. VII
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mevlas~~Diviistiç'den. Ya Emir, selam bini tayin için de Tarhun ad~ n~ n bulunsana ve Allah'~ n rahmeti olsun. Seni mas~~yeter görülmemi~tir.
Allah~~sh'~iiyorum, ondan ba~ka Tanr~~
Vesikan~ n tarihini kesin olarak
yoktur. Sonra.... Cenab~~ hak emire sa- tayin etmek için Emir-el-Cerrah bin
lah versin ve korusun. Ben.... Emire be- Abdullah'~ n ad~~ yard~ m etmi~tir. Bu
nim ve Tarhun'un iki o~lunun ricas~~ emir hakk~ nda kâfi derecede tarihi ma
ihtiyaçlar~ m~ z I vard~r. Malilunclur ki I~lmat vard~ r. ~rak naibi me~hur HaccacEmir, Allah onu korusun, Tarhunun '~ n mektebinde yeti~mi~~kumandanlardan
okullar~ n~~ iyilikle hat~rlam~~t~ r. E~er biridir. Onun hakk~ nda Taban:
Emir, Süleyman ~bni Abu-s-Sarf bunlar~~ E.k7=-4-1 j."?.. 4y.
4.4
,» (At -Taba(Tarhunun okullar~ n~ ) Emire göndermek ri Leiden, II, s. 1354) demi~tir. El-Ceriçin yazma~a karar verirse bunu yaps~ n. rah 99 Hicride (= Miladi 717 y~ l~ n~ n
Yahut Emir bana posta atlar~ ndan bir sonlar~ nda) Horasan valisi tayin edilmi~~
at (verilmesini) emir buyurursa Tarhu- ve 100 iincii y~ l~ n Ramazan ay~ nda (=
nun okullar~n~~ kendi u~a~~m ile Emire Nisan 719) azledilmi~tir; yani Horasan
gönderirim. Maliimdur ki Cenab~~ hak valisi makam~ n~~ bir sene be~~ay i~gal
Emir rütbesini, ehli ( aile veya ahali ) etmi~tir. Binaenaleyh bu vesikan~ n 719
için k~ lm~~t~r... Merhamet ve yard~ m... Nisan~ ndan önce ve 718 ba~~ndan sonra
Allahtan... için dua ediyorum.... Allah~ n yaz~ lm~~~oldu~u kat'i olarak tayin edilselam~~ ve rahmeti sana olsun ey Emir»
mi~~oluyor. Bu mektubun El-Cerrah'a gönBu vesikada ad~~ geçen ~ah~ slar derilmeden ar~ivada kalmas~~ da, ihtiEl - Cerrah bin Abdullah, Tarhun, mal ki, azil haberinin Divastiç'e malüm
Süleyman ibn Abu-s-Sari ve Divsisti olmasiyle izah olunabilir. Kraçkowskiye
(ç) dir. Profesör Kraçkovskiy vesika- göre bu müsvedde de~il, gönderilmek
n~ n tarihini bu ~ah~s adlar~n~ n yarüzere haz~ rlanm~~~mektup idi. El-Cerrah
d~ miyle tayin etme~e muvaffak olmu~112 H. de (730) Azerbaycan valisi iken
tur. Bunlardan Tarhun islam kaynaklaMerc Ardebil muharebesinde ~ehid
r~ ndan maliim olup Semerkand — So~cl
olmu~tur.
hükümdari Tarhun'dur. Arap kaynaklaVesikada ad~~ geçen üçüncü ~ah~s
r~na göre bu hilkümdar hicretin 95 inci
Süleyman
ibn Abu-s-Saridir.
y~l~nda ( m. 708-709 ) Arap Emini Kutaybe ile sulh muahedesi akdetmi~~ve
Bu isim o kadar bozulmu~tur ki an91 hicri tarihinde ( 709-710 ) kendi te- cak ba~ka kaynaklar~n yard~ miyle meybaalar~~ taraf~ ndan öldürülmü~~ve bir dana ç~kar~lm~~t~ r. Süleyman ibni Aburivayete göre intihar etm~tir 2 . Vesikada s- San, emevilerden halife Ömer ( 717
zikredilen « Tarhunun iki o~lu » profesör 720 ) zamanda Semerkand'~ n maliye i~Kraçkovski'ye göre i~te bu Arap dostu lerini idare etmi~~ve mektubu yazan
maktul hükümdar~ n o~ullar~~ olmas~~ la- Diviistiç'in son günlerindeki olaylarda da
z~ md~ r. 3 Bununla beraber vesikan~ n tari- sol oyn~ yan bir ~ah~ s olmu~tur. Bu vesika
da .5,.,..sP1 (posta) münasebetiyle ad~~ geç2 So~dca vesikalar~~tetkik eden Profesör
mesi de tabiidir, Tabarinin verdi~i maFreiman a~a~~da görülece~i veçhile, Arap kay16mata göre (II. s. 1364 ), Halife Ömer
naklar~ndaki bu mrlftmat~n hakikate uymad~~~n~~
ona yazd~~~~mektuplarda posta i~lerini
iddia etmektedir.
