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Hazarlar ’da Din: İslâmiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik 

 

                                                                                                             Abdullah Şahin * 

 

Giriş  

Hazar kelimesi Arapça’da el- Hazar; Persçe’de Hazar, Hazariyan; Macarcada, Kazar, 

Kozar; İbranice’de Hazar, Kuzari; Latince’de Chazari, Gazari; Grekçede Khazaroi; Rusça’da 

Kozar, Kozarin; Gürcüce’de Hazar- i; Çincede T’u- chüe Ho- sa, Ko- sa ve Ko- sat şeklinde 

geçmektedir1. Kelime “gez” anlamına gelen “kaz” kökünden türemiştir. “Ka- zar: gezer yâni 

serbest dolaşan, bir yere bağlı olmayan” anlamına gelmektedir. Bu adlandırılmalara rağmen 

tarihte Hazar isminin çağdaş tarihçiler tarafından bile kullanılmadığını belirtmek gerekir. 

Sonraki tarihçiler tarafından bu şekilde isimlendirilmiştir. Örneğin, Arap seyyah ve coğrafyacı 

olan İbn Havkal, “Hazara gelince, bu isim, başkenti İtil olan ülkeye verilen isimdir. Bu ne bir 

milletin ne de bir halkın ismidir”. İstahri’de, “Hazar, iklimin adıdır”. Bekri’de de aynı 

ifadeler geçmektedir: Hazar o ülkenin adıdır”. Kaşgarlı Mahmut kendinden öncekileri tasdik 

eder mahiyette: “Hazar, Türklerin yaşadığı yere verilen isimdir”. Dolayısıyla çağdaşları 

Hazar ismi ile bir etnik grup veya milliyet değil, sadece bir bölgeyi ve mecazî olarak da o 

bölgede iskân olan insanları kast etmişlerdir.  

Hazar isminin esasında Hazar Denizi’nden geldiğini söyleyebiliriz. Farsça konuşan 

halklar bu bölgede iskân olan diğer halklar, bu denizi Hazar Denizi olarak adlandırırlar. Hazar 

Denizi’nin kuzeyindeki bölgede iskân olan göçebe halka her zaman Hazar olarak 

adlandırılırdı. Hazar ismi Hazar bozkırlarını yurt edinmiş göçebelerin ya da yarı göçebelerin 

ismidir. Eskiçağlarda “Hazar”, Hazar Sakalarına ve Sarmatlarına verilen addır. Şehnânme’de 

MÖ. 450’li yıllarda Şah Lorasp zamanında, Hazarların Trasnkafkasya’ya yaptıkları bir 

akından söz edilir. Bununla birlikte, Antik Gürcü kaynakları MÖ. 7. yy. da Torgomesyanlarla 

yaptıkları savaşlardan bahsederler. Milattan sonra ise kaynaklarda bazı değişimler görülür ve 

Hazar adı birdenbire Dağıstanlı Sarmatlar’a bağlı bir boyun adı oldu, Barsiller ya da Basllar. 

Ermeni kaynaklarında bu Hazar- Barsiller’den ilk olarak ikinci ve üçüncü yüzyıllarda söz 

edilir2.  

Hazar Hakanlığı, VII.- X. Yüzyıllarda güçlü devlet teşkilatı, ticarî faaliyetleri, dinî 

hoşgörüsü ve iktisadî refah seviyesinin üstünlüğü ile Kafkaslar ile Karadeniz’in kuzey 

düzlüklerinde; İdil’den (Volga) Dnyeper (Özi)- Çolman’a (Kama) ve Kiyev’e kadar uzanan 

sahada siyasî istikrar sağlamıştır. Aynı zamanda, Hazar Hakanlığı, Doğu Avrupa tarihinde 

muazzam bir rol oynayan ve düzenli bir devlet kuran ilk Türk kavmidir. 

                                                           
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: Tarih: Yüksek Lisans Öğrencisi 
1 Peter B. Golden, Khazar Studies, ss.123- 124 
2 Yakov Kuzmin- Yumanadi, Pavel Kuleshov, “Hazarlar”, Türkler, ss. 464- 472 
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Hazarlar’ın menşei Türk’tür ve bu coğrafyaya Orta Asya’dan geldikleri muhakkaktır. 

