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Özet 

 

Bu çal��mada, Irak ve Belh co�rafya ekolleri sürecinde ve bu 
sürecin devam�nda Türkler ve Türk ülkeleri hakk�nda verilen bilgiler, 
içerikleri ve verili� tarzlar� de�erlendirilecektir. Bu ba�lamda a�a��daki 8 
co�rafyac�n�n eserlerindeki bilgiler üzerinde durulacakt�r: 

- �bn Hurdadbih (ö. 300/912), el-Mesâlik ve’l-Memâlik/ Irak 
Co�rafya ekolü  

- Ya’kubî (ö. 292/905), Kitâbül’-Buldân/ Irak Co�rafya ekolü 

- �bnü’l-Fakîh (ö. 289/902), Kitâbül’-Buldân/ Irak Co�rafya ekolü 

- �stahrî (ö. 340/952’den sonra), Mesâlikü’l-Memâlik/ Belh 
Co�rafya ekolü  

- �bn Havkal (ö. 367/977den sonra), Sûretü’l-Ard/ Belh Co�rafya 
ekolü 
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- Makdisî (ö. M. X. yüzy�l�n sonlar�), Ahsenü’t-Tekâsim/ Belh 
Co�rafya ekolü 

- Kazvinî, (ö. 1283) Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-�bâd/ Ekoller sonras� 
süreç 

Eserlerde verilen bilgilerden hareketle Türklerle ilgili bilgilerin 
nas�l de�erlendirilmesi gerekti�i hususunda bir sonuca varmaya 
çal���lacakt�r.     

Anahtar Kelimeler: �bn Hurdadbih, Ya’kubî, �bnü’l-Fakîh, �stahrî, 
�bn Havkal, Makdisî 

 

Information About Turks in the Books of Muslim Geographers 
and Its Introducing Style 

 

Abstract 

In this article, we would evaluate the information in the books of 
Muslim geographers according to historical process. While evaluating the 
subject,  we would study on the books following 8 Muslim geographers: 

- Ibn Khurradadbih (d. 300/912), al-Masalik va al-Mamalik, 
Geographic School of Iraq 

- Yakubi (d. 292/905),  Kitab al-Buldan/ Geographic School of Iraq  

- Ibn al-Faqih (d. 289/902), Kitab al-Buldan/ Geographic School of 
Iraq 

-  Istahri (d. after 340/952),  Masalik al-Mamalik/ Geographic 
School of Balkh  

- Ibn Havkal (d. after  367/977), Surat al-Ard/ Geographic School of 
Balkh  

- Makdisi (d. late X. century), Ahsen al-Takasim/ Geographic 
School of Balkh 

- Kazvinî, (d. 1283) Asar al-Bilad va Ahbar al-Ibad/ Following 
Period of Schools 

Giri� 

“�slam co�rafyac�lar�n�n eserlerinde Türkler” bahsi, Türk 
Tarihi çal��malar� aç�s�ndan önemlidir.1 Bu nedenle dikkat çekici bir 
konudur. Türklerle ilgili bilgileri de�erlendirirken, co�rafya 

                                                 
1 Konu ile ilgili olarak bkz: Ramazan �e�en, �slâm Co�rafyac�lar�n Göre 
Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 1998. 
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literatürünün olu�um ve geli�me süreçleri dikkate al�nmak 
durumundad�r. Zira olu�um ve geli�me dönemlerini kapsayan süreçte 
üç farkl� ortam söz konusudur.  

- Irak Co�rafya Ekolü süreci/Ya’kubî, �bn Hurdadbih ve 
�bnü’l-Fakîh(10. y.y ilk yar�s�)  

- Belh Co�rafya Ekolü süreci/�stahrî, �bn Havkâl ve 
Makdisî(10. y.y. ikinci yar�s�) 

- Ekoller sonras� süreç/Kazvinî(11. y.y. ve devam�) 

Bu üç süreçte özellikle bilgilerin verili� tarz� de�i�mekte ayn� 
zamanda bilgilerin mahiyeti ve kapsam�nda geni�leme görülmektedir.  
Örne�in Irak co�rafya ekolü yazarlar� ya�anabilir dünyay� bir bütün 
olarak ele al�p Türklerle ilgili s�n�rl� say�da bilgi verirlerken, Belh 
co�rafya ekolü yazarlar� sadece �slam dünyas�n� ele al�rlar ve Türkler 
hakk�nda daha detayl� bilgi verirler. Ekoller sonras� süreçte ise 
bilgiler bir dünya ya da �slam dünyas� tasavvurundan ziyade iklim 
tasavvuruna ba�l� olarak verilir. Dolay�s�yla bu üç farkl� ortamda, 
kapsam� giderek geni�leyen, içeri�i ve niteli�i de�i�en bilgiler 
bulunmaktad�r.   

I. Irak Co�rafya Ekolü Yazarlar�nda Türkler ve Türk 
Ülkeleri  

Irak Ekolü co�rafyac�lar� eserlerinde ya�anabilir dünyay� bir 
bütün olarak ele al�rlar ve herhangi bir ayr�ma gitmeden bu 
ya�anabilir dünyay� anlatma gayreti sergilerler. Türklerle ve onlar�n 
ya�ad�klar� bölgelerle olan diyalogun azl��� nedeniyle, bu ekole 
mensup yazarlar� eserlerinde Türklerle ilgili olarak verilen bilgiler 
gerek içerik ve gerekse kapsam aç�s�ndan di�erlerine nazaran daha 
s�n�rl�d�r. Ancak Ba�dat ve Samarra’daki Türkler hakk�nda detayl� 
bilgi mevcuttur.  

Ekolün ilk temsilcisi olan �bn Hurdadbih, el-Mesâlik ve’l-
Memâlik adl� eserinde ya�anabilir dünyay� bir bütün halinde “Do�u, 
Bat� ve Kuzey” olmak üzere üçe ay�r�r. 2  Ekolün bir di�er yazar� 
Ya’kubî, Kitâbü’l-Buldân adl� eserinde dünyay� “Do�u, Güney ve 

                                                 
2  �bn Hurdadbih, Kitabu’l-Memâlik ve’l-Mesâlik, tah: F. Sezgin, Leiden, 
1306-1889 (Frankfurt, 1992), Türkçe çevirisi için bkz: �bn Hurdazbih, 
Ülkeler ve Yollar Kitab�, çev: M. A�ar�, Kitabevi yay. �stanbul 2008 
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Kuzey” olarak üçe ay�r�r.3 �ki yazar aras�ndaki bu farkl�l�k, merkeze 
ald�klar� bölgenin farkl� olmas�ndan kaynaklan�r. �bn Hurdadbih yön 
taksimini yaparken Ka’be ve Mekke eksenli bir çerçeve olu�turur ve 
bu nedenle “Güney” yönünü anlatma ihtiyac� hissetmez. �bn 
Hurdadbih’in aksine Ya’kubî, yön taksimini Ba�dat merkezli yapar 
ve �bn Hurdadbih’e göre kuzeyde kalan ülkeleri Güney yönünde 
anlat�r ve Bat� yönünü inceleyen ayr� bir ba�l�k açmad���ndan, bu 
ülkeleri Kuzey yönüne dahil eder. Söz konusu eserlerin Giri� 
bölümlerinde iki yazar�n dünyay� tasnif ederken farkl� bölgeleri 
merkez olarak kabul ettikleri aç�kça görülmektedir. �bn Hurdadbih, 
eserine “Bütün Ülkelerin Halklar�n�n K�blesi” ba�l��� alt�nda Mekke 
bölgesini ve Ka’be’yi merkeze alarak ba�larken, Ya’kubî eserinin 
ba��nda Ba�dat’� anlatmaktad�r. Böylelikle, merkeze al�nan bölgenin 
farkl� olmas� nedeniyle, ayn� ülkeyi iki yazar iki farkl� yönde ele 
alabilmi�tir. Örne�in Afrika’y�, �bn Hurdadbih’te Bat� s�n�rlar�na 
dahil ederken, Yakubi Kuzey s�n�rlar�na dahil etmi�tir.4  

Ekolün bir di�er yazar� �bnü’l-Fakîh, Yakubî’nin eseri ile 
ayn� ad� ta��yan Kitâbül’-Buldân adl� eserinde yön taksimi yapmaz; 
ancak �bn Hurdadbih’in yapt��� gibi merkeze Arap yar�madas�n� 
yerle�tirir ve ard�ndan önce M�s�r ve Kuzey Afrika’y�, daha sonra ise 
�am ve Cezire bölgeleri ile Rum topraklar�n� anlat�r. Bu bahsin 
ard�ndan Irak, �ran ve Kafkas bölgesini anlatarak çal��mas�n� 
tamamlar. 5  

Yön taksiminin haricinde dikkate de�er bir di�er konuyu 
“Yedi �klim Teorisi” olu�turur. 6  Ekolün ilk yazar� olan �bn 

                                                 
3  Ya’kubi, Ahmed b. Ebî Yakub �bn Vad�h el-Katib, Kitabu’l-Buldân, 
Leiden, Brill, 2. bsk., 1892(�bn Rusteh’in A’laku’n-Nefise’sinin ard�nda); 
Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubi, Ülkeler Kitab�, çev: M. A�ar�, Ay����� 
yay. �stanbul 2002 
4  Her iki yazar�n eserlerinin de�erlendirmeleri için bkz: Murat A�ar�, 
“Ya’kubi’nin Kitabu’l-Buldân’�”, EKEV Akademi Dergisi, Y�l: 7, S: 17, Güz 
2003, ss: 187-198; Murat A�ar�, “�bn Hurdazbih’in el-Mesalik ve’l-
Memalik’i ve �çerdi�i Co�rafi ve Kültürel Motifler”, Dini Ara�t�rmalar, C: 
7, S: 21, Ocak-Nisan 2005, ss: 237-263  
5 �bnü’l-Fakîh, Ebu Bekir Muhammed b. �brahim el-Hemedanî, Muhtasar 
Kitabu'l-Buldân, ne�r: M.J. De Goeje, Leiden, 1885 
6  “Yedi �klim Teorisi” ile ilgili olarak bkz: Murat A�ar�, “�slâm 
Co�rafyac�lar�nda Yedi �klim Anlay���”, Ankara Ünv. �lâhiyat Fakültesi 
Dergisi, C: 47, S: 2, Y: 2006, ss: 195-214 
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Hurdadbih teoriyi bilmesine ra�men kullanmaz. Eserinde geçen 
“Kuzey ve güneydeki bütün araziler toplam 7 iklimdir.” 7  ifadesi, 
yazar�n�n bu teoriyi bildi�ini gösterir. �bn Hurdadbih’in bu teoriyi 
bilmesi sa�layan âmil, Batlamyus’un “Geographica” adl� eserini 
Arapça’ya aktarmas�d�r. 8  Dünyay�, yedi iklime ay�rarak tasnif 
etmeyen �bn Hurdadbih, çal��mas�n�n sonlar�na do�ru dünyay� dörde 
ay�rarak yeni bir tasnif modeli verir.9 Bu yeni tasnif modeli co�rafî 
olmaktan ziyade kozmik niteliklidir. Dünyay� dörde bölen �bn 
Hurdadbih, her bölgenin de�i�ik noktalardan özelliklerini 
vermektedir. Örne�in 1. Bölgenin ço�u kesimleri s�cak ve kurudur. 
Özelli�i hava ve kan’d�r. Mevsimlerden ilkbahar’a, insan ömründen 
çocuklu�a kar��l�k gelir. Bölgesi Do�u, rüzgar� Güney’dir. Saati 1., 2. 
ve 3.’dür. Beden kuvvetlerinden tabiî ve sindirici kuvvete, tatlardan 
tatl�ya, y�ld�zlardan Ay ve Zühre’ye kar��l�k gelir. Burçlar� 
Hamel(Koç),  Sevr(Bo�a) ve Cevzâ(�kizler)’ d�r.10 

Ekolün ikinci yazar� Ya’kubî, iklimlerden bahsetti�ini 
belirtirse de11 Yedi �klim Teorisi ve iklim bölgeleri hakk�nda bilgi 
vermez. Muhtemelen, �bn Hurdadbih gibi, Ya’kubî, teoriyi bilmesine 
ra�men eserinde uygulamam��t�r.  

