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Öz: Hazar Denizi, kendisini çevreleyen ülkelere ait çeşitli ürünlerin bünyesinde dolaşıma girdikleri 
bir iç deniz görünümündedir. Ayrıca kuzeyindeki Kürk Yolu ile güneyindeki İpek Yolu arasında 
kestirme bir bağlantı güzergâhı da sağlar. Hazar Denizi, eğer Viking İstilası ve Moğol İstilası gibi 
istisnai durumlar göz ardı edilecek olursa, tüccarlar için diğer tüm denizlere kıyasla oldukça güvenli 
bir ticaret uzamı sunar. Buradaki korsanlık faaliyetleri de organize değildir ve önemsizdir. Ancak 
yine de konukları için konforlu bir yolculuk sunmaktan uzaktır ve tehlikeli dev dalgalara sahiptir. 

Hazar Denizi’nin sunduğu, ekonomik değeri olan meta arasında, çeşitli balıklar, bu balıklardan elde 
edilen tutkal benzeri maddeler, köpekbalığı derisi, bu denizin çeşitli adalarından elde edilen neft, 
kırmızı kökboya, siyah boya, avcı kuşlar bulunmaktadır. Bu denizdeki başlıca limanlar olan Derbend, 
İtil, Abeskûn, Cîl, Semender ve Bakü, birbirleriyle irtibat halinde ve canlı bir ticarete sahip olan 
liman-şehirlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Hazar Denizi, Ticaret, Ekonomi Tarihi, Kürk Yolu. 

Abstract:The Caspian Sea is as similar to an inland sea where various products belonging to the 
surrounding countries are circulated. It also provides a short link route between the Fur Route in the 
north and the Silk Route in the south. The Caspian Sea, if exceptional circumstances such as the 
Viking and the Mongolian Occupations are to be ignored, offers a very secure trading space for 
merchants compared to all other marines. Piracy activities in this area are not organized and are not 
important. However, it is far from offering a comfortable journey for its guests and has a dangerous 
gigantic wave. 

Among the commodities of economic value offered by the Caspian Sea are various fishes, glue-like 
materials obtained from these fishes, shark's skin and nafts, red roots, black paint, hunter birds 
obtained from various islands of this sea. Derbend, Itil, Abeskûn, Cîl, Semender and Baku, which are 
the main ports in this sea, are port-cities that have lively trade with each other. 

Keywords: Medieval, Caspian Sea, Trade, Economy History, Fur Route. 

 

Giriş: İslam Kaynaklarında Hazar Denizi 

Hazar Denizi, tarih boyunca en fazla isim değiştiren denizlerin başında gelir. İslam 
kaynaklarında da adının, Taberistan Denizi, Cürcân Denizi, Abeskûn Denizi, Cîlân / Geylan 
Denizi, Deylem Denizi, Mazenderân Denizi, Bâbu’l-Ebvâb / Derbend Denizi, Dihistan Denizi, 
Oğuz Denizi, Şirvan Denizi, Cibâl Denizi, Hazar Denizi şeklinde adlandırıldığı vakidir.1 
Müslüman coğrafyacılar Hazar Denizi’nin de içerisinde bulunduğu Hazar çöküntüsüne 

																																																													
1 Kazvînî, bazen buranın Kulzüm Denizi olarak da isimlendirildiğini, ancak bunun hatalı olduğunu söylemektedir, 
Hamdullah Müstevfî el-Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, haz. Muharrem Hamza, Hamdullah Müstevfî ve Eseri Nuzhetu’l-
Kulûb, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 2008, s. 
238. Nitekim Kulzüm Denizi ile kastedilen asıl deniz, Kızıldeniz’dir. 
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müdriktirler.2 Onların en çok ispatlamaya çalıştıkları şey, Eski Yunan coğrafyacılarının 
iddialarının aksine Hazar Denizi ile Karadeniz’in arasında bir bağlantı olmadığı hususudur.3 
Bazen de Hazar Denizi ile Aral gölünün yer altı mağara sistemiyle bağlantılı olabileceği 
ihtimaline değinirler.4 Bu mevzulara kafa yormalarının en olası sebebi, Hazar’ın çok sayıda 
tatlı su kaynağına rağmen tuzluluk oranının bu denli yüksek olmasını anlamlandırma 
gayretidir. Diğer taraftan Hazar Denizi’nin içerisinde bulunduğu jeolojik sistemin dinamik bir 
yapıya sahip olduğunu ve henüz olgunlaşmadığını da unutmamamız gerekir. Moğol İstilası 
esnasında Amu Derya’nın bir süreliğine yatağını değiştirerek Aral gölüne değil de Dihistan 
Çölü üzerinden Hazar Denizi’ne döküldüğüne dair, bazı kaynaklarda geçen kayıtların da bu 
konuyla alakalı olduğunu düşünebiliriz. Bir de, Hazar Denizi’nin büyüklüğüne dair sunulan 
veriler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Hazar’ın kuzey-güney ve doğu-batı 
doğrultusundaki uzunluklarına dair 800 x 600 fersah,5 260 x 200 fersah,6 400 x 4007 fersah 
gibi farklı kayıtlar söz konusudur. André Miquel, kaynaklarda Hazar’ın iki büyük parça olarak 
–kuzeydeki, düz bir ülkenin sahilindeki deniz ve güneyde kendisiyle sıradağlar arasında sıkışıp 
kalmış dar ülkenin sahillerini döven deniz– gösterildiğini söyler.8 Oysa kaynakların bariz 
biçimde ortaya koydukları Hazar’ın dört bir köşesi dört farklı özelliğe sahip topraklar içerir: 
Kuzeyde, steplerin, ormanların, yer yer çöl, bataklık ve verimli toprakların birbirine girift 
olduğu yabancı ülkeler vardır. Güneyde, sıradağların berisindeki mikro-klima alanı –bu alan 
bazen kaynaklarda “iştah kabartan” şeklinde niteleme sıfatıyla birlikte zikredilir–  bulunur. 
Batı Hazar’da sıradağların tecavüz etmediği tüm alanlar, verimli tarım alanlarını oluşturur. 
Doğu kısmı ise, alt bölgesi çöl, üst bölgesi meralardan oluşan ve nüfus yoğunluğu en düşük 
olan kısımdır. İbn Havkal, Kura nehrinden başlayarak saat yönünün tersine doğru Hazar’ı 
çevreleyen ülkeleri zikrederken, Azerbaycan, Deylem, Taberistan, Cürcân bölgelerinin ve 
Siyahkûh çöllerinin adını verir.9 İstahrî, Hazar Denizi’ni Serîr, Rus ve Oğuz Ülkesi (Ğûziyye) 
arasındaki bir mevki olarak tarif eder.10 Hudûdu’l-Ȃlem’de, Hazar’ın doğusunda Guz Ülkesi ve 
Harezm ile birleşen bir çölün bulunduğu, kuzey tarafının Guz ve Hazar topraklarının bir 
bölümüyle birleştiği, batısının Hazar ve Azerbaycan halklarının bölgesi olduğu ve güney 
sahillerinin Cîlân, Deylem, Taberistan, Gurgân (Cürcân) beldeleriyle birleştiği yazılıdır.11 

Müslümanların gözünde Hazar Denizi çeşitli gizemleri de bünyesinde barındırmaktadır. 
Bazı adalarında cinlerin oturduklarına inanılmaktadır. Hatta söylentilere göre bir Hazar adasını 

																																																													
2 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, çev. Ramazan Şeşen, 10. Asırda İslam Coğrafyası, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 
25. 
3 Bkz. İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, çev. Murat Ağarı, Ülkelerin Yolları, Ayışığı Kitaplığı, İstanbul, 2015, s. 7, 
196; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 25, 297; Hamdullah Müstevfî el-Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, s. 238. Yalnızca İbn 
Hurdazbih, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında bir bağlantı bulunduğunu iddia eder, İbn Hurdazbih, Kitâbü’l-
Mesâlik ve’l-Memâlik, çev. Murat Ağarı, Yollar ve Ülkeler Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 88. 
4 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 258; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 363. 
5 Kudame b. Cafer, Kitâbu’l-Harâc ve Sınaatü’l-Kitâbe, thk. Muhammed H. Zebidi, Bağdat (İntişaratu Dâru’r-
reşîd), 1981, s. 148; İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, ed. Fuat Sezgin, (Islamic Geography VIII içerisinde) Frankfurt, 
1992, s. 86; Gırnatî, el-Mu’rib an Ba’zı ‘Acâibi’l-Mağrib, haz. Seher Arslan, el-Gırnatî’nin el-Mu’rib Adlı Eserinin 
Çevirisi, (Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep, 
2014, s. 83. 
6 Hamdullah Müstevfî el-Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, s. 238. 
7 Hudûdu’l-Ȃlem mine’l-Meşrik ile’l-Mağrib, haz. V. Minorsky, çev. Abdullah Duman - Murat Ağarı, Kitabevi 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 5-6. 
8 André Miquel, İslam Dünyası ve Yabancı Diyarlar, çev. Ali Berktay, Kitap Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 33. 
9 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 25. 
10 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 9. 
11 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 5. 
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bizzat cinler inşa etmişlerdir.12 Mesudî’ye göre ise bu denizde çok sayıda ejderha (tınnîn) 
yaşamaktadır.13 Hazar Denizi ve çevresi, erken dönem Müslümanları için esrarengiz bölgeler 
olarak telakki edilmektedir. Bazı Emevî ve Abbasî halifeleri Ye’cûc-Me’cûc Seddi’nin yerini 
tespit etmek üzere Kafkasya’ya araştırmacı heyetler göndermişlerdir.14 Hatta Hz. Musa ile Hz. 
Hızır’ın buluştukları yerin Akdeniz sahilinde bulunduğuna dair genel kanının aksine İbn 
Hurdazbih, bu mekânın aslında Hazar Denizi’nin Şirvân ülkesi sahillerinde bir yer olduğunu 
savunmuştur.15 

