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Batı Hun Devleti içindeki 

L 
Türk kavimlerinden biri. 

_j 

Bulgar Türkleri' nin adına tarihte ilk 
defa milattan sonra 482'de rastlanmak
tadır. Attila'nın 453'te ölümünden son
ra Hun birliği çözülmüş, bunun üzeri
ne Kafkaslar'dan Tuna'ya kadar Karade
niz'in kuzeyinde uzanan bölgelerde Bul
gar Türkleri siyası birliklerini kurmuş
lardır. 

Bulgar kabilelerinden LJtigurlar doğu
da Kuban ırmağı yörelerinde, Kutrigur
lar da batıda Tuna'nın kolları ile Besa
rabya yörelerinde hakimiyet kurdular. 
Ancak Balkanlar'daki sınırı emniyet al
tına almak isteyen Bizans imparatoru 
Zenon (476-491), komşusu olan Kutri
gur Bulgarları'nı Utigurlar'a karşı kış

kırtarak savaşa sürükledi. .Yenilen Kut
rigurlar'dan 2000 kadar aile savaş son
rasında (482) Bizans' ın hizmetine gire
rek Trakya'ya yerleştiler ve zamanla Hı
ristiyanlığı kabul ettiler. 

Bulgarlar VI. yüzyılda Orta Asya' dan 
batıya göç eden Avarlar'ın idaresine gir
diler (559) Bulgar Hanı Kuvrat Han za
manında (584 -642) Avar idaresinden kur
tuldularsa da VII. yüzyılda Don ve Kuban 
ırmakları arasındaki yurtlarına baskıla

rını arttıran Hazarlar'ın hakimiyetini ka
bul etmek zorunda kaldılar. 

Tuna Bulgarları. Hazarlar'ın baskıları · 
üzerine Kutrigur Bulgarları Kuvrat Han'ın 
küçük oğlu Esperih idaresinde Dobruca 
taraflarına göç ettiler. Müslümanların 
istanbul'u kuşatmalarından (674-678) 

faydalanarak Bizanslılar'ı mağlQp etti
ler ve Bizans'ı anlaşmaya mecbur bırak
tılar ( 681) Böylece Tu na Bulgarları Bal
kanlar'da ve Orta Avrupa'da önemli bir 
siyası varlık haline geldi. Bilhassa Kurum 
Han (803-814) ve Omurtag Han (814-831) 

zamanında Bulgarlar en parlak devirle
rini yaşadılar. Sofya, Niş Belgrad, Üsküp 
gibi önemli merkezler arasındaki tica
ret yollarını ellerine geçirdiler ve ekono
mik bakımdan geliştiler. Ancak Mala
mir Han zamanında (831-836) Bulgarlar 
arasında Bizans'ın tesiriyle Hıristiyanlık 
yayılmaya başladı ve Persiyan Han dö
neminde (836-852) devam etti. Nihayet 
Boris Han'ın (859-890) Hıristiyanlığı ka
bul etmesiyle (864) Tuna Bulgarları bü
tünüyle hıristiyan oldular ve zamanla 
Slavlaşarak kendi öz dillerini unuttular. 

İdil (Volga) Bulgarları. VII. yüzyılın ikin
ci yarısında Kutrigur Bulgarları'nın Tu-

na boyuna göçü sırasında Utrigur Bul
garları da kuzeye doğru çekilerek Orta 
İdil boyuna gittiler ve bugünkü Tatar
la r'ın ve Çuvaşlar'ın yaşadıkları toprak
larda yerleştiler. Bu bölgeler önemli su 
yolları ile ticarete, verimli toprakları ile 
ziraate, ormanları ile avcılığa ve arıcılı

ğa çok uygun olduğundan Bulgarlar bu
ralarda zamanla ekonomik bakımdan 
geliştiler ve bu sayede kültür seviyeleri 
de yükseldi. Bulgar, Siler, Suvar, Oşal, 

Tetiş gibi önemli kültür ve ticaret mer
kezleri kuruldu. 

İdil Bulgarları bir yandan İskandinav, 
Rus ve Baltık ülkeleriyle, öte yandan Tür
kistan, İran, Arap ve Bizans ülkeleriyle 
karşılıklı ticaret yapıyorlardı. İslam ülke
lerinden gelen tüccarlar vasıtasıyla Bul
garlar arasında kısa zamanda İslam di
ni ve kültürü yayıldı. Bulgar Hanı Yalta
var oğlu Almış Han müslüman oldu ve 
920'de Bağdat'a halifeye elçi göndere
rek Bulgar halkına İslam dinini öğrete
cek din bilginleri ile cami ve kale yapa
cak mimarlar istedi. Halife Muktedir-Bil
lah Ca'fer de 922'de Bulgar ülkesine bir 
elçilik heyeti yolladı. Bu heyetle bulunan 
İbn Fadlan, yolda ve Bulgar ülkesinde 
görüp duyduklarını daha sonra kaleme 
aldığı seyahatnamesinde anlatmıştır. 