Çal��mas�n�n giri�inde yedi iklimde bulunan ülkeler hakk�nda 
bilgi veren �bnü’l-Fakîh, ayr�ca kozmik düzeyde 7 rakam� üzerinde 
fikir üretir.12 �bnü’l-Fakîh’e göre yeryüzünde bulunan yedi iklimde 
Araplar, Rumlar, Habe�liler, Hintliler, Türkler,  Çinliler ve Yecüc-
Mecüc kavmi ya�ar.13  

Genel özellikleri yukar�da belirtti�imiz �ekilde olan bu üç 
eserdeki Türkler ve Türk ülkeleri üzerine olan bilgiler s�n�rl�d�r. 
S�n�rl� say�daki bu bilgileri 3 ba�l�k alt�nda de�erlendirmek 
mümkündür: 

- Genel olarak Türkler, Türk Kabileleri ve Türk Yurdu  

                                                 
7 �bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 16 
8 �bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 13 
9 �bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 135-136 
10 �bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 135 
11 Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 233 
12 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 3-16 
13 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 4 
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- Ba�dat ve Samarra’da Türkler 

- Türklerin özellikleri 

A. Genel Olarak Türkler Türk Kabileleri ve Türk Yurdu 

Her üç yazarda bu tarz genel bilgileri bulmak mümkündür. 
Örne�in �bn Hurdadbih bu konu ile ilgili olarak a�a��daki bilgileri 
verir: “Nû�ecânu’l-A’lâ’dan sonra Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar) 
hakan�n�n �ehrine var�l�r. Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar) 
hakan�n�n �ehri yürüyerek 3 ayl�k mesafedir. Buras� Türklerle 
meskûn büyük yerle�im yerlerinden olu�ur. �çlerinde Mecûsîler 
bulunur ve bunlar ate�e taparlar. Ayr�ca z�nd�klar 14  da vard�r. 
Hükümdarlar� demirden on iki kap�s� bulunan büyük bir �ehirde 
oturur. Bu �ehrin halk� da z�nd�klardan olu�ur. Buran�n sa� taraf� 
Kîmaklar�n 15  bölgesi, ön taraf� ise 300 fersah(1800 km) 16  uzakta 
bulunan Çîn bölgesidir. Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar) melikinin 
saray�n�n en üst taraf�nda yüz adam alabilen ve be� fersahl�k(15 km) 
bir mesafeden görülebilen alt�ndan bir ota� vard�r. Kîmak 
hükümdarlar� çad�rlarda otururlar ve otlaklarda dola��rlar. Buras� ile 
Taraz aras� çorak arazide 81 günlük bir mesafedir. Türklerin 
ülkelerine gelince; Toguzguzlar�n (Dokuz O�uz/Uygurlar) ülkeleri 
Türk ülkeleri içerisinde en geni� olan�d�r. S�n�rlar� Çin, Tibet, 
Harluhlar (Karluklar), Kîmaklar, Guzlar (O�uzlar), Cifrler, 
Becenekler (Peçenekler), Türke�ler, Özke�ler, H�f�ahlar (K�pçaklar) 
ve H�rh�zlara (K�rg�zlar) kadar olan alan� kaplar. H�rh�zlar�n 
(K�rg�zlar) bulundu�u ülkede misk bulunur. Harluhlar (Karluklar) ile 
Halaçlar nehrin 17  bu taraf�ndad�r. Fârâb �ehrine gelince; burada 
Müslümanlar�n ve ayr�ca Harluh (Karluklar) Türklerinin silahl� 
adamlar� vard�r. Türk �ehirleri toplam 60 tanedir.”18  

                                                 
14  Bizim “z�nd�k” �eklinde asl�na sad�k kalarak (Zanâd�ka) çevirmi� 
oldu�umuz bu kelime “mani dinine inananlar” �eklinde de çevrilmi�tir. bkz: 
R. �e�en, �slam Co�rafyac�lar�na Göre Türkler, 192 
15 Kîmâklar veya Kimekler, Bat� Göktürk Ka�anl���’n�n y�k�l���ndan sonra 
M. VII yüzy�l ortalar�nda Kuzey Altay da�lar� ve �rti� �rma�� civar�nda 
ya�ayan Türk kavmi. Bkz: Bolat Kumekov, “Kimekler”, Türkler 
Ansiklopedisi(TA), �stanbul, Yeni Türkiye yay., 2002, II, 767 
16 Fersah, 3 mile e�ittir ve yakla��k 6 km.’dir. bkz: Walter H�nz, �slâm’da 
Ölçü Sistemleri, çev: A. Sevim, �stanbul, 1990, 76    
17 �fadede kastedilen nehir Ceyhun nehridir.  
18 �bn Hurdadbih, el-Mesalik ve’l-Memalik, 39-40 
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Benzer bir bilgiyi Ya’kubî verir: “Türkler çe�itli gruplara ve 
ülkelere ayr�l�r. Bunlardan baz�lar� Harluh (Karluklar), Toguzguz 
(Dokuz O�uz/Uygurlar) Türke�, Kîmak ve Guz (O�uzlar)’dur. Her bir 
Türk toplulu�unun kendi ülkesi vard�r. Bazen birbirleriyle sava��rlar. 
Evleri ve kaleleri yoktur. Çok kö�eli ota�lar�nda (Türkî Kubbeleri) 
konarlar. Bu çad�rlar�n çivileri hayvan ve s���r derisinden, tepesi keçi 
derisindendir. Türkler yün ve keçe i�inde mahir bir topluluktur. 
Elbiseleri de yünden ve keçedendir. Türk ülkesinde dar�dan ba�ka 
tar�m yoktur. K�srak’�n etini yerler ve sütünü içerler. Bunun haricinde 
avlad�klar� hayvanlar�n etlerini yerler. Oklar�n� kemikten yaparlar.”19  
“Düz bir yolla Serahs’dan Merv’e alt� merhaledir.20 Bu alt� merhalelik 
mesafede önce U�turmagâk bulunur. Daha sonra s�ras�yla Telestâne, 
Dandanakân ve Kunûkird gelir. Buras� Ali �bn Hi�am b. 
Ferrahüsrev’in  ailesinin arazisidir. Bu civardaki konak yerleri toz 
toprak içerisindedir. Bu konak yerlerinde halk� Türklerden koruyan 
birer kale vard�r. Çünkü Türkler kimi zaman bu konak yerlerine 
sald�r�rlar.”21 “Belh Nehri’nin arka taraf�nda bulunan  yerlerin ilki 
Ferber �ehridir. Ferber, Merv arazisinin uç noktas�d�r. Türkler 
sald�rd���nda Merv halk� ile civarda bulunan �ehirlerin halklar� buraya 
kaçarlar.”22  

�bnü’l-Fakîh’in eserinde de genel nitelikli bilgiler bulunur: 
“Erde�ir �öyle dedi: “Yeryüzü dört kesimden olu�maktad�r. Bu dört 
k�s�mdan biri Türklere ait oland�r.”23 “Türk illerinde samur ve tilki 
bulunmaktad�r.” 24  “Türklerin karargah� Bâbü’l-Ebvâb �ehriydi. 
Selman b. Rebîa Türklerle sava�t�; bu sava�ta o ve beraberinde 
bulunan 4000 civar�ndaki arkada�� �ehit oldu.” 25  “Ra�t bu tarafta 
Horasan’�n en son noktas�d�r. Bu �ehir iki da� aras�ndad�r ve ya�ma 
için Türklerin Horasan’a giri� yeridir. Bu nedenle Fadl b. Yahya b. 

                                                 
19 Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 295 
20 Merhale, bir konakl�k, yani bir yolcunun orta bir yürüyü�le bir günde 
gidebilece�i mesafe yerine kullan�lan bir tabirdir. Ortalama olarak sekiz saat 
itibar edilir. Bkz: M. Zeki Pakal�n, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü�ü, 
�stanbul: M.E.B. yay., 1993, II, 481  
21 Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 279 
22 Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 292 
23 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 197 
24 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 255  
25 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 287 
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Halid b. Bermek buraya bir kap� asm��t�r.”26 “Yukar� Nû�ecân’dan 
Toguzguz (Dokuz O�uz) hakan�n�n �ehrine yürüyerek 3 ayl�k bir 
mesafedir. Bu mesafede büyük köyler ve verimli araziler vard�r.”27 

�bnü’l-Fakîh ayn� zamanda Türk yurdunu 7. �klim bölgesi 
olarak adland�r�r:  “Söylenildi�ine göre iklimler yedi tanedir:28 

- Araplar�n ya�ad��� iklim,  

- Rumlar�n ya�ad��� iklim,  

- Habe�lilerin ya�ad��� iklim, 

- Hindlilerin ya�ad��� iklim, 

- Türklerin ya�ad��� iklim, 

- Çinlilerin ya�ad��� iklim, 

- Yecüc ve Mecüclerin ya�ad��� iklim.29 

“Yedinci iklim Türklerin ülkesidir. So�u�un �iddetli olmas� 
nedeniyle Türk erkeklerinin ve kad�nlar�n�n yüzleri serttir. Burada 
bulunan y�rt�c� hayvanlar küçük, fakat güçlüdür. Yine so�u�un 
�iddetinden dolay� s�cak bölgelerde ya�ayan ha�erâta ve sürüngen 
hayvanlara buralarda rastlanmamaktad�r. Türkler, tahtalardan yapm�� 
olduklar� kulübelerde ya�amaktad�rlar.”30 

B. Ba�dat ve Samarra’da Türkler 

Ba�dat ve Samarra’daki Türklerle ilgili bilgiler sadece 
Ya’kubî’de geçer. Ya’kubî Ba�dat’taki Türklerle ilgili olarak 
a�a��daki bilgileri verir: “Mu’tas�m, Me’mûn zaman�nda Türk köle 
sat�n almak için Semerkand’a, Nuh b. Esed’e adam gönderirdi. Her 
y�l Türklerden bir toplulu�u ona gönderirdim.” Yine Me’mûn 
döneminde yakla��k 3.000 civar�nda Türk köle toplam��t�. Hilâfet 
kendisine geçince Türk köle istemeye devam etti. Ayr�ca Ba�dat’taki  
Türk köleleri de sat�n ald�. Bu köleler aras�nda Nuaym b. Hâzim Ebû 
Harun b. Nuaym’�n kölesi E�nâs, Sellâm b. Abra�’�n kölesi Îtâh, 