Havzayı Oluşturan Ülkeler 

Hazar Denizi’ni çevreleyen toprakları kısımlara ayırmak, bu havzada var olan ticari 
düzeni ve işleyişi anlamlandırma adına fazlasıyla işimize yarayacaktır. Ancak böyle bir 
tasnifin oluşturulmasında da belli zorluklarla karşılaşılır. Bir kere siyasi tablo her birkaç on 
yılda bir değişime uğramaktadır. Diğer bir değişle, Hazar çevresine hâkim olan hanedanlıkların 
hep bir devinim halinde olmaları, öte yandan Oğuz, Kuman / Kıpçak ve Peçenek göçleri ile 
Viking, Moğol vs. istila hareketleri, bölgeye ait ve yüzyıllara yayılan kapsayıcılıkta bir siyasi 
yapılanma haritası oluşturmamızı engellemektedir. Bu nedenle taksimatımızı iklim, bitki 
örtüsü ve kültür farklılıklarını göz önünde bulundurarak yapmamız daha akıllıca olacaktır. Bu 
ayırımı yaparken yeryüzü şekilleri çoğu defa işimizi kolaylaştırır. Mesela Kafkas Dağları, 
Kuzey Kafkasya ile Azerbaycan’ı neredeyse tam olarak iki farklı memleket haline dönüştürür. 
Ancak güneydeki Deylem Dağları, bir noktada denize o kadar yaklaşır ki aynı iklime, bitki 
örtüsüne ve çok benzer kültürlere sahip olan Güney Hazarya’yı Gîlân / Deylem ve Taberistan - 
Cürcân olmak üzere iki farklı ülke –ya da bir engel ile ayrılmış iki parçalı bir ülke– haline 
getiriverir.16 Bu çalışmamızda, işimizi kolaylaştırmak adına ikinci seçeneği tercih edeceğiz. 
İktisadi şartlar da göz önünde bulundurulduğunda oluşturulabilecek en kullanışlı taksimat şu 
şekildedir: 

 Hazar’ın güneyi / İran Hazaryası: Taberistan, Cürcân, Mazenderân bölgelerinden 
oluşur. 

 Hazar’ın doğusu: Dihistan Çölü, güney kısmını; Siyahkûh / Mangışlak otlakları ise 
kuzey kısmını oluşturmaktadır. Otlaklardan müteşekkil Kuzeydoğu Hazar da bu kısma dâhil 
edilebilir. 

 İtil (Volga) Nehri deltası / havzası: Yer yer ormanlık alanlardan, bataklıklardan ve 
verimli tarım alanlarından oluşmaktadır. 

 Kafkasya ve Terek nehri havzası: Dağlık alanlar, otlaklar, sık ormanlar ve nispeten dar 
bir verimli tarım arazisinden oluşur. 

 Azerbaycan / Şirvân / Arrân ülkeleri ya da Aras-Kura nehri tarım havzası 

																																																													
12 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb ve Nuhbetu’l-A’câb, haz. Fatih Sabuncu, Gırnatî Seyahatnamesi, Yeditepe Yayınevi, 
İstanbul, 2011, s. 150-151. 
13 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb ve Me’âdinu’l-Cevher, çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2005, s. 37-38. 
14 Hz. Zülkarneyn’in Ye’cûc-Me’cûc kavimlerini engellemeye yönelik olarak inşa ettirdiği settin aranmasına dair 
anlatılar için bkz. İbn Hurdazbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, çev. Murat Ağarı, Yollar ve Ülkeler Kitabı, 
Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 141-145; Bîrûnî, Âsâru’l-Bâkiye ani’l-Kuruni’l-Hâniye, çev. Ahsen Batur, 
Maziden Kalanlar, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011, s. 85. Makdîsî ise Ye’cûc-Me’cûc seddinin Hazar Ülkesi 
ötesinde olduğunu söyler. Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm fî Maʽrifeti’l-Ekâlîm, çev. Ahsen Batur, İslam Coğrafyası, 
Selenge Yayınları, İstanbul, 2015, s. 356, 368-371.  
15 İbn Hurdazbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 107. 
16 İbn Ruste de, bu iki bölge arasındaki dağların deniz içlerine kadar uzandığını, ayrıca aradaki tek geçit noktasının 
eski Pers hükümdarları zamanında bir sur ile kapatılmış olduğunu, bu nedenle iki bölge arasındaki yolculukların 
kara değil de deniz yoluyla yapıldığını söyler. İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, ed. Fuat Sezgin, (Islamic Geography 
VIII içerisinde), Frankfurt, 1992, s. 150. 
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Bazı Müslüman coğrafyacılarının İtil Nehri deltası ile Kuzey Kafkasya bölgesini kabaca 
tek parça halinde, Hazar Ülkesi adıyla ele aldıkları görülür. Bu, Hazar Kağanlığı’nın uzun bir 
dönem boyunca her iki bölgeyi birden egemenliği altında bulundurmasıyla oluşan bir 
kanıksamadır. Müslüman coğrafyacılar ayrıca, Azerbaycan, Şirvân, Arrân parçalarını ayrı ayrı 
mı ele almaları gerektiği, bu durumda hangi ülkeye / bölgeye hangi şehirleri dâhil edecekleri 
vs. hususlarında ihtilafa düşerler. Bu ihtilaflar, bahsedilen üç farklı ülkenin –Azerbaycan 
Şirvân, Arrân– siyasi yahut etnik yapısındaki bazı farklılıklardan ya da antik dönem 
iktidarlarının bu alandaki idari taksimatlarına dayanan ananevi alışkanlıklardan 
kaynaklanmaktadır. Genel anlamda incelenecek olursa, bu ülkelerin iklimleri, bitki örtüleri ve 
tarımsal üretimleri hemen hemen aynıdır. 

Ortaçağ’da Hazar Denizi’ni çevreleyen bölgelerde dil, din, ırk, yaşam biçimi, giyim-
kuşam hususlarında birbirlerinden alabildiğine farklı insanlar yaşamaktadırlar. Güney 
Hazar’da Arian halklar; Kuzey Hazar’da Türk kavimleri ve bir ölçüde Slav unsurlar ve Rus / 
Wareg yerleşmeciler bulunmaktadır. Kafkasya bölgesiyse bu açıdan aşırı renklidir. Büyük göç 
yollarının kıyısı konumunda olması hasebiyle tarih boyunca göç yolundan sapan marjinal 
toplulukların kümelendikleri ilginç bir alana dönüşmüştür. Burada öylesine karmaşık bir 
halklar bütünü vardır ki, aynı anda Hint-Avrupa, Ural-Altay ve Kafkasya dil ailesinden çok 
sayıda lisanı konuşan bu insanlar arasında iletişim kopuklukları yaşanmaktadır. Bu durumu 
bazı coğrafyacılar “Serîr diyarında 20.000 kavim yaşar” şeklinde ifade ederler17 ki Serîr adıyla 
kastedilen yer Kafkasya’nın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Gırnatî, Kafkas Dağları 
halklarını 72 millet olarak tanımlar. Dediğine göre birbirlerinden ayrı ve bağımsız yaşayan bu 
milletlerin her birinin ayrı lisanları, hükümdarları vardır.18  

Kuzey Hazar’a Hazarlardan önce de çeşitli Türk kavimlerin göç ettikleri bilinmektedir. 
İncelediğimiz yüzyıllarda buralara ayrıca Peçenekler ve Kıpçaklar da göç edeceklerdir. 
Günümüzde Mangışlak olarak bilinen ve Ortaçağ yazılı kaynaklarında Siyahkûh diye geçen 
geniş bozkır alanı ise 10. yüzyılın ikinci yarısına kadar ıssız, boş bir alan olup, bu tarihten 
itibaren bir Oğuz kitlesi tarafından yurtluk olarak iskân edilmeye başlanmıştır.19 12. yy. 
ortalarına kadar henüz Müslümanlaşmamış olan bu Oğuzların genelde Yazır boyundan 
oldukları düşünülmektedir. Selçukluların yıkılışından sonra, bölgeye Salur boyundan bir Oğuz 
grubu daha yerleşecektir.20 Ayrıca bu yüzyıllar içerisinde Oğuzlar, Azerbaycan bölgesine de 
göç edeceklerdir. Bu kendiliğinden seyreden göçlerin haricinde çevredeki muktedir güçler 
tarafından gerçekleştirilen yerleştirme faaliyetleri de söz konusudur. Sasani krallarının 
Azerbaycan bölgesine çeşitli toplulukları yerleştirdikleri bilinmektedir. İskân faaliyetleri 
İslami fetihler döneminde de devam etmiştir. Sözgelimi Emevîler Bâbu’l-Ebvâb’ı 
fethettiklerinde Mesleme b. Abdulmelik Suriye bölgesinden buraya maaşlı 24.000 kişiyi 
yerleştirmiştir. Oysa şehir fethedildiği esnada burada sadece 1000 aile meskûndur.21 Kûfe, 
Basra ve Şam’dan gelerek Azerbaycan bölgesine yerleşen, burada araziler satın alan çok 
sayıda Arap kabilesine de rastlanmaktadır. Bu sonradan gelenler, satın aldıkları köy ve 
çiftliklerin efendileri durumuna gelmişler ve yörenin ahalisi de bunların çiftçilerine 

																																																													
17 İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, s. 147; Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, haz. Öznur Alkan, Zeynü’l-Ahbâr’ın Tercüme ve 
Değerlendirmesi, (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Gaziantep, 2014, s. 186. 
18 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 109. 
19 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 197; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 298. 
20 Ahmet Taşağıl, “Mangışlak”, DİA, XXVII, s. 569-570, 2003, s. 569. 
21 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, çev. Mustafa Fayda, Ülkelerin Fetihleri, Siyer Yayınları, İstanbul, 2013, s. 238; 
Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 129. 
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dönüşmüşlerdir.22 Abbasîler döneminde yöredeki bazı beldelere Filistin halkından insanlar da 
yerleştirilmiştir.23 