te~kilatland~rmas~ n~~ ve ~slah etmesini
3 Tarhun için Kutaybe söyle demistir
;uy% istemi~ti.
z)‘< z»;->
z>N<,
Profesör Kraçkovskiye göre Div~is(Taberf Il s. 1431).
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tiç ad~~ bu vesikalar sayesinde ilk olarak ilim sahas~ na girmektedir. Arap
kaynaklar~ nda bu isim o kadar tahrif
edilerek yaz~ lm~~t~ r ki Orta Asya arap
futuhat~~ tarihiyle u~ra~an ilimler (Barthold, Gibb, Wellhausen ) den hiç biri
bundan bahsetme~ e cesaret edememi~lerdir 4. Bunlardan yaln~ z Caetani bunun
ad~ n~~ tahrif edilmi~~Diva~ni ~eklinde
yazm~~ t~ r ( Chronographia, 1307, §1 ).
Profesör Kraçkovski'ye göre, bu
vesikan~ n ke~fi birçok meseleleri ayd~ nlatmaktad~ r. Hele, Kutaybe'nin ölümünden sonra Orta Asya'da yerli kavimlerle
araplar aras~ ndaki münasebetleri daha
iyi ayd~ nlatmak için Divistiç ar~ivas ~~
çok önemli kaynak te~kil edecektir. Bu
güne kadar Orta Asya'daki arap fütühat~~ tarihiyle me~gul olan ilimler arap
kaynaklar~ nda bulunan malümata ~üphe
ile bakarlard~ . Hele TabarVnin al-Medaini'den naklen Divistiç ile arablar aras~ nda geçen olaylara dair verdi~i malümat .'tarihten ziyade epik rivayetler»
telâkki edilirdi. Halbuki Divistiç'in ar~ivas~~ al-Medaini rivayetlerini tekid
ediyor. ~ayan~~ dikkattir ki Divistiç'in
ad~~ bile onun rivayetinde so~dea ~ekline uygundur
matbu nüshada ;
(Taban?, II. s. 1496).
El-MedaVnin rivayetine göre Divistiç'in
arablarla son muharebesi ~atosundan
bir fersah mesafede bulunan Küm denilen karyede vuku bulmu~tur
4-! JUL
;1.12'11 Tabarl
s. 1447). Filvaki
~atosu
oldu~unda hiç bir ~üphe olmayan Mu~kale bugün de Küm ad~~ ta~~ yan ~ rma~~ n
ve kasaban~ n civar~ nda bulunmaktad~ r.
4 Arap kaynaklar~ nda Diviat~ ç'in ad~~ ~u
~ekillerde görülmektedir :

~

j~

(j.—y..11%

Divistiç'in ölümü bu vesikay~~ yazd~ k~ ndan üç y~ l sonra vukubulmu~tur.
103 de (721) Sa'~ d al-Hara~i Horasan
valisi tayin edildikten sonra So~dlarla
Arablar~ n aras~~ aç~ ld~ . Divistiç Penckend ahalisi ile Ab~or kalesine s~~~ nd~ . Divistiçe kar~~ , Emirin emrile, vesikada ad~~ geçen Süleyman ibn Abu-s
San i kumandas~ ndaki müfreze hareket
etti. Divöstiç hayat~ n~ n ba~~~lanmas~~
~ artiyle teslim oldu ve derhal al-Hara~iye gönderildi. al-Hara~i onu iyi kabul
ederek bir müddet yan~ nda gezdirdikten sonra idam ettirdi. Kafas~~ Irak'a
gönderildi, sol kolu Süleyman ibn
Abu-s-Sari'ye verildi. ( 722 ).