İdil Bulgarları Xlll. yüzyılın ikinci yarı
sına kadar yerleşik bir halde refah için
de yaşadılar. Fakat Bulgarlar'ın 1223'te 
Don bölgesinde Kumanlar ' la yaptıkları 
bir savaştan Aral bölgesine dönen Mo
ğol ordusuna saidırmaları ve onları yen
meleri kendi felaketlerini hazırladı. Nite
kim Batu Han ' ın emriyle Moğollar uzun 
bir hazırlıktan sonra 1236'da Bulgarlar'a 
saldırdılar ve bütün şehirlerini yakıp yık
tılar, halkı da kılıçtan geçirdiler. Bulgar
lar Altın Orda devrinde (1283- 1452) bi
raz toparlanıp varlıklarını sürdürdüler
se de 1361 'de Altın Orda Hanı Pulat Ti
mur'un saldırısına uğradılar ve belli baş
lı şehirleri yıkıldı. 1391 'de ise Timur
lenk'in Altın Orda Hanı Toktamış'a karşı 
yaptığı sefer sırasında Altın Orda şehir
leriyle birlikte İdil Bulgarları'nın şehir
leri de tahrip edildi. Bulgarlar bundan 
sonra Kazan Hanlığı'na tabi olarak ya
şadılar. Nesillerini ve dillerini bugün to
runları olan Çuvaşlar'la devam ettirmek
tedirler. 

Bulgarlar'ın Dili. Tuna Bulgarları'ndan 
kalan dil örnekleri çok azdır. Bunlar ba
zı kaynaklarda geçen kişi adları, unvan
lar ile çeşitli eşya ve kırk kadar kitabe
de geçen bazı kelimelerden ibarettir. Ya
pılan incelemelerden anlaşıldığına göre 



Bulgarlar'ın dili, Türk dilinden daha ilk 
Türkçe devrinde ayrılarak farklı bir dil 
halini almıştır. Tuna Bulgarcası'ndan ba
zı örnekler : dilom "yılan", dohs "domuz", 
şegor "sığır", vereni "ejder", tekou "te
ke", dvan "at", to h "tavuk", so mor "sı
çan" ; veçem "üçüncü", tuotom "dördün
cü", altom " altıncı ", çitem "yedinci", şeh
tem "sekizinci", tvirem "dokuzuncu"; 
alem "ertesi. sonraki" . 

· İdil Bulgarları'nın dili hakkındaki bil
giler ise nisbeten daha fazla ve daha 
açıklanabilecek durumdadır. İdil Bulgar
ları'na ait Xlli-XlV. yüzyıldan kalmış ba
zı mezar taşlarındaki kısa cümleler ve 
bunlardaki kelimeler kalıplaşmış şekil 

lerin tekran olan ifadelerdir. Örnek me
tin : 

J._,l w0..ı l ..::.._,.,... ı.? J5 ..ı ü~ 'i ..,.:ıı: ~~ 
w0 L,;) .......,~ "-.; ~ ..ı,ı._.J .f .s..,L wl ~.;..ı 

~\ ~.) J~ fo .Jft ü~ ~):; .s_,_,:k _,;..... 
J:;..\) ..... t:ı1J5..ı y~ ü_,.JI ül w!,S' ~.J 

Transkripsiyonu : Hüve-1-hayyü-1-le~l 

la yemütü ve küllü hayyin seyemütü. Av
ran avli Vurum Alı b belüvi kü; rahmetul
lahi caleyhi raJ:ımeten vasicaten .. Dünya
ran sefer tanruvi; tarlb ciyeti c ür to bır 
cal receb ayhi vanım küven eti. el-Mev
tü babün ve küllü'n-nasi dabilühü. 

Tercümesi : (Ya lnı z) O diridir ve ölüm
süzdür ve bütün diriler ölecektir. Avran 
(Evren 7) oğlu Vurum Alp('ın) mezar ta
şıdır. Allah'ın geniş rahmeti onun üzeri
ne olsun. Dünyadan sefer eyledi. Tarih 
yediyüz dokuz (uncu) yıl, Receb ayı (nın) 

onuncu gün(ü) idi. Ölüm bir kapıdır ve 
her insan o kapıdan girecektir. 