Hazar Denizi çevresinde yaşayan insanlar, inançları açısından da büyük farklılıklar 
gösterirler. Azerbaycan yöresi Müslümanlaşmıştır (Sünnî). Deylem’de hem Sünnîler hem de 
Şiiler (Zeydiyye alt-mezhebinden) yaşamaktadırlar. 10. yüzyılda Deylem bölgesinde çok 
sayıda Zerdüştçü köy ve kasabaya da rastlanır. Hazarların hükümdar çevresi Musevi iken 
halkının bir kısmı yöredeki diğer Türk kavimleri gibi doğayı kutsayan inanç sistemlerine 
sahiptirler. el-Lân (Alan) ve Serîr (Avar) halkının mühim bir kısmını bu dönemlerde 
Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Bu yörede Müslümanlar da yaşamaktadırlar ve Hıristiyanlarla 
aralarında bir saldırmazlık akdi vardır.24 Ayrıca buralarda arslanlara tapan (!) bir halk,25 insan 
kafatasına tapan bir halk26 ve daha farklı pek çok puta tapar halklar yaşar. Rus / Wareg 
topluluklarının paganizmi bazı Müslüman gözlemciler tarafımdan hatalı olarak Mecusilik ile 
bağdaştırılır. İbn Hurdazbih, ticaret amaçlı olarak epeyi güneylere inen Rusların (Waregler) 
Hıristiyan inancında olduklarını söyler ki bu bilgi de hatalıdır. Belki de onlar, İslam 
dünyasında rahat biçimde ticaret yapabilmek için bilinçli olarak bir İbrahimî dine mensup 
olduklarını söylemiş olabilirler.27 

Hazar çevresi halklarının ölü ritüelleri de inançlarına bağlı olarak farklılıklar arz eder. 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar ölülerini gömmekte, Mecusiler ise harabeliklere 
bırakmaktadırlar. Ruslar / Waregler ölülerini yakarlar. Gerdîzî, Hazar Ülkesi insanlarının bir 
kısmının ölülerini yakarken diğer kısmının ise gömdüklerini,28 ayrıca bir başka Kafkas 
halkının ölülerini üç gün açıkta beklettikten sonra gömdüklerini yazar.29 Şirvân halkının 
içerisinde leş yemekten çekinmeyenlerin bulunduğuna dair dedikodular vardır. Bazı Türk 
kavimleri yiyecekleri hayvanı kesmek yerine başına sert bir tokmakla vurarak öldürmeyi 
yeğlemektedirler. Müslümanlar ise hayvanlarını kendi inançları usulünce boğazlayarak yerler. 
Eski çağlardan beridir, hükümdarlarını adlandırmaları da farklı farklıdır. Hazar krallarına 
hakan; Oğuz / Ğuz krallarına hanuta; Taberistan yöresi krallarına isfahbâd; Dihistan krallarına 
sul; Cürcân krallarına anahpad; Şirvân krallarına da şirvanşâh denilmektedir.30 el-Lân (Alan) 
krallarına beğayer denilir.31 Serîr krallarının bazılarına el-haccâc32 bazılarına da filânşâh33 
denilmektedir. Büyük bir çöl alanı olan Dihistan bölgesi, Hazar Denizi kültür havzasının en 
ıssız bölgesini oluşturur. Mangışlak da seyrek nüfusludur. Taberistan bölgesinin nüfusu ise 
yoğundur. Semender, Kuzey Hazar’ın en yoğun insan popülasyonuna sahiptir.34 Semender’in 
binaları ahşaptandırlar, Türk çadırı şekillidirler ve üstlerine keçe gerilidir.35 İtil evlerinin de 
çoğu ahşaptandır, üstleri kubbe biçimlidir ve dış cephelerine keçe giydirme vardır. İtil’deki az 
sayıda ev ise kerpiçten bina edilmiştir.36 Bâbu’l-Ebvâb (Derbend) evleri taştan yapılmadırlar 

																																																													
22 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 376. 
23 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 241. 
24 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 200; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 302. 
25 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 186. 
26 İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, s. 147. 
27 Egil Mikkelsen, “Vikingler ve İslamiyet”, Vikinglerin Dünyası, ed. Stefan Bring - Neil Price, çev. Ebru Kılıç, s. 
685-693, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 685-686. 
28 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 184. 
29 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 186. 
30 Bîrûnî, Âsâru’l-Bâkiye, s. 147-148. 
31 İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, s. 148. 
32 Bîrûnî, Âsâru’l-Bâkiye, s. 148. 
33 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 86. 
34 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 200; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 302. 
35 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 302. 
36 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 299. 
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ve zarif görünümlüdürler.37 Taberistan’daki birçok ev kamış ve sazlık yapı malzemeleri 
kullanılarak yapılmıştır ve istisnasız tüm evlerin çatıları kırmızı kiremittendir.38 Giyim 
alışkanlıkları ve başlıklar da büyük farklılıklar içerir. Müslümanlar, dini anlama haiz sarık ve 
külah giyerler. Rus / Wareg halkı, kuyruğunu enselerinden arkaya sarkıttıkları bir yün başlık 
giyerler.39 Türkler, kendi geleneksel börklerine sahiptirler. Taberistan halkı, sivri külahlar 
giyer, Derbend Türkleri ise tıpkı bir ahtapota benzeyen saçaklara sahip, beyaz yün takkeler 
giymektedirler.40 Gerdîzî, Sakâlibe halkının kıyafetlerinin Taberistan halkınınkine çok 
benzediğini söylemektedir.41 Bu bilgi iki anlama gelebilir: ya tesadüfî bir folklorik benzerlik 
söz konusudur ya da aralarındaki ticari ilişkilerin bir tezahürüdür. Çeşitli alışkanlıklar ve 
adetler, hastalıklar yahut doğal illetler de farklı yörelerde kendini gösterir. Bazı halklar daha 
saldırgan tavırlara sahip iken bazıları daha uysal ve barışçıl görünümdedirler. Nâsır-ı Husrev, 
1000’li yılların ortalarında Deylem bölgesini yeryüzünün adalet ve emniyet içerisinde bulunan 
sayılı yerlerden birisi olarak zikreder.42 Amûl halkı, her yılın belli dönemlerinde Hazar 
Denizi’ne girerek oynaşmakta, adeta tüm dertlerini unutarak tüm günü denizde 
geçirmektedir.43 Aras nehri havzası insanları, en çok yüksek ateş, saç dökülmesi ve böbrek taşı 
rahatsızlıklarından muzdariptirler.44 Tüm Taberistan ve Cürcân bölgesi, aşırı yağış alan 
yerlerdir ve bu durum çalışma verimini de düşürmektedir.45 Bu bölge, aynı zamanda 
sivrisineklerin çokluğu ile de rahatsız edicidir.46 

Hazar Denizi çevresinde yaşayan insanların bazı benzer yönleri de vardır. Örneğin 
kuzeydeki İtil halkının, güneydeki Taberistan yöresi halkının ve batıdaki Kura nehri civarı 
sakinlerinin diyetleri sıklıkla pirinç ve balık eti ağırlıklıdır. Tüm bu alışkanlıklar ve adetler, 
zikredilen yörelerde üretilen ya da üretilemeyen ticari ürün bilgileriyle bir araya getirildiğinde 
klasik arz-talep döngüsü kendini gösterir ve ürünlerin dolaşım rotaları da iyice belirginleşir. Bu 
noktada hangi ticari malları üretmede ustalaştıklarına değinmemiz gerekmektedir. 

Azerbaycan bölgesinin başlıca ticari ürünleri, neft, tuz,47 köle, keçe, kilim, yün, hazır 
elbise,48 mihenk taşı,49 kırmızı kök-boya,50 üzüm, nar, incir gibi meyveler, tahıl (buğday 
																																																													
37 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 388. 
38 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 92. Çatıların kiremit kaplı olma nedeni, ülkenin yaz-kış bol miktarda yağış almasıdır. 
39 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 120. 
40 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 142. 
41 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 185. 
42 Nâsır-ı Husrev, Sefernâme, çev. Abdülvehap Tarzi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1950, s. 153-154. 
Yine de bu bilgiye, Nâsır-ı Husrev’in mezhep tercihinden de öte bir dâî olmasını göz önünde bulundurmak suretiyle 
şüpheyle yaklaşmamız gerekebilir. Bu şüphe, Nâsır-ı Husrev’in gerçek bilgiyi çarpıtabilme ihtimalinden değil –
genel anlamda, onun eserinde verdiği bilgiler akla yatkın ve inandırıcıdır– de duygusal bir yaklaşımla, kendine 
yakın hissettiklerini daha kusursuz görmüş olabilme ihtimalinden kaynaklanmaktadır. 
43 Bîrûnî, Âsâru’l-Bâkiye, s. 205. Bu, antik İran’dan kalma bir gelenek olmalıdır. 
44 Ebu Dülef, Rıhle, haz. Serdar Gündoğdu, Ebu Dülef’in İran Seyahatnamesinin Tercümesi, (Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2013, s. 60-61. Enteresandır ki, bu üç 
rahatsızlığı oluşturan amillerin de aynı anda su ile ilgili olabilme ihtimali vardır. Belki Kura nehrinin aşağı 
çığırlarına ait örneklerle yapılmış su analizlerini incelemek, Ebu Dülef’in bahsettiği duruma dair bir izahat 
getirebilir. 
45 el-Himyerî, Ravzü’l-Miʽtâr fî Haberi’l-Aktâr, thk. İ. Abbas, Beirut, 1975, s. 182. 
46 Bîrûnî, Âsâru’l-Bâkiye, s. 246. 
47 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 241. 
48 Câhız, et-Tebassur bi’t-Ticâre, çev. M. Mahfuz Söylemez, “Câhız’ın et-Tebessur bi’t-Ticâre Adlı Risâlesi”, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 42, s. 305-331, Ankara, 2001, s. 328. 
49 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 104; Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 151. Kuyumcuların kullandıkları bu taşlar deniz kıyısındaki 
Şaravân’da toplanmakta ve Cürcân’a gönderilip bura üzerinden tüm dünyaya dağıtılmaktadır. 
50 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 196; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 297-298. Kök-boya (füvve), hem Kürre 
adasından getirilmekte hem de Revan’dan Tiflis’e kadar tüm Arrân ve Ermen ülkesinde üretilmektedir, İbn Havkal, 
Sûretü’l-Arz, s. 270. 
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ağırlıklı), ipek, cam boncuk (alıcıları daha çok Rus / Wareg halkıdır) ve kunduz derisidir.51 
Bölgede bir altın ve simli kurşun (gümüş-kurşun) madeni de bulunmaktadır.52 Bunun yanında, 
ipek giysiler, kızıl elbiseler, Berdea üretimi perde, cins katırlar, meşe palamudu gibi ürünler de 
yörenin ihraç kalemlerine dâhildirler.53 