Hazarların bir müddet Hunların tabiiyetinde kaldığını söyleye biliriz. Hazarlar bölgeye gelen 

ilk Türkler değildir. Bu coğrafyada Hazarlardan önce sırası ile V. yüzyılda Doğu’dan gelen 

Türk Ogur kavimlerinin, Juan Juanlar’ın Sabarlar’ı anayurtlarından çıkarmaları ile bu bölgeye 

gelen Sabarlar, Ogur kavimlerinin bir kısmını yerlerinden etmiştir. Sabarları ise Avarlar 

yerlerinden etmiş (558) ve nihai olarak Gök- Türklerin Avarların hâkimiyetine son vermesi ile 

bölge Gök- Türk devleti hâkimiyetine geçmiştir (576). Gök- Türkerler iç meselelerle 

uğraşırken bu bölgeye yeterince önem verememişlerdir. Bu nüfuz boşluğundan istifade eden 

bölgedeki diğer Türk kavimleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Gök- Türkler iç meselelerini 

düzelttikten sonra VII. Yüzyılda bölgeye dönebilmişlerdir. VII. Yüzyılda Hazarlar Gök- 

Türklerin Batı’daki en uç kolu olarak tarih sahnesine çıkmaktadır. Hazarlar, Karadeniz ile 

Hazar denizi arasında dağınık yaşayan ve aslen Sabar olan Semender ve Belencer adlı iki 

hazar boyu ile hakanlık topraklarında yaşayan diğer Sar-ogur ve On-ogur gibi diğer bütün 

Türk kavimlerini kendi hâkimiyetinde eritmiştir. X. Yüzyıl İslam tarihçisi Mes’ûdî İranlıların 

Hazar adını verdikleri kavme Türklerin Sabar (Sabir) dediklerini belirtmektedir. Bu bölge her 

ne kadar Sabar olarak adlandırılsa da Türklerin göç güzergâhı olduğu için Hun, Ogur, Fin- 

Ugor ve Avarlardan kalan toplulukların burada hayatlarını idame ettirdiğini bilmekte fayda 

vardır3.  

Hazarların Orta Asya’dan çıkarak kaç tarihinde İdil bölgesine geldiği tam olarak 

bilinmemektedir. Buna rağmen Hazarların ülkeleri önceleri Terek havalisinde iken, 

sonrasında ağırlıklı olarak aşağı İdil bölgesine yönelmişlerdir. Burası İdil, Yayık, Don ve 

Kuban gibi dört büyük nehrin havzasında bulunur ve devrin en önemli ticaret kavşağında yer 

alır4. Hazarların bu bölgeye yerleşmesi şüphesiz ticarete verdikleri önemden gelmektedir. En 

azından ticaretten istifade etmek istemektedirler. Bu durum Türklerde çok görünen bir durum 

değildir. Hazarların bu faaliyetleri onların ticarete ne derece önem verdiğinin en önemli 

göstergesidir. Gürcü kaynaklarına göre Hazarlar bölgeye milattan önceki devirlerde gelmiştir. 

Gürcü hükümdarı Mirvan (MÖ. 167- 123) Hazarlara karşı mücadele vermiş ve ülkesini Hazar 

akınlarından korumak için Daryal geçidinde istihkâmlar inşa ettirmiştir. 

Hazarların tarih sahnesine çıkışı ile ilgili olarak kaynakların ittifakta olduğu tarih M.S 

II. yüzyılın sonlarına doğru olmuştur. M.S. 198 yılında Hazarlar Barsilialar’la birlikte 

Ermenistan’a saldırmışlardır. Hazarlar bölgeye geldikten bir müddet sonra Doğu Roma ve 

Sasani arasında III. yüzyıldan itibaren dengeleyici ya da müttefik unsur haline gelmiştir. 