                                                 
26 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 325 
27 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 328 
28 “�klim” kelimesiyle dünyay� böldükleri 7 k�s�mdan her biri 
kastedilmektedir.  
29 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 5 
30 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 6 
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Nuaym ailesinin kölesi z�rhç� Vâs�f, Fadl b. Sehl’in kölesi Sîmâ ed-
D�ma�kî vard�. Bunlar Arapça bilmeyen Türklerdi. Atlar�na binip 
ko�turduklar� zaman sa�l� sollu insanlara çarparlard�. Bunun üzerine 
halk�n ayak tak�m� üzerlerine hücum eder ve bu Türk kölelerin 
baz�lar�n� döver baz�lar�n� da öldürürlerdi. Kanlar� dökülmesine 
ra�men onlara kar�� bir �ey yapamazlard�. Bu duruma üzülen 
Mu’tas�m sonunda Ba�dat’� terk etmeye karar verdi.”31  

Benzer �ekilde Samarra’daki Türklerle ilgili olarak �u bilgileri 
verir: “Mu’tas�m, Türklerin ikta’lar�n�32 di�er insanlar�n ikta’lar�ndan 
ay�rd�. Türklere sadece Ferganal�lar kom�u oldu. Hakan Urtuc ve 
arkada�lar�na Cevsek Hakânî’yi takip eden yerler ikta’ olarak verildi. 
Mu’tas�m ona “adamlar�n� etraf�nda tutmas�n� ve halkla ha�ir ne�ir 
olmalar�na izin vermemesini” emretti. Bütün Türklerin ve Arapça 
bilmeyen Ferganal�lar�n yerleri çar��dan ve kalabal�ktan uzaktayd�. Bu 
yerler geni� ve uzun caddeli ve mahallelere ayr�lm�� olarak 
düzenlendi. Buralarda onlarla ili�ki kuran ne bir tüccar ve ne de ba�ka 
milletlerden insanlar bulunmazd�. Sonraki dönemlerde Mu’tas�m, 
Türk cariyeler sat�n ald� ve Samarra’daki Türkleri onlarla evlendirdi. 
Çocuklar� yeti�inceye kadar onlar�n farkl� milletlerden insanlarla 
evlenmelerini ve akrabal�k kurmalar�n� yasaklad�. Çocuklar� 
yeti�tikten sonra ise birbirleri ile evleneceklerdi.”33   

 C. Türklerin Özellikleri 

Türklerin özellikleri ile ilgili bilgiler genellikle �bnü’l-Fakîh 
kaynakl�d�r:  

- “Bize Türklerin ata binicili�i, Hindlilerin zekili�i ve 
Rumlar�n beceriklili�i verilmi�tir.”34  

- “Yecüc ve Mecüc 24 kabiledir. Bu kabilelerden birisi 
gazadayd�. ��te bu kabile Türklerdir. Zü’l-Karneyn kalan 23 kabilenin 
önün bir set in�a etti. 35  Mukatil b. Süleyman, Türklerin bu adla 

                                                 
31 Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 255-256 
32 �kta’, devlet ba�kan�n�n herhangi bir kimseye, sahipsiz bir araziyi ya da 
devlet arazisini tahsis etmesi anlam�nda kullan�lan bir ifade.    
33 Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 258-259  
34 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 197 
35  Vâni Mehmed Efendi, Kur’an-� Kerim’de, Zü’l-karneyn k�ssas�nda 
bozguncu nitelikleriyle tan�t�lan Ye’cüc ve Me’cüc’e bir çok müfessirin Türk 
kimli�i giydirmesine kar��l�k, o, bu bozguncu millete kar�� set çeken Zü’l-
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an�lmalar�n�n sebebinin seddin d��ar�nda b�rak�lmalar� oldu�unu 
söylemektedir.36  

- “Türklere gelince; Toguzguzlar(Dokuz O�uz/Uygurlar)’�n 
yurdu, Türk yurtlar� içerisinde en geni� olan�d�r. S�n�rlar� Çin, Tibet, 
Harluhlar (Karluklar), Guzlar (O�uzlar), Becenekler (Peçenekler), 
Türki�ler, Erki�ler, H�fcahlar (K�pçaklar), H�rh�zlar (K�rg�zlar) 
aras�ndad�r. Bütün Türk �ehirleri 16 adettir. Toguzguzlar, Türklerin 
Araplar�d�r. 37  Derler ki, Türklerde koyunlar az do�urmaz. Çok 
do�uran koyunlar, köpekler gibi be� veya alt� adet yavrularlar. Nadir 
olarak iki veya üç adet yavrularlar. Koyunlar� büyüktür ve bu 
hayvanlar�n büyük kuyruklar� vard�r. Kuyruklar�n� yerlerde 
sürümektedirler.  Ülkelerinde samur ve tilki çok bulunmaktad�r. 
Onlar ok atmada yeteneklidirler. Ülkelerinde k�ymetli hütuvv vard�r. 
Hütuvv, bu bölgede yeti�en bir hayvan�n aln�nda bulunan boynuzdur. 
Türklerin ço�u z�nd�kt�rlar. Tuhaf hususiyetlerinden birisi, 
istediklerinde kar ve ya�mur ya�d�rd�klar� bir ta�lar�n�n bulunmas�d�r. 
Bu ta�, onlar aras�nda me�hurdur. �çlerinden hiç kimse bunu inkar 
etmez. Bu ta�a sadece Toguzguz hükümdarlar�n�n yan�n da 
bulunmaktad�r. Ondan ba�ka Türk hükümdarlar�n�n yan�nda bu ta�tan 
bulunmamaktad�r. Bu ta�� güne�in do�du�u yerdeki ülkelerden 
getirmi�lerdir. Oralarda bu ta� ile güne�ten korunurlard�.”38 

 II. Belh Co�rafya Ekolü Yazarlar�nda Türkler ve Türk 
Ülkeleri 

X. yüzy�lda ortaya ç�kan bu ekolün temel özelli�i Müslüman 
olmayan ülkeleri d��ar�da b�rakarak çal��malar�n� geni� ve ayr�nt�l� bir 
biçimde �slam ülkelerinin co�rafyas� üzerinde yo�unla�t�rmalar�d�r. 
Bu yeni modelin geli�mesinde, muhtemelen �slam ülkesinin 
s�n�rlar�n�n geni�lemesi ve Müslümanla�an toplum say�s�n�n 
çe�itlenmesi tetikleyici rol oynam��t�r. Bu bak�mdan, ekol mensubu 
yazarlar�n eserlerindeki Türklerle ilgili bilgileri incelerken, eserlerin 

                                                                                                         
Karneyn’i Türkle�tirmi�tir. Daha geni� bilgi için bkz: Erdo�an Pazarba��, 
“Vâni Mehmed Efendi’nin Tevbe Suresi 39. Ayetini Türklerle �lgi Kurarak 
Yorumlamas�”, Vani Mehmed Efendi, Kayseri 1998, 77  
36 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 299 
37 Bu ifade ile bulunduklar� bölgelerde Araplar�n üstünlü�ü gibi Türklerin 
bulunduklar� bölgelerde de Toguzguzlar�n (Dokuz O�uz/Uygurlar) üstünlü�ü 
söz konusudur.  
38 �bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân,  328-329 
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yaz�l�� amac�na ve ba�l� bulunduklar� ekolün özelliklerine dikkat 
etmek gerekecektir.   

Ekolün, eseri günümüze ula�an ilk yazar� olan �stahrî, 
“Kitabü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik” 39  adl� eserinin giri�inde, �slam 
ülkelerini anlatan bir eser kaleme ald���n� �u �ekilde ifade eder: 
“Daha sonra �slam ülkesinin her bir iklimi için ayr� harita yapt�m. 
�slam ülkelerini 20 iklime ay�rd�m ve Arap diyarlar�ndan ba�lad�m. 
Bu bölgeyi tek bir iklim olarak kabul ettim; zira �ehirlerin anas� olan 
Mekke ve Kabe buradad�r.”40  

Ekolün bir di�er temsilcisi �bn Havkal ise �stahrî’nin 
metoduna benzer bir metot izledi�ini, Sûretü’l-Arz 41  adl� eserinde 
a�a��daki ifadelerle dile getirir: “�slam topraklar�n� iklim iklim, bölge 
bölge ve eyalet eyalet olmak üzere tasnif ettim ve ay�rd�m. Arap 
ülkesini anlatarak eserime ba�lad�m, Buras�n� ba�l� ba��na tek bir 
iklim olarak ele ald�m; zira bütün �ehirlerin anas� Mekke ve Kabe 
buradad�r.”42  

Her ne kadar �bn Havkal �slam ülkelerini kaç iklime 
ay�rd���n� belirtmemi� olsa da, hemen hemen �stahrî’nin eserinde yer 
alan ülkeleri anlatm��t�r.  

Belh ekolünün bir di�er temsilcisi olan Makdisî, Ahsenü’t-
Tekâsim43 adl� eserinde kendinden önceki yazarlar�n eserleri ile ilgili 
de�erlendirmelere yapar ve ekole ad�n� veren ancak eseri günümüze 
ula�mayan Belhî’nin dünyay� 20 parçaya ay�rarak tasnif etti�ini 
belirtir.44Ayr�ca �bnü’l-Fakîh ve �bn Hurdadbih gibi yazarlar�n ise 

                                                 
39 �stahrî, Ebi �shak �brahim Muhammed el-Farisi el-Kerhi, Kitabu’l-Mesalik 
ve’l-Memalik(ve huve muavvelun ala Kitabu Suveru’l-Ekalim li’�-�eyh Ebi 
Zeyd Ahmed B. Sehl el-Belhî), tah: M. J. de Goeje, Leiden, 1870(F. Sezgin, 
Frankfurt, 1992) 
40 �stahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, 3 
41 �bn Havkal, , Ebi’l-Kas�m, Kitabu Sûretü’l-Arz, ne�r: F. Sezgin, Leiden, 
1938 (Frankfurt, 1992) 
42 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 6 
43 Makdisî, �emsuddin Ebi Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekr el-
Bennai e�-�ami, Ahsenu’t-Tekasim, tah: M. J. de Goeje, Leiden, 1906 (F. 
Sezgin, Frankfurt, 1992) 
44 Makdisî, Ahsenu’t-Tekâsim, 20 
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45 Makdisî, Ahsenu’t-Tekâsim, 20-21 
46  �stahrî, eserinin giri�inde, al���lan�n aksine dünyan�n �ekli, yerkürenin 
yap�s� ve enlem ve boylam daireleri hakk�nda bilgilendirmede 
bulunmamaktad�r. Arap bölgesine kadar olan bölümde, kitab�n bir özetini 
vermekte ve genel bilgilendirmelerde bulunmaktad�r. Bkz: �stahrî, el-
Mesâlik ve’l-Memâlik, 3-20 
47 �bn Havkal, Arap diyarlar� hakk�nda bilgi vermeye ba�lamadan “Sûretü’l-
Arz” ba�l��� alt�nda yeryüzü ile ilgili bilgiler vermektedir. Ancak biz bu 
bölümü tasnifimize almad�k. Bkz: �bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 2-12 
48  Makdisî, Arap bölgesini anlatmaya ba�lay�ncaya kadar “denizleri ve 
nehirleri” ve ayr�ca “dünya alg�s� ile merkezî k�ble”den bahsetti�i pasajlar 
bulunmaktad�r. Ancak bu bilgiler genel tasnife dahil olan bilgiler de�ildir. 
Bu nedenle biz de tasnife tabi tutmad�k. Bkz: Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 3-
72 

 

daha farkl� bir model uygulad�klar�n� belirtir. 45  Makdisî’nin farkl� 
olarak ifade etti�i metot, bir önceki bölümde incelenen Irak ekolünün 
metodudur. Irak ekolünün metodunu farkl� de�erlendirmekle Makdisî, 
kendisini Belh ekolüne dahil etmekte ve dolay�s�yla eserinde �slam 
ülkelerinin co�rafyas�n� anlatmaktad�r. 