Taberistan bölgesi, daha çok tekstil ürünleri ile kendisinden söz ettirir. Keten, yün ve ipek 
dokumalar / elbiseler üretmekle ünlüdür. Spesiyalleri arasında, mavi kilim, kırmızı yün kumaş, 
pamuklu mendil, mubrâm ve za’furî türü ipekliler,54 siyah ipekli tekstiller, uzun perdeler, bir 
yüzü kabartmalı kumaş,55 Kûmisiyye kumaşı (yünden mamül), Taberiyye kumaşı ve kilimi,56 
Amûl işi pahalı kumaşlar,57 fular, yastık, altın iplikli elbiseler58 vardır. Taberistan’ın keten 
tarlaları bulunmaktadır. Cîlân (Geylan) ipeği çok meşhurdur.59 Bu ülkeden etrafa ayrıca incir, 
zeytin, limon, turunçgiller, üzüm, keçiboynuzu, pirinç, balık,60 şekerkamışı,61 ağaçkavunu, 
sarımsak62 gibi meyve ve gıda maddeleri gönderilir. Diğer ürünleri arasında da, hazır 
parfümeri,63 ahşaptan oyma kap-kacak,64 süpürge, hasır, köpekbalığı derisi, şimşir kereste, 
tarak, terazi65 bulunur. 

Kafkasya bölgesi, İslam dünyasına en çok köle göndermektedir.66 Bu bölgede yaşayan 
Zerih-karân halkı (günümüz Kubaçi halkı), hususiyetle silah ve zırh üretiminde 
uzmanlaşmışlardır.67 Bazı yöreler, çeşitli meyveleriyle de öne çıkarlar. Semender şehrinin 
Bâbu’l-Ebvâb’a taraf kıyılarında 4.000 üzüm bağı mevcuttur.68 

İtil Nehri’nin Hazar Denizi’ne dökülürken oluşturduğu delta bölgesinde tarım yapıldığına 
dair elimizde kayıtlar bulunmaktadır. Ancak Gerdîzî’ye ait olan bir cümle sayesinde, burada 
nelerin tarımının yapıldığını değil de, nelerin tarımının yapılmadığını öğrenebiliyoruz: 
meyve.69 Böylece Hazar Ülkesi’nin, denize kıyı diğer ülkelerden talep potansiyeli en yüksek 
gıda türünün meyve olduğu sonucuna varabiliriz. Deltada hangi ürünlerin tarımının yapıldığı 
sorununa gelince, günümüzde burada çokça tarımı yapılan ürünlere bir göz atmamız, ayrıca 
ortamın sulak-bataklık yapısını hatırlamamız yardımcı olabilir. Yine bununla ilgili olarak 
Ortaçağ metinlerinde geçen ve bu yöre insanının geçimi ile yiyeceğinin çoğunlukla pirinç ve 
balık olduğuna dair kayıtlar,70 bu husustaki belirsizliği giderir. Hazar Ülkesi’nin kendi 
bünyesinde elde ederek dışarıya sattığı ticari meta arasında, salamura balık, balık tutkalı,71 

																																																													
51 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 104. 
52 Ebu Dülef, Rıhle, s. 32. 
53 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 394. 
54 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 91-92. 
55 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 91. 
56 Ya’kûbî, Kitâbü’l-Buldân, çev. Murat Ağarı, Ülkeler Kitabı, Ayışığı Kitaplığı, İstanbul, 2002, s. 57-58. 
57 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 362. 
58 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 293. 
59 Ali Mazaherî, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları, çev. Bahriye Üçok, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1972, s. 310. 
60 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 352. 
61 Ebu Dülef, Rıhle, s. 51, 62. 
62 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 355, 362. 
63 Ebu Dülef, Rıhle, s. 51; Hudûdu’l-Ȃlem, s. 92. 
64 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 193. 
65 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 92-93, 96. 
66 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 122. 
67 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 130. 
68 Bahsedilen üzüm bağları Müslümanların meskûn oldukları bir bölgedeydi, İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 
199.  
69 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 184. 
70 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 199; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 301. 
71 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 303. 
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silah, zırh, köle-cariye72 ve bazı kürkler –Hazar sincabı, siyah Hazar tilkisi, kırmızı Hazar 
tilkisi, samur– bulunmaktadır.73 Siyah Hazar tilkileri İtil Nehri’nin kuzeyindeki Burtas 
Türklerinin yaşadıkları bölgelerden getirilmekte, Yakındoğu ve Ortadoğu’nun Müslüman 
memleketlerine gönderilmektedir.74 Kuzeyden gelenler hariç, Hazar Ülkesinin iki büyük köle 
kaynağı vardır. Bunlar, açık tenli, güzel yüzlü Kafkas halkından köle-cariyeler ile 
Peçeneklerden temin edilen köle-cariyelerdir.75 Coğrafya eserlerinde Hazar Ülkesi’nin ihraç 
ürünleri diye zikredilen diğer ticari malların ekserisi aslında buraya kuzeydeki İtil-Bulgar 
ülkesinden, Sakâlibe (genel anlamda Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri) ve Türk 
memleketlerinden getirilmekte, İtil üzerinden diğer Hazar limanlarına gönderilmektedir. 

 

 
 

Doğal Kaynaklar 

Ortaçağ coğrafya eserleri Hazar Denizi tabanının canlı yaşamına elverişsiz yapısından 
bahsetmektedirler. Kasvetli görünümünün, dipteki çamurdan kaynaklandığı76 söylenilen bu 
deniz, inci, mercan, sedef, amber gibi kaynaklardan mahrumdur; Hazar’ın sahip olduğu tek 
																																																													
72 Câhız, et-Tebassur bi’t-Ticâre, s. 322. 
73 İbn Fadlan, Seyahatnâme, çev. Ramazan Şeşen, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 67; Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 
105; Câhız, et-Tebassur bi’t-Ticâre, s. 315. 
74 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 72-73. 
75 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 121; İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 200. 
76 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 196; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 297; Hamdullah Müstevfî el-Kazvînî, 
Nuzhetu’l-Kulûb, s. 238. 
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zenginlik, balıktır.77 Bu kaynak da aslında çeşitlilik açısından kıt görünmektedir. Yine de 
Ortaçağ insanı bu kaynaktan verimli biçimde yararlanmayı bilmiş, tüm havza boyunca onu 
ekonomik değere dönüştürmeyi de başarmıştır. 

Hazar’ın balık potansiyelini ortaya koymaya çalışırken deniz ile birlikte, onu besleyen 
irili-ufaklı onlarca akarsuyu –İtil (Volga), Ural, Aras ve Kura, Terek, Sulak, Samur, Cürcân 
vs.– da çerçevemize dâhil etmek durumundayız. Nitekim bu nehirlerde balıkçılığın daha çok 
yapıldığı ve popülasyonun yoğun olduğu kısımlar, nehirlerin deniz ile buluştukları, genelde 
sığ, bazıları delta görünümlü bölgelerdir. Ayrıca ekonomik değeri olan bazı balık türleri hem 
tatlı suda hem de denizde yaşamaktadırlar. Sözgelimi Hazar alabalığı, nehirlerde doğar ve 
yaşamak için denize yüzer. Uzun burun balığı (Acipenser stell atus) da denizde yaşamakta ve 
üremek için nehirlere gitmektedir. 

İtil Nehri, balıkçılığın yapıldığı önemli bir alandır. İstahrî, bu nehrin denize kavuştuğu 
noktadan itibaren yarıçapı iki günlük yol büyüklüğünde yarım dairelik bir alan boyunca 
denizin tuzlu suyu ile karışmadığını söyler.78 Böylelikle nehir balıkları denizin genişçe bir 
alanında da avlanabilmektedir. Bu alanda avlanılan en önemli balık, mersin morinası 
(sturgeon)’dır. Ebu Hamîd Gırnatî, bu nehirde avlanılan bir balık çeşidinin ekonomik değeri 
hakkında çok kuvvetli bilgiler vermektedir. Söylediğine göre, bu balığın yağsız, kokusuz, 
kırmızı kehribar rengine sahip, kılçıksız ve oldukça lezzetli olan eti tuzlanır ve salamura balık 
olarak dünyanın her yerine gönderilir. Yine bu balığın midesinden elde edilen yağ, 
aydınlanmada kullanılmaktadır. Ayrıca, ancak bir devenin taşıyacağı ağırlıkta olan, hortumu 
ve küçük bir ağzı bulunan, 100 minneden daha uzun olan bu balıktan tutkal da elde 
edilmektedir.79 Balık tutkalı, yapıştırıcı olmasının yanı sıra Türklerin kullandıkları bileşik 
kavisli yayların imalatında kullanılması açısından da önemli bir hammaddeydi. İbn Sînâ 
ayrıca, muhteviyatında balık tutkalı bulunan cilt kusuru gizleyici krem, nemlendirici krem ve 
yanık, iltihaplı yara iyileştirici krem terkiplerinden ve bir akciğer ilacından bahsetmektedir.80 
Bu balıktan elde edilen ve Gırnatî’nin bahsetmediği bir diğer ürün olan havyarı da hesaba 
kattığımız takdirde, insanların bir kaynaktan maksimum fayda elde edebilmelerine dair 
önümüze güzel bir misal sunulmuş olur. Yine de havyarın o dönem için, günümüzde olduğu 
gibi aşırı lüks bir gıda maddesi olarak telakki edilmediği hatırdan çıkarılmamalıdır. 