Başlarda Sasaniler’in tarafında yer almışlardır. Ancak Sasaniler’in IV. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren yayılmacı bir dış siyaset izlemeleri ve Ermenistan’ı işgal etmeleri ardından 

Hazarların Sasaniler ile olan ilişkilerinde önemli kopmalar olmuştur. Hazarlar Sasaniler’e 

karşı Doğu Roma ile ittifak kurmuş ve Doğu Romanın askerî olarak gelişimine büyük katkı 

sağlamıştır. 363 yılında Doğu Roma İmparatoru Julian’ın Sasanilere karşı yapmış olduğu 

sefere katılmışlar ve Doğu Roma’ya hatırı sayılır bir destek vermişlerdir. Sasaniler Hazarların 

bu saldırgan tavrına karşılık bölgede Hazarların hâkimiyetinde olan diğer kavimleri Hazarlar 

aleyhine anlaşarak, Hazarlara saldırmalarını sâlık vermiştir. 

                                                           
3  Muallâ Uydu Yücel, “Hazar Hakanlığı”, Türkler, ss. 445-463 
4 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, ss. 157 
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Hazarlar V. yüzyılda bir süre Hun hâkimiyetinde kaldı Attila’nın Sasaniler’le olan 

ilişkisinden dolayı Sasani topraklarına akın düzenleyememişlerdir. Ama Attila’nın 434 yılında 

vefatından sonra ilk yaptıkları faaliyet Sasani topraklarına akın düzenlemek olmuştur5. 457 

yılında Sasani savunmalarını yerle bir ettikten sonra Kür ve Aras ülkelerini hâkimiyet altına 

almışlar ve İberya, Gürcistan ve Ermenistan’ın içlerine kadar inmişlerdir. Sasaniler bu 

akınlara karşı çaresiz kalmış ve Doğu Roma’dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu durum 

da elbette, Sasaniler’e karşı Hazar akınlarının ne derece güçlü olduğunu göstermesi açısından 

da önemlidir. Sasaniler, bilhassa Kudad (448- 531) zamanında Derbent ve Kafkasya’daki 

geçitlerde bir dizi kaleler inşa ettirmek suretiyle Hazar akınlarına karşı tedbir almaya 

çalışmıştır. Hakikatte, Sasaniler’in yapabildikleri tek şey bu kaleler olmuştur.  Hazar- Sasani 

ilişkileri Anuşirvan (531- 579) zamanında çeşitli temel değişimlere uğramıştır. Anuşirvan da 

kendinden öncekiler gibi öncelikle savunma hatları ve kaleler inşa ettirmeye çalışmış ama bu 

tedbirin çözüm getirmediğini anlayınca, Hazarlarla dost geçinmeye çalışmıştır. Sarayında 

daima hazarlar için bir tercüman bulundurmuş hatta Hazarlarla dostluk kurabilmek için kızını 

Hazar hakanına vermeyi bile teklif etmiştir.  

Hazarlar bu süreçte çok güçlenmişler ve 558 yılından sonraki yıllarda Kafkasların 

hâkimi ve Sasaniler’in en önemli düşmanı olarak tarihte yer almıştır. Hazarlar 576 yıllında 

Kırım’daki Kerç kalesinin Gök-Türklerin eline geçmesi ile birlikte devletin sınırları 

Karadeniz’e kadar genişlemiştir. Bu gelişmenin en önemli sonucu Hazarların Doğu Roma 

tarafından tanınması olmuştur. Hazarlardan Doğu Roma kaynaklarında “Türk” ismi olarak 

anıldığını bilmekteyiz. Hazarları bu tarihten sonra Gök-Türklerin batı kolu olarak 

görmekteyiz ve batıdaki en uç kanadını teşkil etmektedir.    

Ermeni ve İslam kaynaklarına göre, Hazarların bu hâkimiyetinin temel nedeni Gök- 

Türk Hanedanına mensup Aşina soyundan gelen bir başbuğun idaresi altında VII. Yüzyılın 

ikinci yarısına kadar devam etmiştir. Sasaniler’e karşı Gök-Tük - Doğu Roma ittifakı ile 

Hazarlar Sasaniler’e karşı akınlarda bulunmuştur. Hazarlar Derbend’i geçmiş ve Gürcistan, 

Azarbaycan bölgesine akınlar düzenlemiştir (626- 627). Doğu Roma Sasani hâkimiyet 

savaşının en önemli sürecinde Hazarlar Doğu Roma İmparatoru Herakleios’a yardım etmiştir. 