İdil Bulgarcası'ndan bazı kelimeler : bi
yelim "beşinci", cal "yıl ", belüv "mezar 
taşı" , kü "bu, -dır", tan- "etmek, eyle-

Tataristan'da 
Kabişev 

Bölgesinde 
bulunan 
1309 Tarihli 
Bulgar 
mezar taşı 
(F.S.Hakimzyanov, 

Yasız kepila{iy 

Joljsikih 

Bulgar, 

Moskova 

1978, ' · 107) 

rnek", ciyeti "yedi", cür "yüz", vanım 
"onuncu", küven "gün". 
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Balkan yarımadasının doğusunda bu
lunan Bulgaristan. 41. 14' - 44· 12' en
lemleri ve 22. 21 ' - 28" 36' boylamları 
arasında yer alır; yüzölçümü 110.912 ki
lometrekaredir. Kuzeybatıdan güneydo
ğuya doğru Romanya, Yugoslavya, Yuna
nistan ve Türkiye ile komşu olup doğu

da Karadeniz'le 378 kilometreyi bulan 
bir kıyıya sahiptir. · 

Bulgaristan ll. Dünya Savaşı'ndan son
ra, birkaç yıl içinde öteki siyası partileri 
tasfiye ederek ülkeye hakim olan Bul
gar Komünist Partisi'nin yönetiminde, 
halk demokrasileri adıyla bilinen sosya
list ülkeler arasında yer almıştır. 1989 
yılında Doğu Avrupa ülkelerinde totali
ter yönetimlere karşı baş gösteren hür
riyetçi halk hareketleri Bulgaristan'ı da 
etkilemiş ve kırk beş yıllık komünist ik
tidarın çökmesini sağlamıştır. Ülkede 
1990 yılında çok partili demokratik par
lamenter bir sistem kurulmuş, Komünist 

BULGARİST AN 

Partisi adını Sosyalist Parti şeklinde de
ğiştirmiş ve kırk beş yır sonra ilk defa 
birden çok siyasi partinin katıldığı ge
nel seçimler yapılmıştır. Devlet başkan
lığı sistemi kaldırılarak cumhurbaşkan
lığı rejimi kurulmuştur. Ülkenin en yük
sek temel organı 400 üyeli Büyük Halk 
Medisi'dir ve yasama yetkisi bunun elin
dedir. Yürütme yetkisi ise cumhurbaş
kanı ile bakanlar kurulundadır. 

I. FiZİKİ ve BEŞERİ COGRAFYA 

1. Yüzey Şekilleri. Bulgaristan ' ın orta 
kesimini, Yugoslavya sınırından Karade
niz kıyısındaki Emineburnu'na kadar ba
tı- doğu doğrultusunda 550 kilometre
lik bir mesafe boyunca uzanan Balkan 
dağları kaplar. Ortalama genişliği 20 km. 
olan bu dağlar yuvarlaklaşmış sırtlar ih
tiva eder, ulaşım bakımından fazla en
gel çıkarmaz ve en yüksek noktası olan 
Yumrukçal tepesinde 2371 metreye eri
şir. Dağlık kesimde ulaşıma imkan ve
ren geçitler arasında en ünlüsü 1300 m. 
yükseklikteki Şipka Geçidi'dir. 

Ülkenin kuzeyini Balkan dağlarından 
Tuna nehrine doğru hafif eğimlerle alça
lan bir plato işgal eder. Tuna nehri üze
rinde dik yamaçlarla son bulan bu pla
tonun yüzeyi yer yer Tuna'ya inen vadi
lerle yarılmıştır. Balkan dağlarının güne
yinde de çukur alanlar dikkati çeker. Bu 
çukur alanlar. Meriç ve onun önemli ko
lu olan Tunca etrafında yayılmış toprak
lardır . Bu toprakların batı ve güneybatı
sında Bulgaristan'ın en güneydeki dağ
lık kütlesi olan Rodoplar yükselir. Bal
kan dağlarının aksine geçitleri az ve yük
sek olan bu dağlar herhangi bir vadi ta
rafından baştan başa kesilmezler. Rodop
lar'ın en yüksek kesimleri. batıda Pirin 
dağı üzerinde Yeltepe (2915 m.) ile ku
zeybatıdaki Rila dağı üzerinde Musaila 
tepesidir (2925 m.). 

2. İklim ve Bitki Örtüsü. Bulgaristan'da 
iklim bakımından birbirinden farklı ke
simler görülür. En kuzeyde kara iklimi
nin hüküm sürdüğü, kış ve yaz sıcaklık
ları arasındaki farkın büyük olduğu ve 
ocak ayı ortalamalarının sıfır derecenin 
altında seyrettiği bir bölge bulunur. Bu
rada en yağışlı mevsim yazdır. Karade
niz kıyıları yakınında daha yumuşak, kış
ları ılık, yazları ise çok sıcak olmayan or
ta derecede yağışlı bir iklim göze çarpar. 
Ülkenin güneyine doğru yazların kurak 
ve sıcak geçtiği. kış mevsiminde bol ya
ğış alan Akdeniz iklimi etkileri belirir. 
Nihayet Bulgaristan'da bir dördüncü ik
lim tipi olarak dağ ikliminden söz edile
bilir. Yükseltisi 1 000 metrenin üzerinde 
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