 

         
																																																													
77 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 5-6; İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 196; Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 368; Hamdullah 
Müstevfî el-Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, s. 238. 
78 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 199. 
79 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 152, 187. 
80 İbn Sînâ, el-Kânûn fi’t-Tıbb, çev. Esin Kahya, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, II, s. 647-648. 
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Kura nehri de balıkçılık açısından oldukça önemlidir. Hudûdu’l-Ȃlem’de, bu nehrin 
kıyısında olup halkının geçim kaynakları arasında balıkçılığın da bulunduğu bazı beldelere dair 
bilgiler bulunmaktadır.81 Keşiş William, Kura Nehri’nin Hazar’a döküldüğü ağızda fevkalade 
miktarda somon balığının bulunduğunu kaydetmiştir.82 Bu nehirde yaşayan diğer balıklar 
arasında, kesbûye, tirrîh,83 sermahî, zerakân, aşûbe84 de vardır ve özellikle sermahî cinsinin 
konserve balık olarak Hazar Denizi havzasında ekonomik değeri bulunmaktadır. Bu Arapça 
balık adlarının bugün Kura’da yaşayan balık türleriyle eşleştirilmeleri, haklarında bilgi 
verilmemiş olmasından mütevellit biraz zor görünmektedir. Sadece tirrîhin kefal balığı, 
sermahînin de turna balığı olabileceğini tahmin edebiliriz. 

Makdîsî, Cürcân şehrinin balık pazarında gezerken, kafası tıpkı bir manda kafası 
büyüklüğünde olan dev bir balığın satış amaçlı olarak sergilendiğine şahit olduğunu 
kaydetmektedir.85 Bahsettiği balığın cinsini tahmin hususunda iki alternatifimiz bulunmaktadır. 
Eğer söz konusu olan bir tatlısu balığı ise, çok nemli ve yağışlı olan Taberistan ve Cürcân 
bölgelerinin aynı zamanda sivrisinek kaynadığını86 da göz önünde bulundurarak bunun Cürcân 
Nehri’nde yakalanmış bir yayın balığı olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Bilindiği üzere yayın 
balıkları, etrafında sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu akarsularda yaşarlar. İkinci ihtimal 
ise bahsedilenin, Orta ve Güney Hazar’da yaşayan, ağırlığı 1.000 kilograma kadar ulaşabilen 
beluga (fil balığı / Huso huso / el-hitânu’l-beyzâ) türü olduğudur. Güney Hazar’daki başlıca 
balık avlanma sahası, sığ olan Abeskûn açıkları ve Dihistan sahilleridir. Alhum, balıkçıların 
sık uğradığı kıyı kasabalarından birisidir.87 Abeskûn ve Amûl pazarlarında köpekbalığı 
derisine de ticari bir meta olarak rastlanmaktadır.88 

Batı ve kuzey cihetinden Hazar’a dökülen nehirlerin –Volga, Ural, Sulak, Samur, Terek, 
Kura– çevresinde, kürkü için avlanan bataklık kunduzu (caypu) ve susamuru gibi hayvanlar da 
yaşamaktadır. Özellikle İtil deltasının susamuru popülasyonu önemlidir.89 

Hazar çöküntüsünü oluşturan geniş bölgede Asya çitası, İran arslanı, vaşak ve günümüzde 
soyu tükenmiş olan Hazar kaplanı gibi yırtıcılar da yaşamaktadır.90 Ayrıca kürkü çok değerli 
addedilen siyah tilki havzanın kuzeybatı bölgelerinde, eti ve derisi için avlanan sayga antilobu 
da havzanın doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yaşamaktadır. Oldukça sığ olan Dihistan kıyıları 
ile bu bölgeye ait Dihistanân-ı Sûr adası (günümüz Oğurca adası olmalı), çok önemli avlanma 
sahalarıdır ve farklı yerlerden çok sayıda insanı av amaçlı olarak kendine çekmektedir.91 Hazar 
foklarının (Phoca Caspica) önemli yavrulama sahası olan bu adada ve yakınındaki anakaranın 
kıyılarında çeşitli balıklar, pelikan (Caspian pelican), şahin (Cürcân şahini türü) ve doğan kuşu 
(akdoğan türü) avlanmaktadır.92 Özellikle bu bölgede avlanılan akdoğan, en hızlı, en yırtıcı, en 
yükseklere uçabilen, en sert pike yapabilen, havada en fazla süre ile kalabilen, en güzel 
görünümlü ve eğitilmeye en fazla meyilli avcı kuş olması sebebiyle93 kategorisinin en değerli 

																																																													
81 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 103. 
82 Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk (1253 - 1255), çev. Zülal Kılıç, Kitap Kitabevi, İstanbul, 
2010, s. 271. 
83 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 394. 
84 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 177. 
85 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 76. 
86 Bîrûnî, Âsâru’l-Bâkiye, s. 246. 
87 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 93. 
88 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 92, 93. 
89 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 195-196. 
90 Hazar havzasında kaplan hakkında bir kayıt için bkz. Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 83. 
91 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 197; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 298. 
92 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 13; Câhız, et-Tebassur bi’t-Ticâre, s. 330. 
93 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 79-80. 
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kuşudur.94 Diğer Hazar adalarının ticari değere sahip hayvansal ürünlere sahip olmadıkları 
kaynaklarda belirtilmektedir. Yalnızca Gırnatî, göçmen kuşların yoğun biçimde yumurtalarını 
bıraktıkları, belki bu nedenle yılanları (zararsız yılanlar) da çok fazla olan bir adadan 
bahseder;95 ancak bu yumurtaların ticarete dâhil olmasıyla ilgili elimizde bir kanıt 
bulunmamaktadır. Kudame b. Cafer, Cürcân’ın karşısına denk gelen yerdeki iki adada 
yerleşimin olduğunu söyler.96 Hazar adalarına olan yerleşmeler, avlanmadan başka, bazen 
korsanlık faaliyetleriyle, cüzamlı hastalar için karantina bölgesi arayışlarıyla ya da kanun 
kaçaklarına saklanma imkânı sunmasıyla alakalı olabilmektedir. Yine bilindiği üzere 
Harezmşah sultanı Muhammed Alaaddîn, bu adalardan birine sığınmış ve burada vefat 
etmiştir. İskânı tetikleyen bir diğer olgu, değerli kaynaklarla ilgilidir. Kazvînî, eskiden meskûn 
olan Siyahkûh adalarının kendi dönemi olan 13. yüzyılda artık boşaltılmış olduğunu 
söyledikten sonra, Bakü yakınındaki Allahu Ekber Adası’nın ise eski ıssızlığını kaybetmiş 
olup o dönem için fazlasıyla işlek hale geldiğini belirtir.97 Adaya bu işlekliği sağlayan şey, 
petroldür.98 Aslında petrol, hem anakarada (Bakü’de) hem de Bakü’nün tam karşısında 
bulunan, yaklaşık 100 km uzaklıktaki, bugünkü adıyla Neft Daşları denilen adalarda 
üretilmektedir. Bölgeyi konu alan neredeyse tüm coğrafya eserlerinde neft / nafta adı ile 
müsemma olan petrol kuyuları, tıpkı diğer maden işletmelerinde olduğu gibi99 yöre 
hükümdarından dönemsel arazi kiralayan müteşebbisler tarafından işletilmektedir. Kazılan 
kuyulara su doldurulmak suretiyle derindeki petrol (neft) yeryüzüne çıkarılır. Yaklaşık 1000’li 
yıllarda Bakü, günlük geliri 1000 Dirhem olan 2 adet neft kuyusuna sahiptir.100 1400’lerde 
Bakü şehrinin günlük en az 200 deve yükü neft ürettiğine dair bir kayıt vardır.101 Çoğu 
coğrafya eserinde neftin beyaz ve siyah olmak üzere başlıca iki türü olduğu belirtilmekte ve 
beyaz neftin daha değerli olduğu vurgulanmaktadır. Neft, eğer kara yoluyla nakledilecekse bu 
işte kullanılmak üzere imal edilmiş keçi tulumlarına doldurulup develere yüklenir, eğer deniz 
yoluyla nakledilecekse kil testilere doldurularak gemilere yüklenir. Neftin kullanım sahası, 
Ortaçağ sözkonusu olsa bile hayli geniştir. Bir kere Hazar Denizi’nde yüzen gemiler siyah neft 
ve katran ile kalafatlanmaktadır.102 Aynı şekilde hamam benzeri bazı binaların dış yüzeyleri 
(özellikle kubbe kısımları) ısı yalıtımı amaçlı olarak siyah neft ile sıvanır. Aydınlanmada, 
kandil ve meşale yakıtı olarak da kullanılır. Neftin tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanımları da 
vardır. Bazı bölgelerde develere yılda iki kez, uyuz hastalığına karşı neft sürülmesi âdeti 
vardır.103 Beyaz neftin uçuk tedavisinde faydalı olduğu bilgisi el-Kânûn fi’t-Tıbb’da yer 
almaktadır.104 Neft, ayrıca ham yakıt olarak yahut bazı yakıcı nafta bileşimlerinin içeriklerinde 
yer almak suretiyle askeri amaçlı da kullanılmaktadır.105 