Belh ekolüne mensup üç yazar�n eserlerindeki tasnif 
a�a��daki gibidir:  
                  

 Yazar  Eser ve 
sayfalar 

Yazar  Eser ve 
sayfalar 

Yazar  Eser ve 
sayfalar 

 �stahrî Mesâlik �bn Havkal Sûretü’l-
Arz 

Makdisî Ahsen.. 

1 Arap Bölgesi46 12-28 Arap Bölgesi47 18-41 Arap �klimi48 73-102 

2 �ran denizi 28-36 �ran denizi 42-59 Irak �klimi 103-
120 

3 Magrib 
Bölgesi 

36-48 Magrib 
Bölgesi 

60-107 Âkûr �klimi 121-
132 

4 M�s�r Bölgesi 48-55 Endülüs 
Bölgesi 

108-117 �am �klimi 133-
164 

5 �am Bölgesi 55-68 Sakaliye 
Bölgesi 

118-131 M�s�r �klimi 165-
182 

6 Rum denizi 68-71 M�s�r Bölgesi 132-164 Magrib �klimi 183-
203 

7 Cezîre Bölgesi 71-78 �am Bölgesi 165-188 Bâdiyetü Arab 204-
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Yukar�daki çizelgede gösterilen ülkeler �slam ülkeleridir. 
�slam ülkelerini �stahrî 20’ye ay�rarak anlat�rken, �bn Havkal 22 
ülkeye bölerek verir. Makdisî ise ilk alt� iklimi(Arap, Irak, Âkûr, 

 

208 

8 Irak Bölgesi 78-88 Rum denizi 190-204 Ma�r�k �klimi/ 
Haytal Kesimi 

214-
226 

9 Huzistan 
Bölgesi 

88-96 Cezîre Bölgesi 207-229 Ma�r�k 
�klimi/Ceyhun  
civar� 

227-
232 

10 Fars Bölgesi 96-158 Irak Bölgesi 231-246 Ma�r�k 
�klimi/Horasan 
Kesimi 

234-
270 

11 Kirman 
Bölgesi 

158-170 Huzistan 
Bölgesi 

249-259 Deylem �klimi 271-
286 

12 Sind Bölgesi 170-180 Fâris Bölgesi 260-304 Ruhab �klimi 287-
294 

13 Ermenistan/ 
Azerbaycan/ 
Rân Bölgesi 

180-194 Kirman 
Bölgesi 

305-316 Cibâl �klimi 295-
308 

14 Cibâl Bölgesi 195-203 Sind Bölgesi 317-330 Huzistan 
�klimi 

309-
322 

15 Deylem 
Bölgesi 

204-217 Ermenistan/ 
Azerbaycan/ 
Rân Bölgesi 

331-356 Fâris �klimi 323-
345 

16 Hazar denizi 217-227 Cibâl Bölgesi 357-374 Kirman �klimi 346-
357 

17 Horasan 
K�rsal� 

227-237 Deylem/ 
Taberistan 
Bölgesi 

375-385 Sind �klimi 358-
367 

18 Sicistan 
Bölgesi 

238-252 Hazar denizi 386-398 K�rsallar 368-
373 

19 Horasan 
Bölgesi 

253-286 Horasan-Fâris 
K�rsal� 

399-410   

20 Maveraünnehir 
Bölgesi 

286-328 Sicistan 
Bölgesi 

411-425   

21   Horasan 
Bölgesi 

426-458   

22   Maveraünnehir 
Bölgesi 

459-526   
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�am, M�s�r ve Magrib) Müslüman ülkeler, di�erlerini ise Acem 
ülkeleri olarak de�erlendirir. “Acem ülkesi” tabiri, �slam hudutlar� 
içerisinde ancak henüz Müslümanla�mam�� ülkeler anlam�nda 
kullan�l�r.   

Türklerle ilgili bilgiler ba�lam�nda konuya yakla��ld���nda, 
Türklerin ya�ad��� Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinin ve Sind 
topraklar�n�n �slam ülkeleri hudutlar� içerisinde de�erlendirildi�i 
görülecektir. Bu durum, Irak co�rafya ekolüne mensup yazarlar�n 
eserlerindeki bak�� aç�s�n�n de�i�ti�inin bir göstergesidir. Makdisî’nin 
de ifade etti�i gibi49 bu tarz eserlerde farkl� bir metot uygulanm��t�r.  

Belh ekolüne mensup yazarlar�n eserlerindeki bilgiler iki ana 
ba�l�kta de�erlendirilebilir:    

A. Genel Olarak Türkler  

Belh ekolünün önemli temsilcilerinden �stahrî’de, Türklerle 
ilgili çok geni� malumat bulunur. Bu malumat�n tümünü buraya 
almak çal��man�n s�n�rlar�n� a�acak düzeydedir. Bu bilgilerden genel 
olarak Türklerden bahseden pasajlar ana hatlar�yla �u �ekildedir:  

- “Rumlar�n ülkesi Sakâlibe (Slavlar) topraklar� ile s�n�rd�r. 
Etraf�nda Rus, Serir, Lan ve Ermeni topraklar� vard�r; bu topraklarda 
H�ristiyan dinine mensup kabileler ya�ar. Çin ülkesi, Türk beldeleri, 
Tibet’in baz� bölgeleri ve kimi puta tap�c� halklar�n yurtlar� ile 
s�n�rd�r. Hind ülkesine Sind ve Ke�mir topraklar� ile Tibet’in bir k�sm� 
s�n�rd�r.”50 “Çin ülkesi enine 3 ayl�k, boyuna ise 4 ayl�k mesafede bir 
bölgedir. Çin ülkesindeki halicin a�z�ndan ba�layarak 
Maveraünnehir’deki �slam ülkesine kadar mesafe de üç ayl�k bir 
yoldur. Çin ülkesinin do�usundan ba�layan ve Tibet topraklar�n�n 
içerisinden geçerek Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar), H�rh�z 
(K�rg�z) ve Kîmak yurdunun arka taraflar�ndan denize kadar olan 
mesafe 4 ayl�k bir yoldur.”51 

Ekolün bir di�er yazar� �bn Havkâl’de ise genel olarak 
Türklerden bahseden bilgiler �u �ekildedir:  

- “Yolculu�uma 331 y�l� Ramazan�’n�n 23’ünde bir Per�embe 
günü Medînetü’s-Selam’dan ba�lad�m. Bugün Ebu Muhammed Hasan 
b. Abdullah b. Hemdan’�n Türklere yenilerek Ba�dat’tan Diyar-� 
                                                 
49 Makdisî,  Ahsenu’t-Tekâsim, 20-21 
50 �stahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, 4 
51 �stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 9 
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Rebîa’ya 52  do�ru kaçt��� gündür. Âl-i Hemdan, buralar� ele 
geçirdikten sonra güçlendi, �eref sahibi oldu ve i�lerini yoluna koydu. 
K�sa zamanda ula��labilecek en üst düzeye ula�t�. Bu yapt�klar�ndan 
dolay� Ebu Muhammed Nâs�ruddevle ünvân�n� ald�. ��te bu dönemde 
Türklerin sald�r�s�na u�rad� ve Ba�dat’tan kaçmak zorunda kald�. Bu 
olaylar� oldu�u zamanlarda ben çok gençtim.”53  

- “Türklerin yurtlar� ile Tibet’in bir bölümü Çin ülkesi 
s�n�rlar� içerisindedir. Bu yörelerin halk� puta tap�c�d�r.”54  

- “�slam ülkesinin do�usunda Hind topraklar� ile Fars denizi 
vard�r. Bat�s�nda ise Udgust çölünün geni� alanlar�nda oturan 
Sudanl�lar�n ülkesi yer al�r. Kuzeyinde Rum topraklar� ile bu 
topraklara biti�ik olan Ermeni, Lan, Rân, Serir, Hazar, Rus, Bulgar, 
Sakâlibe (Slavlar) topraklar� ile Türk boylar�ndan birinin yurdu 
bulunur. Kuzey yönünün do�usunda Çin topraklar�n�n bir k�sm� ve bu 
topraklara biti�ik Türk yurtlar� vard�r. �slam topraklar�n�n güneyinde 
Fars denizinin sular� uzan�r. Rumlar�n ülkesinin do�usunda �slam 
ülkesi vard�r. Bat�s� ve güneyi Bahr-� Muhit, kuzeyi ise Çin arazisine 
s�n�rd�r. Ben, Türk boylar�n�n yurtlar� ile Rum ülkesi aras�nda kalan 
Sakâlibe (Slav) topraklar�n� ve bu bölgenin a�a��s�nda kalan yeri Rum 
ülkesi olarak kabul edip birle�tirdim.”55  

- “K�z�ldeniz’den itibaren Irak arazisine kadar olan mesafe bir 
ayl�k bir yoldur. Irak arazisinden Belh nehrine kadar mesafe ise iki 
ayl�k bir yoldur. Belh nehrinden Fergana s�n�r�ndaki �slam topra��n�n 
sonuna kadar olan mesafe 20 merhaledir. Buradan Harleciye 
(Karluklar) Türklerinin yurdunu geçerek Toguzguz (Dokuz 
O�uz/Uygurlar) Türklerinin yurduna kadar olan mesafe 30 
merhaleden fazlad�r. Buradan Çin topraklar�n�n sonundaki okyanusa 
kadar olan mesafe ise yakla��k iki ayl�k bir yoldur. Bu mesafe 
K�z�ldeniz’den Çin’e do�ru deniz vas�tas�yla gidildi�inde yol uzar. 
Zira deniz yolunda girintiler ve ç�k�nt�lar çoktur.”56 

- “Çin ülkesinin alan�, �shak el-Farisi’nin babas� ve Horasan 
hükümdar�n�n hacibi Ebu �shak �brahim b. Alptekin’e göre 
uzunlu�una dört ayl�k, enlemesine üç ayl�k yoldur. Irak 
                                                 
52 Günümüzde Diyarbak�r ve civar�. 
53 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  3-4 
54 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  9 
55 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  10-11 
56 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  11 
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topraklar�ndan ba�layan ve Maveraünnehir’deki �slam topraklar�n�n 
s�n�r�na ula�an mesafe, yakla��k üç ayl�k bir yoldur. �slam 
topraklar�n�n s�n�r�ndan itibaren, Çin’in bat� s�n�r�na do�ru Tibet 
topraklar� ile Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar), H�rh�z (K�rg�zlar) 
Türklerinin yurdundan geçip Kîmak Türklerinin yurdunun arka 
taraf�ndan denize varan mesafe ise dört ayl�k bir yoldur. Çin 
ülkesinde farkl� diller varsa da, Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar), 
H�rh�z (K�rg�zlar), Kîmak, Guziye (O�uzlar), Harleciye(Karluklar) 
boylar�ndan olu�an Türkler ayn� dili konu�urlar ve birbirlerini 
anlarlar. Çin ülkesinde ya�ayan insanlar, Rum ülkesinin bütünüyle 
Konstantiniye’deki hükümdara, �slam ülkesindeki halklar�n 
Ba�dat’taki Halife’ye, Hindlilerin de Kannuc’da oturan hükümdara 
tâbi olmas� gibi bütün Çin ülkesi de topluca Humdan’da oturan 
hükümdara tâbidir. Türk illerinde yurtlar�yla birbirlerinden ayr�lan 
hükümdarlar vard�r.”57  