« So~d Mecmuas~ » n~ n ne~rinden
iki y~ l sonra yazd~~~~bir etüdünde 5
A. A. Freiman bu vesikalar~ n incelenmesiyle birtak~ m yeni meseleler meydana ç~ kt~~~ n~~ bildirmektedir. So~cl
takvimi hakk~ nda al-Birüni den bugüne kadar elde edilen bilgilere Mu~kale
ar~ivas~~ yepyeni maliimat ilave ediyor ki
« So~el takvimi » meselesinin yeniden
incelenmesini icabettiriyor.
Bu vesikalara dayanarak A. A.
Freiman me~hur Tar h un
un da
Divistiç oldu~unu iddia etmektedir.
Onun fikrine görn Tarhun - Divastiç
710 da öldürülmü~~veya intihar etmi~~
de~ildir. «Semerkand efendisi ve So~el
meliki» olarak be~~y~ l hükümdarl~ k ettikten sonra azledilmi~~ve Penckend Tarhan~~
olarak 722 ye kadar ya~am~~t~ r. «Divitiç'in on dördüncü y~ l~ » tarihini ta~~ yan bir vesika «Panç tarhan ~ » ad~ na
yaz~ lm~~t~ r ki bu Tarhan~ n Divistiç oldu~una hüküm etmek mümkündür.
Freiman'a göre T arhun kelimesi
Tarhan'~ n So~cica telâffuzundan ba~ka
bir ~ey de~ildir; türkçe kelimedir, türk
5 A. A. Freiman. Üzerlerinde tarih yaz~ lan sogdça Mugdag~~vesikalan (Trud~~ Inatituta
Voatakovedeniya, 1936, X. XVI, S. 137-165.
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hükümdarlar~~taraf~ nda So~d meliklerine verilen unvand~ r. Kraçkovskiy taraf ~ ndan incelenen arapça vesikadaki
«Tarhunun iki o ~ lu» cümlesindeki t a rhu n'~~ da bu unvan~~ ta~~yan biri olarak kabul etmek gerektir.
Vesikalardaki tarihlere (date) göre
arap kaynaklar~ ndaki Tar hu n'un «öldü~ü» tarih, DivF~stiç'in «So~d meliki
ve Semerkand efendisi" nuvan~ ndan
ayr~ l~ p «Pençkend efendisi' unvan~ n~~ta~~maya ba~lad~~~~tarihe tesadüf ediyormu~~
A. A. Freiman'~ n bu faraziyesi di~er vesikalarla da isbat edilirse, Kutaybenin muas~ rlar~~ olan Gurek, Tarhun
ve Disvg~stiç gibi So~d hükümdarlar~~
hakk~ nda arap kaynaklar~ n~ n verdikleri
maliimat~ n yeniden incelenmesi kap
edecektir.
Bu vesikalara göre Div~istiç 710
dan sonra .So~d meliki ve Semerkand
efendisi » unvan~ ndan ayr~ larak do~uya
do~ru çekilmi~~ve Türk bakanlar~ ndan
ald~~~~.'Tarhan' unvaniyle 721 tarihine
kadar Pençkend'de oturarak Ferganeyi
idare etmi~tir.
Gök Türklerin Sogdak seferleri de
tam bu zamanlara ( 712 ve 721 ) tesa-
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düf eder. Bu tarihlerde Orta Asyada
cereyan eden Türk-Arap mücadelesinde
Divst~ç'in türkler taraf ~ nda bulundu~u
ve Ferganeyi Türk bakan~ n~ n vasal~~
s~fatile idare etti~i anla~~ lmaktad~ r.
Freiman'n~ n sonra ne~retti~i be~~
vesikada DIvi~ stiç çok mütevazi unvan
ta~~ yor: «Penç (kent) efendisi
Bu vesikalardan birini Freiman
~öyle tercüme ediyor.
sekizinci
Penc efendisi
y~ l~ , nisan ay~, Xwarroç günü timar
reisinden Axuastavak 20-20-3 kusursuz
deri ( post ) ald~ " 6.
~ayan~~ dikkattirki Div~istIç Emir
Elcerraha yazd~~~~arabca mektubda
hakiki bir müslüman gibi görûnüyorsa
da So~dca vesikalar onun ve tebaalar~ n~ n eski dinlerinde ayak dirediklerini
aç~ kca göstermektedir.
Divg~stiçin Ar~ivas~ n~ n bütün muhteviyat~~ tetkik edildikten sonra Orta
Asyada arap futuhat~~ devrinin bugünkü
durumundan daha çok ayd~nlat~laca~~ n~~
beklemek yerinde olur.
6 A. A. Frieman. Datirovanniye sokdiy~skiye dorumente . . . 140.
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