																																																													
94 Câhız, et-Tebassur bi’t-Ticâre, s. 329. 
95 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 150. 
96 Kudame b. Cafer, Kitâbu’l-Harâc, s. 148. 
97 Hamdullah Müstevfî el-Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, s. 238. 
98 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 151; Gırnatî, el-Mu’rib an Ba’zı ‘Acâibi’l-Mağrib, s. 83-84. 
99 Ahmet N. Özdal, “Ortaçağ İslam Dünyasında Farklı İşletmecilik Türleri ve Organizasyonel Yapıları – Bir 
Taslak”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C: I, S: I, s. 73-95, İstanbul (Marmara Üniversitesi Yayınları), 
Bahar-2014, s. 81. 
100 Ebu Dülef, Rıhle, s. 33. Ayrıca bkz. aynı eser, s. 62. 
101 Mustafa Gökçe, “9-17. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Hazar Denizi Çevresinde Neft (Petrol) Üretimi ve Ticareti”, 
History Studies (Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Özel Sayı), s. 159-172, Samsun, 2012, s. 165. 
102 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 368. 
103 Mustafa Gökçe, “Hazar Denizi Çevresinde Neft (Petrol) Üretimi ve Ticareti”, s. 166. 
104 İbn Sînâ, el-Kânûn fi’t-Tıbb, IV, s. 550. 
105 Bazı yakıcı neft / nafta formülleri için bkz. et-Tarasûsî, Tabsıratu Arbâbi’l-Albâb, Süleymaniye Kütüphanesi, 
Ayasofya, nr. 2848 mükerrer, v. 107b-110a; İbn Manklî, Tedbirâtu’s-Sultaniyye fî Siyâsetü’s-Sanâ’ati’l-Harbiyye, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, nr. 2856, v. 58a-b. 
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Ebu Hamîd Gırnatî, Hazar Denizi’nin Azerbaycan tarafındaki belirli kıyı bölgeleri ve 
adalarında kuyumcu ve sarraflar tarafından mihenk taşı olarak kullanılan hususi bir taş 
çeşidinin buradan Esterâbâd’a gönderildiğinden bahsetmektedir. Dediğine göre bu taşlar küp 
şeklinde ve sarı renklidirler.106 

Bazıları sık ormanlara, vahşi hayvanlara ve küçük akarsulara sahip olsa da Hazar 
Denizi’ndeki küçük adaların genel bitki örtüsü bodur çalılıklardan ibarettir. Makdîsî, 
parfümeride kullanılan bazı bitkilerin yetiştiği bir Hazar adasının varlığından da söz 
etmektedir.107 İki Hazar adası ise iki farklı kumaş boyası maddesi üretmek suretiyle 
kendilerinden bahsettirirler. Bunlar, siyah boya üreten ve Bâbu’l-Ebvâb (Derbend) hududu 
içerisinde yer alan Cezîretü’l-Bâb108 ile kırmızı boya üreten ve Neftçala şehrinin tam 
karşısında konumlanmış Cezîretü’l-Kürre’dir. Kürre adasındaki bu kırmızı kök-boya bitkisi 
(el-füvve), yılın belli zamanlarında toplanarak Versan ve Berdea’ya götürülmekte, burada 
paketlenip Cürcân’a –ve Cürcân üzerinden Hindistan da dâhil olmak üzere dünyanın çeşitli 
yerlerine– gönderilmektedir.109 

  

  

																																																													
106 Gırnatî, Tuhfetu’l-Elbâb, s. 151. 
107 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 368. 
108 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 13. 
109 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 196; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 270, 297-298. 
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Limanlar Ve Ticaret 

Makdîsî, Abeskûn Limanı için “Rehâb’ın antreposu ve Cürcân’ın limanıdır” tanımlaması 
yapmaktadır.110 Aynı yazar, limana hâkim konumda, kerpiçten bir tahkimatın bulunduğu 
bilgisini de verir. İbn Havkal da liman sınırları dâhilinde bir gümrük işletmesi olduğunu 
söylemektedir.111 Abeskûn Limanı’yla, İtil, Bâbu’l-Ebvâb (Derbend) limanları arasında yoğun 
bir ticaret trafiği vardır, aynı şekilde kara yoluyla ulaşımın güç olduğu Deylem & Cîl Limanı 
(Bender Enzâlî) ile de yük ve yolcu sevkiyatı yapmaktadır.112 Mesudî, Abeskûn’dan İtil’e 
giden bazı gemilerin dönüş yolunda Bakü Limanı’na da uğrayıp buradan özellikle beyaz neft 
tedarik ettiklerini kaydeder.113 İstahrî, Abeskûn’u Güney Hazar’ın en kullanışlı limanı olarak 
niteler.114 Bu limanın hinterlandı, tüm İran’dır. Cürcân şehri yoluyla Damgân ve Nişabur’a ve 
böylece tarihte İpek Yolu olarak bilinen kervan yolu sistemine bağlanabilmektedir. 

Bakü Limanı Ortaçağ’da, bugün olduğu gibi işlek değildir. Kaynaklar Bakü’yü, Deylem 
ve Taberistan’a neft gönderen bir liman-kent olarak tanımlarlar.115 Azerbaycan / Arrân / Şirvân 
bölgesinin ürünlerini depolayan ve pazara arz eden asıl liman, Bâbu’l-Ebvâb (Derbend)’dır. 
Derbend, bahsettiğimiz ülkelerin, hatta daha batıdan gelen ürünlerin bir araya toplanıp 
görücüye çıkarıldığı bir liman-kenttir ve aynı zamanda Kuzey ve Güney Hazar limanlarından 
gelen gemiler için barınak imkânı sunar.116 Şehirde, keten elbise üretimi ve safran yetiştiriciliği 
de yapılmakta ve diğer limanlara gönderilmektedir. Aynı zamanda Derbend, Hazar Denizi 
havzasının en önemli köle antreposudur. Kuzeyden gelen Kafkas, Slav, Türk köleler ile Ermen 
bölgesinden getirilen kölelerin büyük bir bölümü burada toplanmaktadır.117 Şehrin deniz 
tarafının liman harici kısımları üç kapılı bir sur ile çevrilidir. Sur üzerinde gözetleme kuleleri 
bulunur.118 Limanın alamet-i farikası rıhtım ile deniz arasındaki iki yakanın set ile daraltılması 
ve bir yapay lagün oluşturulmuş olmasıdır. Taş ve kurşun kullanılarak inşa edildiği kaydedilen 
bu iki yaka arasına da bir zincir gerilmiştir. Böylece giriş-çıkışların izin dâhilinde ve kontrollü 
olması sağlanmıştır.119 

İtil Limanı’na ulaşmak isteyen gemiler, deniz yolunu kat ettikten sonra akış yönünün tersi 
istikametinden nehir yoluna girmelidirler. Çünkü şehir deniz kıyısında değil, İtil’in denize 
dökülen kollarından birisinin iki yakası üzerine kurulmuştur. Şehrin batı yakası olan Hazaran, 
yönetim birimleri, saray ve ordugâhın bulunduğu kısımdır. İtil denilen doğu kısmıysa Pagan, 
Hıristiyan, Yahudi ve 10.000’den fazla Müslüman’ın yaşamakta olduğu, tam bir ticaret 
merkezi görünümündedir.120 Önceki konuda da geçtiği üzere, İtil Limanı’nın hinterlandı çok 
geniştir; nehir üzerinde seyreden gemilerle kuzey bölgelerine ait her türden ürün 
getirilebilmekte ve buralara da İslam diyarlarına ait çeşitli mallar ile gümüş paralar 
götürülmektedir. 

Ortaçağ’daki diğer tüm denizlerle karşılaştırıldığında Hazar Denizi’nin öne çıkan en 
önemli hususiyeti, çevresinde ortaya çıkan hiçbir siyasi iktidar tarafından tamamına veya bir 

																																																													
110 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 360-361. 
111 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 296. 
112 el-Himyerî, Ravzü’l-Miʽtâr, s. 182; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 294. 
113 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 78. 
114 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 194. 
115 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 104; Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 384. 
116 William Heyd, Yakındoğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1975, s. 
52. 
117 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 104; İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 178; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 264. 
118 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 386-388. 
119 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 104; İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 178; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 264. 
120 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 198-199; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 299. 
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kısmına tahakküm kurulmamış olmasıdır. Sadece on yıllarla ifade edilen zaman dilimlerinde 
dahi Hazar çevresinin siyasi aktörleri değişip durmuştur. Hatta Emevî-Hazar çatışmalarında 
olduğu gibi havza çevresinde ciddi savaş dönemleri yaşanmıştır. Ancak istisnai 
diyebileceğimiz bu süreçlerde bile Hazar Denizi, tüm taraflar arasında adeta tarafsız deniz 
olarak telakki edilmiş, karadaki olumsuzluklar denize yansıtılmamıştır. Yüzyıllar boyunca 
korunan barış ortamı bölgedeki insanlara savaş, silah olgularını neredeyse unutturmuştur. 
Diğer denizlerin aksine, havza sakinleri bu denizde sadece ticaret ve balıkçı gemileri görmeye 
alışkındırlar.121 Günümüz ekonomistlerinin “serbest erişimli” diye adlandırdıkları, yani 
kimsenin mülkü sayılmayan bir yapıdadır Hazar’ın statüsü. Bu durumu tanımlayan bir müellif, 
Hazar’ı “çevresindeki halkların kendisinden menfaatlendikleri bir deniz”122 olarak tarif 
etmektedir. 