B. Türk Kabileleri ve Türk Yurdu 

Bu ekole mensup yazarlar�n eserlerinde Türk boylar� 
hakk�nda detayl� bilgi mevcuttur. Örne�in �stahrî Türk boylar� 
hakk�nda a�a��daki bilgileri vermektedir:   

- “Türkler, Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar), H�rh�z 
(K�rg�zlar), Kîmak, Guziye (O�uzlar) ve Harleciye (Karluklar) 
boylar�ndan olu�ur. Türklerin dilleri ayn�d�r ve birbirlerini anlarlar. 
Çin ve Tibet topraklar�nda ise daha de�i�ik diller kullan�l�r. Dilleri 
de�i�ik olmas�na ra�men buralarda ya�ayan topluluklar, bütün 
Rumlar�n Konstantiniye’deki krala, Müslümanlar�n Ba�dat’taki 
Halife’ye, Hindlilerin de  Kannuc’daki krala ba�l� olmalar� gibi, 
Hemedan’da ya�ayan Sâhibü’s-Sîn’e ba�l�d�rlar. Sayd���m�z Türk 
boylar�n�n yurtlar� birbirlerinden ayr�d�r. Guziye (O�uzlar) 
Türklerinin yurdu, Hazar, Kîmak, Harleciye (Karluklar) Türklerinin 
yurdu, Bulgar ve �slam topraklar�n�n uç noktas� ile Fârâb ve �sbîcâb’a 
kadar Cürcan topraklar�n�n aras�ndad�r. Kîmak Türklerinin yurdu, 
Harleciye (Karluklar) Türklerinin yurdunun arka taraf�nda ve kuzey 
yönündedir. Kîmaklar�n yurdu ayn� zamanda, Guziye (O�uzlar) ile 
H�rh�z (K�rg�zlar) Türklerinin yurtlar� aras�nda ve Sakâlibe (Slavlar) 
topraklar�n�n arka taraf�ndad�r. Yecüc halk� ise kuzeyde ya�ar. Buras� 
Sakâlibe (Slavlar) topraklar� ile Kîmak Türklerinin yurdunu geçtikten 
sonrad�r. H�rh�z (K�rg�zlar) Türklerinin yurdu, Toguzguz (Dokuz 
O�uz/Uygurlar) ve Kîmak Türklerinin yurtlar� ile Okyanus ve 

                                                 
57 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  14 
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Harleciye (Karluklar) Türklerinin yurtlar�n�n aras�ndad�r. Toguzguz 
(Dokuz O�uz/Uygurlar) yurdu, Tibet topraklar� Harleciye (Karluklar) 
Türklerinin yurdu ve H�rh�z (K�rg�zlar) Türklerinin yurdu ile Çin 
topraklar� aras�ndad�r. Çinlilerin yurdu, Okyanus ile Toguzguz 
(Dokuz O�uz/Uygurlar) Türklerinin yurdu ve Tibet aras�ndad�r. Çin 
topraklar� ba�l� ba��na bir iklimdir. Rûmiye’yi ile Konstantiniye’yi 
Rum topraklar�na ve kimi �slam topraklar�n� Bâbil ülkesi içerisinde 
bulunan �ran�ehr topraklar�na katt���m�z gibi, Türk yurtlar�n� da Çin 
ülkesine dahil ettik.”58 

�stahrî’nin eserinde bulunan Türklere ait bilgiler, bunlarla 
s�n�rl� de�ildir. Yukar�daki ifadelerin d���nda,  Hazar denizi civar�n�n 
anlat�ld��� 16. bölümde, 59  Horasan k�rsal�n�n anlat�ld��� 17. 
bölümde, 60  Horasan bölgesinin anlat�ld��� 19. bölümde 61  ve 
Maveraünnehir bölgesinin anlat�ld��� son bölümde62 Türk boylar� ve 
bu boylar�n yurtlar� hakk�nda geni� malumat bulunur.  

Benzer bilgileri �bn Havkâl’de bulmak mümkündür. �bn 
Havkâl’in eserindeki bilgiler, �stahrî’nin bilgileri ile paralellik 
arzeder. Genel olarak Belh ekolü yazarlar�nda görülen çe�itlenme ve 
farkl�la�ma �bn Havkâl için de söz konusudur:  

- O�uz Türklerinin yurdu, Hazar, Kîmak, 
Harleciye(Karluklar) Türklerinin yurdu ile Bulgar topraklar� ile �slam 
dünyas�n�n kuzey s�n�r� ve Bârâb ile �sbîcâb’a kadar olan Cürcan 
topraklar� aras�ndad�r. Kîmak Türklerinin yurdu kuzeye dü�er. Bu 
topraklar,  Harleciye (Karluklar) Türklerinin yurdunun arka taraf�nda 
kal�r. Ayn� zamanda bu topraklar, Guziye (O�uzlar) ile H�rh�z 
(K�rg�zlar) Türklerinin yurtlar� ile Sakâlibe (Slavlar) topraklar�n�n da 
arka taraf�nda kal�r. Yecüc halk�n�n topraklar� kuzey yönünün uç 
noktas�ndad�r. Bu topraklara ula�mak için Sakâlibe (Slavlar) 
topraklar� ile Kîmak Türklerinin yurdu aras�nda kalan bölgeyi 
geçmeniz  gerekir. Yecüc halk�n�n topraklar�n�n miktar�n� ancak Allah 
bilir. Bu topraklar, hayvanlar�n dahi ç�kamad��� ancak yaya olarak 
ç�k�labilen tepelerden ve yüksek yerlerden olu�ur. Buralar� Horasan 
hükümdar�n�n hacibi Ebu �shak �brahim b. Alptekin’den daha iyi 
                                                 
58 �stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 9-10 
59 �stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 217 vd.  
60 �stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 227 vd.  
61 �stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 253 vd. 
62 �stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 286 vd. 
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tan�yan birisi ile henüz kar��la�mad�m. Onun söyledi�ine göre, 
buralara giden ticarî mallar ancak insanlar�n omuzlar�nda veya 
keçilerin s�rtlar�nda ta��nabilir. Buralara giden tacirler Harzem 
civar�ndand�r ve mallar� oraya götürmek için da�daki yüksek yerlerde 
konaklarlar. Oralara da ancak bir hafta ile on gün aras�nda 
ula�abilirler. H�rh�z (K�rg�zlar) Türklerinin yurdu, Toguzguz (Dokuz 
O�uz/Uygurlar), Kîmak, Harleciye (Karluklar) ve Guziye (O�uzlar) 
Türklerinin yurtlar� ile Okyanus aras�nda kalan bölgedir. Toguzguz 
(Dokuz O�uz/Uygurlar) Türklerinin yurdunun çok büyük ve geni� 
oldu�u söylenir. Bu topraklar Tibet ve Çin topraklar� ile Harleciye 
(Karluklar) ve H�rh�z (K�rg�zlar) Türklerinin yurtlar�n�n aras�ndad�r.63  

“Türklerden bir kavim kendi ülkesinden ayr�l�p Rum 
topraklar� ile Hazar Türklerinin yurdu aras�nda kalan bölgede yerle�ti. 
Bunlara Becenek (Peçenekler) Türkleri denir. Becenek (Peçenekler) 
Türklerinin yerle�ik oldu�u bölge, eski zamanlardan itibaren yurt 
edindikleri bir bölge ve ayn� zamanda geni� bir arazi de�ildir. Buras� 
Hazar denizi ile Serir, Rus ve Guziye (O�uzlar) Türklerinin yurdu 
aras�nda kalan bir ülkedir.” 64  

�bn Havkal’in eserinde yukar�daki pasajlar�n haricinde de 
Türklerden bahseden bölümler vard�r. Ancak �stahrî ile ilgili olarak 
dile getirdi�imiz gibi, bu pasajlar�n tümünü buraya almak 
çal��mam�z�n kapsam�n� ziyadesiyle a�mak olacakt�r. Genel hatlar� ile 
bir de�erlendirme yap�ld���nda ise �stahrî’nin eseri için söz konusu 
edilen hususlar�n benzerleri dikkatleri çekecektir. Öncelikle Türkler 
hakk�ndaki bilgilerin gerek miktarca ve gerek çe�itlilik yönüyle art��� 
söz konusudur. Ayr�ca, Türklerin ya�ad�klar� bölgelerin �slam 
topraklar� aras�nda de�erlendirilmesi dikkatleri çeken bir di�er 
husustur. Bu bilgilerin haricinde, Hazar Denizi, 65  Horasan-Fâris 
K�rsal�,66Horasan67 ve Maveraünnehir68 ba�l�kl� bölümlerde Türklerle 
ilgili farkl� ve detayl� bilgiler bulmak mümkünüdür.   

                                                 
63 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  14-15 
64 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  15 
65 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  386 vd. 
66 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  399 vd. 
67 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  426 vd. 
68 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz,  459 vd. 
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Ekolün bir di�er yazar� Makdisî’de Müslüman Türkler ile 
Türkmenler’den bahsedilmektedir:  

- “Halife Vas�k Billah Zü’l-Karneyn’in bizimle Yecüc ve 
Mecüc ülkesi aras�na yapt��� seddin aç�ld���n� gördü. Bana “git seddi 
gör ve haberini bana getir” dedi. Daha önceleri Halife Vas�k Billah 
müneccim Muhammed b. Musa el-Harezmî’yi Hazarlar�n hükümdar� 
Tarhan’a göndermi�, yan�na da 50 adam vermi�ti. Halife bana 50.000 
dinar ve kendi ödenen�im olarak da bana 10.000 dirhem ve bir y�ll�k 
g�da verdi. Ayr�ca yiyecek ve sular� ta��mak için de 200 kat�r verdi. 
Elimizde Halife Vas�k Billah’�n mektubu oldu�u halde Samarra’dan 
yola ç�kt�k. Ermenistan valisi �shak b. �smail’in yan�na vard�k. Vali 
�shak b. �smail de Lân topraklar�n�n hükümdar�na bir mektup yazd�. 
Bu �ekilde elimizdeki son mektup Hazarlar�n hükümdar� Tarhana 
yaz�ld�. Tarhan’�n yan�nda bir güne ve bir gece kald�k. Tarhan bize 
e�lik etmesi için yan�m�za 5 k�lavuz verdi. 26 günlük bir yürümeden 
sonra siyah ve koku�mu� toprakl� bir yere vard�k. Bu topraklara 
girmeden önce yan�m�za ald���m�z sirkeyi koklad�k. Bu topraklarda 
10 gün boyunca yürüdükten sonra harabolmu� �ehirlerin bulundu�u 
topraklara vard�k. Bu harap topraklarda  27 gün boyunca yürüdük. 
“Bu �ehirlerin niye haraboldu�unu” sordu�umuzda, “Yecüc ve Mecüc 
halk�n�n yapt���n�” söylediler. Sonund seddin kurulu oldu�u geçidin 
yak�nlar�n kadar vard�k. Buralarda Arapça ve Farsça okuyan bir 
kavim gördük. Bunlar Kur’an okuyorlard� ve ayr�ca mescitleri de 
vard�. “Nereden geldi�imizi” sordular. “halifenin elçileri oldu�umuzu 
ve Samarra’dan geldi�imizi” söyledik.”69 