Hazar’ın asıl ürkütücülüğü doğal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle Abeskûn 
Limanı’ndan harekete geçecek gemiler için deniz ulaşımı tehlikelidir. Katran ile kaplanmış ve 
yapımında çivi kullanılmış ağır tonajlı gemilere ihtiyaç duyar.123 Deniz hakkında hep, çok 
derin, karanlık ve kasvetli olduğuna dair yorumlar yapılmaktadır. Burada med-cezir hadisesi 
yok denecek kadar zayıftır, ama çok büyük ve yırtıcı dalgalara rastlanır. Doğu sahillerinin bazı 
bölümlerinde akıntı ve girdaplar oluşur.124 Hiçbir tehlikesi olmasa bile, bu denizde yolculuk 
yapmak inanılmaz derecede sıkıcıdır.125 

Uygun bir rüzgâr yakalandığı takdirde Taberistan’dan yola çıkan bir ticaret gemisi 7 gün 
sonra Derbend’e ulaşabilmektedir. İtil’den çıkan bir gemi de 8 günde Semender’e ve oradan 
çıktıktan 4 gün sonra Derbend’e ulaşır.126 

 Hazar Kağanlığı, güçlü olduğu dönemde burada bir ticaret düzeni kurmuştur. 
Görünüşe göre de deniz çevresi sakinleri alıştıkları bu düzeni aynen devam ettirmişlerdir. Bu 
yüzden Hazar Kağanlığı’nı ifade etmek üzere önce çok güçlü bir imparatorluk olup sonraki 
yüzyıllarda güçten düştüğünü söylemektense “kendisini siyasi-askeri bir güçten bir ticaret 
imparatorluğuna dönüştürmüştür” demek daha doğru bir tanımlama olacaktır. Hazarlara ait İtil 
Liman-kenti ile nehrin üst çığırları arasında mekik dokuyan nehir gemilerinin varlığından 
haberdarız.127 Ancak ilginç bir biçimde Hazar Denizi üzerinde Hazarlara ait bir gemiye dair 
açıklayıcı bir kayda rastlanmamaktadır. Buradan hareketle ve İtil-Bulgarlarına dair elimizdeki 
verileri birlikte değerlendirdiğimizde, Hazarların kurdukları sistemde kendilerine tüccarı, 
ticaret yolunu kollayan, güvenliği sağlayan hami rolünü biçtiklerini söyleyebiliriz. Onlar, 
kervanların, pazarların, limanların güvenliğini sağlıyorlardı ve bunun mukabilinde elde edilen 
vergiler ülkelerinin başlıca gelir kaynağını oluşturuyordu.128 

Hazar Denizi’nde İranlı,129 Azerbaycanlı,130 Arap ve Endülüslü tüccarlara131 
rastlanmaktadır. Hatta çok geniş çaplı bir alanda faaliyet gösteren Radanî (veya Razanî) 
																																																													
121 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 39, 76. 
122 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 77. 
123 André Miquel, İslam Dünyası ve Yabancı Diyarlar, s. 34. 
124 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 298. 
125 Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 368. 
126 İbn Hurdazbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 107; İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 203; İbn Havkal, 
Sûretü’l-Arz, s. 306. 
127 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 72. 
128 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 123; İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 198; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 299. 
129 İstahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 196. 
130 Hazar Kağanlığı’na giden bir Erdebilli Müslüman tüccara yapılan haksızlıklar ve sonrasında yaşanan gelişmeler, 
932 yılında bir Hazar-Bizans savaşına yol açacaktı, Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 93-94. 
131 Bilindiği üzere seyahatname yazarı Gırnatî, aynı zamanda tüccardı ve bu bölgelerde ticari faaliyetlerde 
bulunmuştu. 
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Yahudilerinin sık kullandıkları güzergâhlardan birisi, kuzey ülkelerinden İtil kıyısındaki 
Hamlîc’e ve sonrasında Hazar Denizi üzerinden Abeskûn Limanı’na, oradan da Belh şehrine 
doğru uzanmaktadır.132 Bir diğer önemli tüccar grubunu ise Rus /Waregler oluşturmaktadır. 
Burada iki noktanın üzerinde durmamız gerekir. Birincisi “Rus” sözcüğü ile kastedilen halk, 
bugünkü Rusya halkını oluşturan Slav kavmi değil, şüphesiz onlarla da birlikte hareket etmiş 
olan, bu bölgelerde ticaretle uğraşan İskandinavya kökenli halktır. Müslüman Araplar ve 
İranlılar, kürk benzeri emtianın ticaretiyle uğraşan kuzeyli tüccar halkını genel olarak Rus diye 
isimlendirmişler ve bu kelime zamanla günümüzde bilinen anlamıyla Doğu Slavlarının en 
büyük kolunu ifade eder hale gelmiştir.133 Müslüman kaynakları, bugünkü Rusya halkını da 
içine alan Slav kabilelerini Sakâlibe diye isimlendirirler. İkinci nokta ise Viking ile Wareg 
terimlerinin birbirleriyle karıştırılmaması gerektiğidir. Müslüman kaynaklar genelde her ikisini 
de aynı halk olarak (Ruslar) görürler. Günümüzde de her iki grup, yanlış olarak Vikingler diye 
bilinir ve batıda savaş, yağmacılık yapan, doğuda ise barışçıl tüccarlara dönüşen tek bir halk 
gibi algılanır. Oysa Vikingler daha çok Norveç ve Danimarka bölgelerinin ahalisini 
oluşturmaktadırlar, balıkçılık, korsanlık ve yağma faaliyetlerinde bulunurlar. Baltık 
Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir alanda ticaretle uğraşan Rûslar aslında İsveçli 
tüccarlar olan Wareglerdir.134 Waregler, ulaşımlarını gemilerle yapmaları ve gemilerinin farklı 
görünüşü ile dikkat çekerler. Görünüşleri ve giyim tarzlarıyla da farklıdırlar. İbn Ruste, onların 
temiz elbiseler giydiklerini,135 farklı bir giyim tarzları olduğunu, altın takılara ve Süleymanî 
kılıçlara sahip olduklarını kaydeder.136 Gerdîzî ise onların köle ticareti yaptıklarını belirttikten 
sonra, çok iyi insanlar olduklarını, Allah’a inandıklarını ve tabiplerine137 çok saygılı 
olduklarını söylemektedir.138 Rus / Wareg tüccarlarının Hazar Denizi havzasında 
konuşlandıkları ve bir antrepo oluşturdukları yer, İtil deltasındaki nehir adalarından birisidir.139 
Faaliyet alanları ise farklı yüzyıllarda değişkenlik arz eder. En sık karşılaşılan durum, Bulgar 
ve Hazar simsarlarının Rus / Wareg tüccarlar ile Arap, Fars veya Soğd tüccarları aracısız 
karşılaştırmamak için ellerinden ne geliyorsa yapmış olduklarıdır.140 Tabii ki bu gayretlerinde 
her zaman başarılı olamıyorlardı. Gırnatî’nin anlatılarında girişimci Müslüman tüccarların bu 
aracıları nasıl atlatarak Baltık bölgesi içlerine kadar nüfuz edebildiklerine dair birçok değinme 
vardır. İbn Hurdazbih ise 9. yüzyılda Rus / Wareg tüccarların Hazar hükümdarına 1/10 
oranında vergi ödemeleri karşılığında denizi aşarak develerle (ticaret kervanıyla) Bağdat’a 
kadar gelerek burada ticaret yaptıklarını söyler. Doğal biçimde onlar, Karadeniz ticareti için 
Bizans hükümdarına, Hazar Denizi içinse Hazar hükümdarına %10 ayni ödeme yapmak 
durumundadırlar.141 

 

																																																													
132 İbn Hurdazbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 131; İbnü’l-Fakih, Kitâbü’l-Büldân, thk. Yusuf Hâdi, Beyrut 
(Ȃlemü’l-Kütüb), 1996, s. 540. Hamlîc, İtil şehri gibi yine Volga deltası üzerinde bulunan bir diğer liman-kenttir. 
Ancak Ortaçağ kaynaklarında Hamlîc hakkında yeterli bilgiye rastlayamadım. 
133 Bu halk, İslam kaynaklarında, Rûs, Mecûs, Erdimaniyyûn vs. şeklinde isimlendirilmiştir. Ali Dadan, “Tarihte 
İslam Dünyasını Hedef Alan Viking Saldırıları”, İstem, Yıl: 13, S. 25, s. 111-124, 2015, s. 112. 
134 René Sédillot, Değiş Tokuştan Süpermarkete, çev. Esat Mermi Erendor, Dost Yayınevi, Ankara, 2005, s. 122. 
135 İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, s. 145. İbn Ruste de Viking ile Wareglerin aynı halk olduklarını sanmaktadır. O, 
Rusların sadece değerli kürk ticareti ve yağma amaçlı savaşlarla geçindiklerini söyler. 
136 İbn Ruste, el-‘Alaku’n-Nefîse, s. 146-147. Metinde geçen Süleymanî kelimesi bir ismi mensubu ifade 
etmemektedir. Yani bu kelime ile beli bir yerde üretilmiş bir kılıç değil de belli bir formda üretilmiş kılıç 
kastedilmiş olmalıdır. 
137 Burada, manasını tam olarak karşılamasa da tabip yerine şaman kelimesini kullanmamız daha yerinde olacaktır. 
138 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 185. 
139 Gerdîzî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 185. 
140 Heyd, Yakındoğu Ticaret Tarihi, s. 74. 
141 İbn Hurdazbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 130-131. 
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Tehditler 

Ortaçağ boyunca hiç kimseye ait olmayan ve ilgili liman yönetiminin talep ettiği vergileri 
ödemesi halinde dileyen herkesin serbestçe ticaret yapabildiği Hazar Denizi’nin bu özel 
statüsü, Viking saldırıları esnasında dönemsel olarak sarsılma yaşamıştır. Daha önceki 
yüzyıllarda Azerbaycan ve Kafkasya bölgeleri de ara ara Emevî-Hazar çatışmalarına sahne 
olmuştur; ancak daha önce de bahsedildiği üzere, bu çatışmalar ne kadar şiddetli olursa olsun 
Hazar Denizi ticaret havzasının askeri-arınmışlık konumuna herhangi bir zarar vermemiştir. 
Hatta Müslüman yöneticiler ele geçirdikleri Derbend ve Semender gibi liman-kentlerin 
durumlarını daha da iyileştirmek için gayret sarf etmişlerdir. Viking İstilası ise doğrudan 
denizi çevreleyen havzayı ve limanları hedef alarak, bazıları yüzyıllarca iyileşmeyecek derin 
hasarlar bırakacaktır. 

İlk Viking saldırısı 9. yüzyılın ikinci yarısının ortalarında, o sıralarda Zeydî İmamlarının 
kontrolündeki Taberistan limanlarına düzenlenir. 910 ve 911 yıllarında iki büyük istila daha 
vuku bulur.142 912’den sonraki bir istilada ise Cîl, Abeskûn ve Naffata, dramatik şekilde 
yağmalanır.143 Hicri 333 (944/45) senesinde Vikingler, İtil’den bir kez daha denize açılırlar ve 
Kura nehri ağzındaki adalardan birine demir attıktan sonra nehri takip ederek iç taraftaki 
Berdea şehrini ele geçirirler.144 İbn Havkal, İtil ve Semender şehirlerinin de tahrip edildiği bir 

																																																													
142 Xavier de Planhol, “Hazar Denizi”, DİA, XVII, s. 109-113, 1998, s. 111. 
143 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 39, 75-77. 
144 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-Ümem ve Te’âkıbü’l-Himem, çev. Kıvameddin Burslan, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 2016, s. 464-469, 482. 
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istila tarihi olarak 969 yılını gösterir.145 Tüm bu istila hareketleri Hazar bölgesi sakinlerini 
endişe ve dehşet içerisinde bırakmıştır.146 Çünkü onlar bu denizde sadece ve sadece ticaret ya 
da balıkçı gemileri görmüşlerdir. Oysa bu alışılmadık düşmanlar, ensiz, uzun, tek güverteli, 32 
kürekçiye sahip, hızlı, tek kare yelkenlisi olan drakkarları (ejderha başlı Viking gemileri)147 ile 
olduğu kadar, yanlarında balta, tokmak, kılıç, bıçak, kalkan, mızrak taşıyan, savaştan hiç 
çekinmeyen, güçlü-kuvvetli, iri vücutlu görünümleri ile148 de korkunçturlar. Tüm bu istila ve 
yıkım hareketinden, Bulgar ve Hazar ülkeleri, Taberistan, Azerbaycan / Şirvan yönetimleri 
nasiplenir; İslam dünyasının gözbebeği şehirlerinden birisi olan Berdea sükûta uğrar;149 vakti 
zamanında fevkalade mamur bir şehir olan Semender’in meşhur üzüm bağları ve meyvelikleri 
tümüyle tahrip edilir.150 

Bir tartışma mevzuu, Vikinglerin yıkıcı faaliyetleri esnasında Yayık (Ural) havzasına 
hâkim durumdaki Peçeneklerle ve Mangışlak yöresine göç eden Oğuzlarla işbirliği yapıp 
yapmadıklarıdır.151 Bu mesele henüz aydınlığa kavuşmamış olsa da, Hazar’ın kuzeydoğu 
kıyılarındaki bir Oğuz aşiretinin bozkırın süvarileri olmakla yetinmeyip bazı dönemlerde deniz 
korsanlığına yeltendikleri bilinmektedir.152 Hatta Büyük Selçuklu sultanı Alparslan döneminde 
(Mart-1066 yılında) bu faaliyetlerini sürdüren Oğuzlar üzerine bir sefer tertip edilir: 

“… Harezm’de bulunan Alparslan, Horasan’daki Nizâmü’l-Mülk’e bir mektup yazdı. 
Mektupta, sultanın Maveraünnehir ve Harezm’deki fetihlerinin buradaki tehditkâr ve huzur 
bozan fesatçıları bertaraf ettiği belirtiliyor ve şöyle deniyordu: Hazar’ın Kıpçak ülkesi 
cihetinde oturan Türkmenler, kâfirlerle bir olup tacirleri yağma ediyorlardı. Fakat onlar, 
bizim kendilerine karşı harekâtımızı öğrendiklerinde, kadınlarını, mallarını ve hayvanlarını 
bırakarak Hazar Denizi’ndeki bir adaya geçtiler. Biz, onların bıraktıkları her şeyi ele 
geçirdik.”153 

Ancak Oğuzların bu korsanlık faaliyetleri kontrolleri altındaki bölgeye ait dar bir kıyı 
şeridini pek aşmamış, herhangi bir şekilde Hazar limanlarını tehdit etmemiştir. Hazar Denizi, 
bu yönüyle eski dünyanın korsan kaynayan diğer tüm denizlerinden ayrılır. Yalnızca 
Kızıldeniz’in bu yönüyle Hazar ile benzerlikler taşıdığı düşünülebilir. Ancak yine çok önemli 
bir farkla ki, Kızıldeniz’deki korsanlık faaliyetlerinin sıklığı ile bu denize ait tüm limanları 
tahakkümü altında tutan Fatımî, Eyyubî ve Memlûklu hanedanlıklarının güçleri arasında 
negatif korelasyon bulunmaktadır. Oysa Hazar Denizi çevresindeki tüm limanlara hâkim 
olmayı hedefleyen bir siyasi güce rastlanmaz bile. 

Hazar çevresindeki barışçıl ticaret ortamını zedeleyen bir diğer gelişme, 13. yüzyılın 
ikinci çeyreğinden itibaren etkisini iyice hissettiren Moğol İstilası olmuştur. Kaynaklardan 
takip edilebildiği kadarıyla Moğolların bölgede neden oldukları olumsuzluklar iki parçalı 

																																																													
145 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 27, 301. 
146 Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 39, 76. 
147 Sédillot, Değiş Tokuştan Süpermarkete, s. 114. Mesudî, onların İtil’e geldiklerinde her birinde 100 kişi bulunan 
totalde 500 adet gemiye malik olduklarını söyler, Mesudî, Murûcu’z-Zeheb, s. 75-77. Ancak onun verdiği her bir 
gemide bulunan mürettebat sayısına dair rakam abartılı görünmektedir. 
148 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-Ümem, s. 464, 482. 
149 Vikingler, sadece bu şehir halkından sayısız kişiyi öldürmüşler, 10.000’den fazla kişiyi esir almışlar ve hadsiz, 
hudutsuz ganimet edinmişlerdi, İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-Ümem, s. 466. 
150 el-Himyerî, Ravzü’l-Miʽtâr, s. 346; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 302. 
151 J. E. Montgomery, “Arapça Kaynaklarda Vikingler”, Vikinglerin Dünyası, ed. Stefan Bring - Neil Price, çev. 
Ebru Kılıç, s. 694-707, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 704-705. 
152 Hudûdu’l-Ȃlem, s. 13; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 298. 
153 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zamân fî Târihi’l-Ayân, ilgili kısmı çeviren: Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin 
Mir’âtü’z-Zamân fî Târihi’l-Ayân Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler, II, Sultan Alparslan Dönemi”, 
Belgeler, XIX (23), s. 1-51, Ankara, 1998, s. 22. 
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olarak gelişir. Birisi, 1223 yılında Moğolların birleşik Rus-Kıpçak gücünü yok etmeleri 
hadisesiyle birlikte gerçekleşir. Hadisenin ardından bir süreliğine her yer ıssızlaşır, Kürk Yolu 
ticareti durma noktasına gelir.154 Neyse ki bu durum kısa sürer ve Moğollar çekilince ticaret 
yeniden canlanır.155 Cebe’nin Azerbaycan ve Kafkasya civarlarına gelmesi, bölgede yeni bir 
tehdit oluşturur; çünkü Ata Melik Cüveynî’nin ifadesiyle bu bölgelerde yüzyıllardır hiç kimse 
ne bir askerin geçtiğini ne de bir savaşın yapıldığını duyup işitmemiştir.156 

Sonuç 

Kaynaklarda Hazar Denizi’nin tek zenginliğinin balık çeşitleri olduğu yazılıdır. Oysa 
kapsamlı bir inceleme yapıldığında aslında bu deniz ve onu çevreleyen havzanın farklı birçok 
doğal kaynağa sahip olduğu hemen fark edilir. Ayrıca Hazar’ı çevreleyen ülkelerde yaşayan, 
çok farklı kültürlere ve inanışlara sahip insanlar demek, aynı zamanda bu farklılıklarla orantılı 
biçimde çeşitlenen talepler de demektir. Diğer taraftan ise, farklı iklim türleri ve yer şekilleri 
farklı ürünlerin yetiştirilmesini /üretilmesini sağlar. Tüm bu arz-talep durumları, bölgede canlı 
bir ticari sistem oluşturur. Havzayı çevreleyen ülkelerin hinterlantlarındaki geniş ülkeler ve 
ticaret yolları ise bahsettiğimiz ticareti ivmelendirir. Bölgedeki siyasal güçlerin birbirlerine ait 
ticaret alanlarına açgözlülükle saldırmamış olmalarının uzun vadede ve ekonomik manada 
herkesin yararına olduğu gözlemlenmektedir. Bugün kıyısı olan ülkeler tarafından bir türlü 
paylaşılamayan Hazar Denizi, bir zamanlar kimsenin sahiplenmediği ancak herkesin 
kendisinden nimetlendiği bir deniz görünümündedir. 

 

																																																													
154 Hatta bu savaştan sonra ileri gelen Rus tüccarlar, aile efradını yanlarına alıp, toparlayabildikleri kadar mal, eşya 
ile beraber gemilere doluşarak güney taraftaki Müslüman ülkelerin limanlarına yelken açmışlardı. Bu gemilerden 
birisinin sahile yanaştığı bir noktada battığı, ancak diğerlerinin salimen limana ulaştıkları bilgisi rapor edilmişti, 
İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Târih, çev. Ahmet Ağırakça, Abdulkerim Özaydın ve diğ., Hikmet Neşriyat, İstanbul, 
2008, X, s. 240. 
155 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Târih, X, s. 241. 
156 Cüveynî, Tarîh-i Cihan Güşa, çev. Mürsel Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 160. 
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