- “Çi�il, Taraz’dan az ötede bir �ehirdir. �ehrin bir kalesi ve 
kalenin d���nda da surlar� vard�r. Cami ise çar�� içerisindedir. 
Barsahân buran�n do�usundad�r. Kalesi harabolmu�tur. Camisi ise 
çar��dad�r. Behlû Barsahân’dan daha büyük, Çi�il’in yar�m fersah sol 
taraf�nda, be� yerle�im yeri ve kalesi olan bir �ehirdir. Camisi çar�� 
içerisindedir.”70 

 - “�til, Hazar denizine uzanan bir nehir üzerine kuruludur. 
Büyük bir yerle�im yeridir. Yak�n�nda bulunan nehre de �til nehri 
denmektedir. �ehir ismini yak�n�nda bulunan bu nehirden al�r. �ehir, 
nehrin denizle birle�ti�i yerde kuruludur. �ehrin içi ve etraf� 
a�açl�kt�r. Buralarda çok say�da Müslüman ya�ar.”71 
                                                 
69 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 234 
70 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 274-75 
71 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 360 
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- “Urdu küçük bir yerle�im merkezidir. Burada Türkmenlerin 
hükümdar� oturur. �sbicâb sahibine hediyeler verir. Etraf�nda kale ve 
su dolu bir hendek vard�r. Hükümdar�n evi surun içerisindedir. Haran 
halk�n�n ço�u kafirdir ama sultan� Müslüman’d�r.”72 

Makdisî’de yukar�daki bilgilerin haricinde, özellikle Ma�r�k 
�klimi/Horasan kesimini,73 Deylem’i,74 Kirman’�75 ve Sind’i anlatt��� 
bölümlerde76  Türklerle ilgili ba�ka kay�tlara da rastlanmaktad�r.  

Makdisî’deki bilgiler, �stahrî ve �bn Havkal’deki bilgilerle 
kar��la�t�r�ld���nda, benzeyen noktalar�n bulundu�u görülecektir. 
Eser, sadece �slam dünyas�n� anlatmas� yönüyle di�er iki eserin bir 
benzeridir. Ayn� zamanda �stahrî ve �bn Havkal’de oldu�u gibi 
Türklerin yurtlar� �slam dünyas�n�n bir parças� olarak kabul 
edilmektedir. Ayr�ca Türklerin ya�ad�klar� bölgelerin giderek 
�slamla�t��� görülmektedir. Verilen bilgiler Irak co�rafya ekolündeki 
bilgiler gibi kulaktan duyma bilgiler görünümünde de�ildir. 
Makdisî’nin eserindeki bilgiler Türklerin �slamla�mas� konusunda 
daha detayl� ve ayr�nt�l� bilgiler içerir.  

 III. Ekoller Sonras� Süreç/ Kazvinî Dönemi 

Ekoller sonras�n dikkat çekici simas� olan Kazvinî’ye 
bakt���m�zda, iki konuda di�erlerinden farkl�l�k gösterdi�i 
görülmektedir: 

- Eserini 7 �klim’e göre tasnif ederek Irak ve Belh ekollerinin 
bilgi veri� tarz�ndan ayr�lm��t�r.  

- Kendisinden önceki yazarlarda bulunmayan bir yöntemle 
bilgilerini kaynakland�rm��t�r. Eserinde Türklerle ilgili bilgileri 
Mis’ar b. Mühelhil/Ebu Dulef(v. 390/1000)’den ald���n� 
belirtmektedir. 

Temel ayr�mlar�n� belirtti�imiz Kazvinî’deki bilgiler ana 
hatlar�yla 6. ve 7. �klimlerde verilen bilgilerden olu�maktad�r: 

 

                                                 
72 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 275 
73 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 234 vd.  
74 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 271 vd. 
75 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 346 vd. 
76 Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 358 vd. 
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6. �klim: 

- “Bilâdu Becenek: Türklerden bir kavimdir. Alt�nc� 
�klim’in kuzeyinde, Sakâlibe civar�nda bir bölgedir. Sakallar� ve 
b�y�klar� uzundur. Kalabal�k, kuvvetli ve cesur bir kavimdir. Kimseye 
vergi vermezler. Dar� yerler. Ülkelerinin uzunlu�u yürüyerek 12 
günlük bir mesafedir.” 77 

- “Bilâdu Becâ: Bunlar Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek bir ayl�k bir mesafedir.  Bunlar mü�riktirler ve 
hükümdarlar�na secde ederler. Vergilerini Tahtâh’a verirler. Öküzü 
kutsad�klar� için etini yemezler. Ülkelerinde incir ve üzüm boldur. 
Orada bulunan bir tür a�aç ate�te yanmaz. Bu a�açtan putlar 
edinirler.”78  

- “Bilâdu Bugrac: Bunlar Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek bir ayl�k bir mesafedir. Kudretli bir hükümdarlar� vard�r. 
Kendisi Yahya b. Zeyd soyundan Alevî’dir. Onlar�n yanlar�nda bir 
mushaf vard�r ve bu mushafa ibadet ederler. Yahya b. Zeyd d���ndaki 
ki�ilere itaat etmezler. Bunlar atl� bir topluluktur. Erkekleri çoktur ve 
silah üretirler. Yemekleri dar�d�r. Ülkelerinde inek yoktur. 
K�yafetlerini keçeden yaparlar. Ba�kaca bir �ey giymezler.” 79  

- “Bilâdu Tatar: Bunlar Türklerden büyük bir kabiledir. 
Alt�nc� �klim’in do�usunda yerle�iktirler. Kat� kalpli, sert tabiatl� ve 
güçlü bedenli olmalar�, kan dökmeyi, dü�manl��� ve hayvanlara 
i�kenceyi sevmeleri yönüyle vah�i hayvanlara benzerler. Tatarlar�n 
ortaya ç�k��� Hz. Peygamber’in mucizelerinden birisidir. Ebu Burde 
babas�ndan �unlar� anlat�r: Bir gün Hz. Peygamber’in huzurunda 
otururken �öyle dedi: Ümmetimi geni� yüzlü, küçük gözlü ve kalkan 
suratl� bir kavim üç defa önlerine kat�p kovalayacak ve Arap 
yar�madas�na s�k��t�racak. �lkinde kaçan kurtulur. �kincisinde baz�s� 
yok olur ama baz�s� kurtulur. Üçüncüsünde ise hepsi yok olur. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber’e onlar�n kim olduklar� soruldu. Hz. 
Peygamber bu soruya �u kar��l��� verdi: Bunlar Türklerdir. Varl���m 
elinde olan Allah’a yemin olsun ki, atlar�n� Müslümanlar�n 
mescitlerine sürecekler.” Yine Hz. Peygamber’den �unlar nakledilir: 
Allah’�n do�uda Türk adl� askerleri vard�r. Kendisine asi olanlardan 
onlar vas�tas�yla intikam al�r. Yal�nayak, ba��kabak nice kimseler 
onlardan merhamet diler; ama onlara kimse merhamet etmez. Bunlar� 
                                                 
77 Kazvinî, Zekeriya b. Muhammed, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-�bâd, tah: 
Fuat Sezgin, Frankfurt 1994, 390 
78 Kazvinî, Âsâru’l-Bilâd, 390 
79 Kazvinî, Âsâru’l-Bilâd, 390 
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görünce k�yametin gelmesini bekleyin. Tatarlar hiçbir dine mensup 
de�illerdir. Helal haram tan�mazlar. Bulduklar� her �eyi yerler. 
Güne�e secde ederler ve ona Tanr� derler. Di�er Türklerden ayr� bir 
dilleri ve farkl� bir alfabeleri vard�r.” 80   

- “Bilâdu Toguzguz: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek 20 günlük bir mesafedir. �badet ettikleri bir ibadethaneleri 
yoktur. At� kutsal sayarlar. Keçeden ve yünden yap�lma elbiseler 
giyerler. Gökku�a�� ç�kt���nda bayram yaparlar. Kudretli bir 
hükümdarlar� vard�r. Çad�rlar� 1.000 ki�iyi içerisine alacak bir 
büyüklüktedir. 5 fersah uzakl�ktan görülebilir.” 81    

- “Bilâdu Çikil: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek 
40 günlük bir mesafedir. Ülkeleri sakin ve güvenliklidir. Aralar�nda 
H�ristiyanlar da vard�r. Ayd�nl�k yüzlüdürler. Mecusi de�illerdir. 
Ancak Süheyl, Cevzâ ve Benâtü’n-Na’� y�ld�zlar�na tapalar. Koyun 
eti yerler. Ülkelerinde deve ve s���r yoktur. Elbiseleri yünden 
yap�lmad�r. Ba�kaca bir �ey giymezler. Evleri odundan yap�lmad�r ve 
oldukça büyüktür.” 82   

- “Bilâdu H�tyan: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek 20 günlük bir mesafedir. Onlar, di�er Türklerin aksine, 
ak�l ve do�ru görü� sahibi bir topluluktur. Sa�lam evlilikler yaparlar. 
Onlar�n bir kraldan ziyade ak�l sahibi bir �eyhleri vard�r. Ayr�ca 
içerisinde ibadet ettikleri bir ibadethaneleri vard�r. Bu ibadethanede 
bir ay veya daha uzun bir süre uzlete çekilirler. Et yemezler. Orada 
içerisinde y�lanlar bulunan bir da� vard�r. Oraya bakan ki�i ölür. 
Yanlar�nda bakliyat çoktur.” 83 

- “Bilâdu Harluh: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek 25 günlük bir mesafedir. Bunlar kin ve zulüm halk�d�r. 
Aç�ktan aç��a zina ederler. Kumar oynarlar. Et yemezler; yiyecekleri 
dar�d�r. Elbiseleri yündendir. �çerisinde ibadet ettikleri bir 
ibadethaneleri vard�r. Evlerini ate�in yakmad��� odundan in�a ederler. 
Bu odun türünden onlar�n ülkelerinde çok bulunur. Burada içerisinde 
y�lanlar�n bulundu�u bir nehir vard�r.” 84  

- “Bilâdu H�rhîz: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek 1 ayl�k bir mesafedir. �taat ettikleri bir melikleri vard�r. 
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Âlim birisidir. Güneye yönelerek namaz k�larlar. Senede üç kez 
bayrarn yaparlar. Zühal ve Zühre y�ld�zlar�na ibadet ederler. Vah�i 
hayvan bu ülkede çoktur. Yiyecekleri dar�, pirinç, koyun ve dana 
etidir. Ancak deve eti yemezler. �badet ettikleri bir ibadethaneleri 
vard�r. Kulland�klar� bir alfabeleri mevcuttur. Orada geceleri parlayan 
bir ta� vard�r.” 85  

- “Bilâdu Hazar: Türklerden büyük bir kavimdir. Ülkeleri 
Bâbü’l-Ebvâb’�n arka k�sm�ndad�r. Buraya Derbent denir. Hazarlar 
iki s�n�ft�r. Baz�s� beyaz ve çok güzeldir. Esmer olanlar�na Kara 
Hazarlar derler. Hazarlar�n evleri büyük çad�rlard�r. Ancak kimi 
zaman evlerini çamurdan yaparlar. Çar��lar� ve hamamlar� vard�r. �til 
nehri civar�nda yerle�iktirler. Bilik denen kudretli bir hükümdarlar� 
vard�r. Aralar�nda Müslümanlar, H�ristiyanlar, Yahudiler ve 
putperestler bulunur. Anla�mazl�k ç�kt���nda hükümdar her kesimi 
kendi kad�s�na gönderir. Hükümdar kendisi aralar�na girmez. Her 
toplulu�un ayr� kad�s� vard�r. Hükümdarlar�n�n, �til nehrinin uza��nda 
tu�ladan yap�lma bir saray� vard�r. Bu civarda tu�ladan yap�lma 
ba�ka bir ev yoktur.” 86 

- “Bilâdu Hatluh: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek 10 günlük bir mesafedir. Di�er Türk kavimlerinden daha 
�evketlidir. ��lerinde tedbirlidirler. Kad�nlar�n� ancak nikâhlayarak 
al�rlar. E�er evlendi�i kad�n ölürse ömrünün kalan k�sm�nda 
evlenmezler. Zina yanlar�nda ho� görülmez. Kad�n için verdikleri bir 
mehir ya da bo�ama haklar� yoktur. Yiyecekleri bu�day ve arpad�r. 
K�sas bunlar�n aras�nda me�rudur.”87 

- “Bilâdu’r-Rûm: Bunlar büyük bir topluluktur. Be�inci ve 
Alt�nc� iklimin bat�s�nda yerle�iktirler. Onlar Îsû b. �shak b. �brahim 
peygamberin soyundand�rlar. Bölgeleri geni�, ülkeleri büyüktür. 
Rûmiye ve Konstantiniye oradad�r. Ülkeleri so�uk bir ülkedir. Eski 
zamanlarda felsefî bir inan��lar� vard�. Daha sonra aralar�nda 
H�ristiyanl�k yay�ld�.” 88 

- “Bilâdu’l-Gûz: Türklerden büyük bir kavimdir. Bunlar 
H�ristiyand�r. Selçuklu sultan�na itaat ederler. Ta ki Sancar b. 
Melik�ah zaman�na kadar. Sencer, onlardan harac almak için bir 
adam�n� gönderdi. Tahsildar adet olandan fazlas�n� al�nca O�uz 
hükümdar� Tûtî Bek onu vurdu. Tahsildar öldü. O�uz sultan� bir 
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adam göndererek Sencer’den özür diledi. Sultan Sencer bu özrü kabul 
etmek istediyse de etraf�ndakiler bu ülkeyi ya�malamak istediler. 
Bunan neden olarak ise “özrün kabul olunamayaca��n�” gösterdiler. 
“Sultana kar�� cüret göstermi�tir. Bunlar� ya�malayal�m ki, ba�kalar� 
buna cesaret etmesin” dediler. O�uzlar Sultan’a “soyumuza, 
neslimize ac�. Bizden öldürülenin diyetini fazlas�yla al” diyerek 
yalvard�lar. Sultan bunu kabul etmeyince kad�nl� ve erkekli olarak 
atlar�na bindiler ve Sultan�n ordusunu hezimete u�ratt�lar. Sultan� da 
yanlar�na alarak Horasan’a girdiler. Sultan burada bir sene esir 
kald�ktan sonra kaçt�. Mis’ar b. Mühelhil’in söyledi�ine göre onlar�n 
ta�tan, odundan ve kam��tan yap�lma bir �ehirleri vard�r. Ayr�ca bir 
de ibadethaneleri bulunmaktad�r. Çin ve Hind yörelerine ticaret 
yaparlar. Yiyecekleri dar� ve koyun etidir. Giyecekleri ise keçeden 
yap�lmad�r.” 89  

- “Bilâdu Kîmak: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri 
yürüyerek 35 günlük bir mesafedir. Evleri hayvan derisindendir. 
Yiyecekleri bakliyatt�r. Burada bir yar�s� siyah, di�er yar�s� beyaz 
üzüm yeti�mektedir. Yörelerinde alt�n madeni ç�kar�l�r. �taat ettikleri 
bir hükümdarlar� ve bir ibadethaneleri yoktur. Kendilerine özgü bir 
alfabeleri vard�r. Orada Menkur denilen bir da� bulunmaktad�r. 
Ayr�ca bir su kayna�� ve bir kuyu mevcuttur. Ebu Reyhan el-
Harezmî Âsâru’l-Bâkiye’de �öyle der: Bu kuyu büyük bir kalkan 
geni�li�indedir. Bu kuyudan büyük bir ordu su içse dahi herhangi bir 
eksilme olmaz.” 90  

- “Beldetü Behâ: Buras� Türk ülkelerinin geli�mi�lerinden 
birisidir. Halk� Müslüman, H�ristiyan, Musevi, Yahudi ve 
putperestlerden olu�ur. Çok say�da bayramlar� vard�r. Behâ ülkesi 
yürüyerek 40 günlük bir mesafedir. Kudretli bir hükümdarlar� vard�r. 
Behâ ismindeki bu hükümdar kudretli ve ak�ll�d�r. Türk ülkelerine ait 
bu bilgilerin hepsini bana Mis’ar b. Mühelhil anlatt�. Kendisi bir 
seyyaht� ve anlatt��� ülkeleri görmü�tü.” 91 

- “Baykar: �irvan yöresinde güçlü bir kaledir. Bu kalede 
ta�tan resimler ve heykeller vard�r. Burada ayr�ca bir Dârü’l-�mâre 
bulunmaktad�r. Dârü’l-�mâre’nin kap�s�nda 11 beyit kaz�l�d�r. 
�çerisinde de 11 ev bulunmaktad�r.”92 
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- “Türkistan: Yedinci �klim’deki Türk ülkelerinin tümünden 
bahsettik. Türk ülkeleri 7. �klim’den 1. �klim’e do�ru uzan�r. Türkler 
di�er milletlere cesaret ve kat� kalplilik yönüyle üstündürler. 
Ço�unlukla puta taparlar. Aralar�nda y�ld�zlara veya ate�e tapanlar da 
vard�r. Tuhfetü’l-Garâib adl� eserin yazar�na göre Türkistan’da Zank 
da�� denilen bir da� vard�r. Buradakiler tar�m ve hayvanc�l�kla 
u�ra�mazlar. Burada alt�n ve gümü� çoktur. Ço�unlukla koyun ba�� 
kadar parçalar bulunur. Küçük parçalar� alanlar bunlardan 
faydalan�rlar. Büyük parça alanlar�n evlerinde ölüm meydana gelir. 
Türkistan’da ayr�ca Cebelü’n-Nâr denilen bir da� daha vard�r. Bu 
da�da küçük bir ev büyüklü�ünde bir ma�ara mevcuttur.” 93   

- “Fârâb: Türk ülkelerinin s�n�r�nda bulunan bir vilayettir. 
Sûgû ülkesinin yak�n�ndad�r. Enine ve boyuna mesafesi 1 günlüktür.  
Buras� Türk ülkelerinin en ucunda bulunur.” 94  

- Fergana: Türk ülkelerinin s�n�r�ndaki Maveraünnehir’de 
bulunan bir yerle�im yeridir. �bnü’l-Fakîh’in dedi�ine göre buray� 
Anu�irvân kurmu�tur. Kendi ailesinden pek çok ki�iyi buraya 
yerle�tirmi� ve ad�na Hurhâne demi�tir. Burada Türk beldelerine 
do�ru uzanan da�lar vard�r.” 95  

7. �klim 

- “Ba�g�rt: Bunlar Bulgar topraklar� ile Konstantiniye 
aras�nda bulunan Türklerden büyük bir topluluktur. �bn Fadlan �öyle 
anlat�r: Sonra Türklerden Ba�g�rt denen bir kavmin ülkesine vard�k. 
Bunlar Türklerin en zararl�lar�, en muhterisleri ve öldürmeye en 
yatk�nlar�d�r. Ba�g�rtlardan bir fakîh �unlar� anlat�r: Ba�g�rtlar büyük 
bir halkt�r ve ço�unlu�u H�ristiyan’d�r. Aralar�nda Hanefî 
mezhebinden bir topluluk vard�r. Bu Müslümanlar, H�ristiyanlar�n 
bizim ülkemizde Müslümanlara cizye ödemesi gibi orada 
H�ristiyanlara cizye öderler. Onlar�n ordusu kalabal�k bir 
hükümdarlar� vard�r. Çad�rlarda kal�rlar. Kaleleri yoktur. Her 
yerle�im grubunun bir reisi ve buna ba�l� bir ikta’s� vard�r. �kta’ 
sebebiyle aralar�nda ço�u zaman anla�mazl�k ç�kar. Tatarlar 
Ba�g�rtlar�n üzerine yürüyünce hükümdarlar� çarp��mak için 
haz�rland�. Kumandanlar iktalar�m�z� geri vermezsen çarp��may�z 
dediler. Böylelikle Tatarlar onlar� ekin biçer gibi biçtiler.” 96  
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- “Becne: Türk ülkesinde bir mevkidir. Orada bir da� 
vard�r.” 97 

Kazvinî’de de�i�ik pasajlarda geçen bunlar�n d���nda da 
Türkler ilgili malumat bulmak mümkündür. Ancak vermi� oldu�umu 
bilgiler de göstermektedir ki, ilk iki grupta verdi�imiz bilgilerle k�yas 
kabul etmeyecek derecede bir geni�lik ve çe�itlilik söz konusudur.  

 IV. De�erlendirme ve Sonuç  

Bu bilgileri verdikten sonra, bilgiler üzerinde bir 
de�erlendirme yapabiliriz. Görüldü�ü üzere 3 farkl� bilgi veri� tarz� 
söz konusudur: 

- Irak ekolü tarz� 

- Belh Ekolü tarz�  

- 7 �klim tarz� 

Irak ekolü tarz�nda bilgi veren �bn Hurdadbih 8 Türk 
boyundan bahseder:  

-  Toguzguzlar(Dokuz O�uz/Uygurlar),  

- Guzlar(O�uzlar),  

- Becenekler (Peçenekler), 

- Türke�ler,  

- Özke�ler,  

- H�f�ahlar (K�pçaklar),  

- H�rh�zlar (K�rg�zlar) ve  

- Halaçlar  

Ayn� tarzda bilgi veren �bnü’l-Fakîh de 8 Türk boyunu konu 
edinir:  

- Toguzguzlar (Dokuz O�uz/Uygurlar) 

- Harluhlar (Karluklar),  

- Guzlar (O�uzlar),  

- Becenekler (Peçenekler),  

- Türki�ler,  
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- Erki�ler,  

- H�fcahlar (K�pçaklar), 

- H�rh�zlar (K�rg�zlar)   

Ya’kubî’de ise 5 Türk boyundan bahsedilir: 

- Harluh (Karluklar),  

- Toguzguz (Dokuz O�uz/Uygurlar)  

- Türke�,  

- Kîmak ve  

- Guz (O�uzlar) Türkleridir.  

Bu bilgiler, sonraki dönemlerde yaz�lacak olan eserlere 
kaynakl�k edecektir. Verilen bilgilerin k�sal���, henüz Türklerin 
ya�ad��� bölgelere yo�un bir ilginin bulunmamas�ndand�r. Gerek dinî, 
gerek �rkî ve gerekse ticarî aç�dan Türklerle yo�un temas�n 
sa�lanmas�n�n ard�ndan yukar�daki bilgiler özellikle Türklerin ve 
Türk �rk�n�n özellikleri aç�s�ndan çe�itlenecektir. Eserin yaz�ld��� 
dönemde Türklerle yo�un bir temas�n bulunmad���n�n bir ba�ka 
göstergesi, Türklerin bir k�sm�n�n Mecusî, di�er bir k�sm�n�n ise da 
z�nd�klar toplulu�u (Zanâd�ka) olarak anlat�lmas�d�r. Türklerle yo�un 
temasa geçilmesinin ard�ndan bu anlay�� de�i�ir ve yerini Türk 
ülkelerini �slam ülkeleri aras�na katan bir anlay��a b�rak�r. Fârâb 
�ehrinde Müslümanlar�n ve Halaç Türklerinin silahl� adamlar�n�n 
bulunmas�, periyodik olarak Türklerin Müslümanlarla temas�n�n 
yo�unla�t��� döneme geçilmek üzere oldu�unu gösterir.   

Dikkat edildi�inde, Ya’kubî’deki bilgilerin �bn Hurdadbih’te 
bulunan bilgilerden daha fazla oldu�u görülecektir. Bunun temel 
sebebi, Ya’kubî’nin Ba�datl� olmas� ve Ba�dat ile Samarra’da 
bulunan Türkler hakk�nda bilgi sahibi olmas�d�r. Ancak bu ekole 
mensup yazarlar�n eserlerinde Türklerle ilgili bilginin kayna�� hemen 
hemen ayn�d�r. Örne�in, Türklerin k�srak eti yiyip k�srak sütü 
içtikleri bilgisi �bn Hurdadbih’te bulunmazken, Türk ülkelerinin 
yerleri hakk�nda detayl� bilgi Ya’kubi’de mevcut de�ildir. 

Yazarlar�n ölüm tarihleri dikkate al�nd���nda ayn� 
dönemlerde ya�ad�klar� görülecektir. Bilgiler aras�ndaki k�smî 
farkl�l�klar yazarlar�n gördüklerinden ziyade duyduklar�n� kaleme 
almas�ndan kaynaklanmaktad�r.  
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Metinlerde geçti�i üzere, Ya’kubî’de bulunan farkl� bilgi 
türünü Ba�dat ve Samarra’da bulunan Türkler hakk�ndaki bilgiler 
olu�turmaktad�r. Bu bilgiler Ya’kubî’nin bizzat �ahit oldu�u 
bilgilerdir. �bn Hurdadbih’te hissedilen Türkler Müslüman Araplar�n 
yak�nla�mas� vurgusu Ya’kubî’deki bilgiler için de söz konusudur. 
Bu dönem, Türklerin yava� yava� Müslüman olduklar� dönemi 
yans�tmaktad�r. Kan�m�zca, Türklerin dinî durumlar� ile ilgili 
bilgilerin Ya’kubî’de bulunmamams�n�n sebebi, Ya’kubî’nin Ba�dat 
ve Samarra’da Türkleri yak�ndan tan�mas� olmal�d�r. 

�bnü’l-Fakîh’te bulunan bilgilere bak�larak Türklerle ilgili 
bilgilerin çe�itlendi�ini söylemek mümkün olmaktad�r. Zira Türklerin 
özelliklerine dair bilgiler daha ziyade �bnü’l-Fakîh’in eserinde 
bulunmaktad�r. Örne�in “Türklerin ya�ad��� bölgelerde ha�erât�n 
bulunmay�p, samur ve tilkinin çok bulunmas�”, “yüzlerinin sert 
olmas�” bilgisi di�er iki yazarda bulunmamaktad�r. Her üç yazarda 
bilgilerin kayna�� zikredilmedi�inden, bilgilerin kayna�� hakk�nda bir 
de�erlendirme yapma imkân� yoktur. Ancak bilgilerin 
çe�itlenmesinden hareketle ili�kilerin giderek fazlala�t��� öngörüsüne 
ula�mak mümkündür. Benzer �ekilde “Türklerin istediklerinde kar ve 
ya�mur ya�d�rabildikleri bir ta�a sahip olmalar�”, “Türklere “Türk” 
denilmesi” ile ilgili olarak verilen bilgiler ve �bn Hurdadbih ve 
Ya’kubî’nin bahsetmedi�i Erki� Türkleri bahsinin �bnü’l-Fakîh’te yer 
almas� s�kla�an ili�kileri ve artan bilgi kaynaklar�n� göstermektedir.  

�slam ülkelerini 18 ile 22 aras�nda de�i�en bölgelere ay�ran 
Belh co�rafya ekolüne mensup ise yazarlar Türk ülkelerinden ve 
topluluklar�ndan geni� bir biçimde bahsederler. Irak co�rafya 
ekolünün yazarlar�ndaki gibi temel bir tak�m bilgileri vermekle 
yetinmemektedirler. Bu geni� anlat�m�n sebebi olarak bir tak�m 
hususlar dile getirilebilir. Örne�in, �slam fetihleri ile birlikte bu 
ülkelerden sa�lanan bilgi ak���n�n artmas� bu nedenlerden birisi 
olarak dile getirilebilir. Benzer �ekilde, yine fetih olgusu ile birlikte, 
bu ülke halkalar� ile olan diyalogun geli�mesi de bir sebep olarak öne 
sürülebilir.  

Ancak, kan�m�zca, dile getirdi�imiz iki sebep ve içerik 
aç�s�ndan bunlara benzeyecek daha farkl� sebepler, konunun yeterince 
anla��lmas�n� sa�lamayacakt�r. Bize kal�rsa, ekolün temel özelli�i 
olan Müslüman olmayan ülkeleri d��ar�da b�rakarak çal��malar�n� 
geni� ve ayr�nt�l� bir biçimde �slam ülkelerinin co�rafyas� üzerinde 
yo�unla�t�rmak eylemi bu belirgin art���n sebebi olarak görülmelidir. 
Zira �stahrî’de dile getirilen “�slam dönemi gelince, Müslümanlar her 
ülkeden toprak ele geçirdi. Örne�in, Rum ülkesinden �am, M�s�r, 
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Magrib ve Endülüs’ü, Hind ülkesinden Kabil’e ve Toharistan’�n 
yukar�lar�na kadar giden Mansûre’yi ve Multan topra��na s�n�r olan 
kesimi, Sind ülkesinden de Maveraünnehir’i ald� ve bunlar� büyük 
�slam memleketi topraklar�na katt�lar” 98   ifadesi, bu dönemin 
anlay���n�n olu�ma nedenini ortaya koymaktad�r. Belh ekolü 
yazarlar�, Türk beldelerine, k�smen �slamla�m�� veya giderek 
�slamla�acak ülkeler ve halklar gözüyle bakmaktad�rlar.  

De�erlendirdi�imiz üç eserde ba�l�ca, �stahrî ve �bn 
Havkal’de oldu�u gibi Giri� bölümünde ana hatlar�yla Türklerin ve 
Türk yurtlar�n�n tan�t�ld�klar� bölümler ve Makdisî’de oldu�u gibi, 
eserlerin muhtelif yerlerinde Türk halklar� ve ülkeleri hakk�nda 
detayl� bilgi veren bölümler olmak üzere iki farkl� bilgi türü 
bulunmaktad�r. Bu bilgilerde Türk halklar� birbirlerine yak�n halklar 
olarak tan�t�lmaktad�r.  

Eserlerin yaz�l�� tarihlerin dikkat etmek konuyu daha anla��l�r 
k�lacakt�r. �bn Havkal’in eserinde 340/952 y�l�nda �stahrî ile 
görü�mü� oldu�una dair bir kay�t bulunmaktad�r. 99  Makdisî ise 
335/946 y�l�nda Kudüs’te do�mu�100 ve yakla��k 1000 y�l� civar�nda 
vefat etmi�tir. 101  Bu tarihlendirmelerden hareketle, �stahrî ve �bn 
Havkal’in eserlerini 350 y�l� civar�nda, Makdisî’nin de yakla��k bu iki 
eserin telifinden 30 y�l sonra telif edildi�i söylenebilir. Irak co�rafya 
ekolü yazarlar�ndan, bu çal��mada de�erlendirilmeye al�nan üç 
yazar�n eserlerini 9. asr�n sonlar�nda kaleme ald�klar� dikkate 
al�nd���nda, 50 y�ll�k bir sürede meydana gelen de�i�imin boyutlar� 
daha iyi kavranacakt�r. Bu süre içerisinde toplumlarda meydana gelen 
köklü de�i�im telif edilen eserlere de yans�m��t�r. Bu yans�ma, 
asl�nda bak�� aç�s�n�n de�i�mesidir. Özellikle Türk halklar� ve 
topluluklar� konusunda yeni bir bak�� aç�s� olu�mu�tur. Irak co�rafya 
ekolü yazarlar�n�n eserlerinde dikkatleri fazlas�yla çekmeyen Türk 
halklar� ve topluluklar�, giderek belirgin �ekilde dikkatlerin üzerlerine 
çevrildi�i bir halklar ve topluluklar zümresine dönü�mü�tür.  

                                                 
98 �stahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, 4  
99 �bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 329-330 
100  Yakut el-Hamevî, �ihabuddin Ebi Abdullah Yakut b. Abdullah, 
Mu’cemu’l-Udeba,  ne�r: A. Rufai, Beyrut, , ts., VIII/238  
101 M. A�ar�, �slam Co�rafyac�l���, 366 
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Ekoller sonras� sürecin yazarlar� olan Kazvinî ise ilk iki 
grubun d���nda bir yol izlemi� ve vermi� oldu�u bilgileri iklim 
bölgelerine göre tasnif etmi�tir. Bu bilgilerde: 

- Peçenek ülkesi 

-  Necâ ülkesi 

- Bu�rac ülkesi 

- Tatar ülkesi 

- To�uz�uz ülkesi 

- Çi�il ülkesi 

- H�tyân ülkesi 

- K�rg�z ülkesi 

- Karluk ülkesi 

- Hazar ülkesi 

- O�uz ülkesi 

- Kîmâk ülkesi 

olmak üzere 12 Türk ülkesinde ve buralarda ya�ayan 
Türklerin özelliklerinden bahsetmi�tir. Bu bahislerde verilen bilgiler 
di�erleri k�yas kabul etmeyecek bir çe�itlilik ve geni�liktedir.  

Bütün bu bilgilerden sonra sonuç olarak �unlar söylenebilir: 
�slâm co�rafyac�lar�n�n eserlerindeki Türkler hakk�ndaki bilgiler tek 
bir metod üzere verilmemi�tir. Ayr�ca bilgilerin içeri�inde de bir 
geni�leme söz konusudur. Özellikle Irak ve Belh ekolü yazarlar� 
bilgilerini verirken kaynak vermemektedirler; ancak bigilerini 7 �klim 
teorisi uyar�nca veren ve Türklerle ilgili bilgileri 6. ve 7. �klimlerde 
zikreden Kazvinî, bilgilerinin kayna��n� da vermektedir.    
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