Sasani – Avar ittifakı6 karşısında Doğu Roma – Hazar ittifakı yer almıştır.   Doğu Roma 

Sasaniler’e karşı başlatmış olduğu savaşta çok zor duruma düşmüş ve Tiflis dolaylarında kırk 

bin Hazar Kuvvetinin desteğini sağlayacak bir antlaşmada bulunmuştur. Doğu Roma’ya 

verilen bu Hazar desteği sayesinde Herakleios Sasani ülkesinin içlerine kadar ilerlemeye 

muvaffak olmuştur.  Sasani hükümdarı Hüsrev Pervis kumandasındaki ordu yenilmiş ve geri 

çekilmek zorunda kalmıştır. Bu sırada Hazar Kumandanı Çarpan Tarhan ve yeğeni Şad 

(Ermeni kaynaklarına göre) Aras nehrine kadar bütün kuzey Azerbaycan’ı ele geçirmiş ve 

Ermeni kitlelerini itaat altına almıştır. Doğu Roma (Bizans) – Hazar ittifakı7 (Doğu Roma 

Hazarlardan da önce bölgedeki Kafkas kabileleri ile ittifak kurmuştur. Doğu Roma için doğu 

sınırının siyasetini belirleyecek ve temel unsurlardan biri olacak olan Hazarlarla 

münasebetinin temeli Sasani - Doğu Roma savaşları olmuştur.), Sasani - Doğu Roma savaşı 

                                                           
5 W. Barthold, P. B. Golden, “Khazar”, Encyclopaedia of Islam, ss.1172- 1181 
6 Timothy E. Gregory, Bizans Tarihi, ss. 161 
7 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, ss. 96 
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boyunca ara ara sorunlar yaşasa da devam etti ve Hazarlar Doğu Roma’nın bozkırda en 

önemli müttefiki oldu8.  

Hazarlar için dönüm noktası, Gök-Türk Devletinin 582 yılında Doğu ve Batı olarak 

ikiye ayrılması akabinde Batı Gök-Türklerin yıkılması sonrasında kendi başlarına bağımsız 

bir hakanlık olarak tarih sahnesine çıkabilmişlerdir. Gök-Türklerden boşalan nüfuz boşluğunu 

Hazarlar kısa sürede doldurmuş ve Devletlerini Gök-Türklerin yıkılış tarihi olan 630 yılında 

tam bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştır. 

Bağımsız bir devlet olarak ilk icraatları kendilerine tehdit olarak gördükleri Büyük 

Bulgar (Magna Bulgaria) Türk Devletine karşı olmuştur. Güney Rusya’da Tuna Nehri’ne 

kadar geniş bir sahaya hükmeden Bulgarları 641 yılında saldırarak, Tuna’ya doğru göçe 

zorlamışlar ve 665 yılından sonra da yıkmışlardır. Hazarlar için en mühim tehdit olan Büyük 

Bulgar Türk Devletinin yıkılmasından sonra, Hazarlar, Dynyeper ve Oka çevresindeki 

Slavları vergiye bağlayıp onları kuzeye iterek, hakimiyet sahasını daha da genişletmişlerdir9.    

   

Hazarlar’da İslamiyet 

VII. yüzyılın ortaları hem İslamiyet’in hem de Hazarların hızla geliştiği ve yayıldığı 

bir yüzyıldır. Bu dönemin kendine has şartları Hazarlarla Müslümanları sık sık 

karşılaştırmıştır. Hazarların güneye genişleme çabaları ile Müslümanların kuzeye nüfuz etme 

çabaları aynı döneme tesadüf ettiği için, tabii olarak çatışma ve ilişki kaçınılmaz olmuştur. 

Hazarlar Doğu Roma’nın müttefiki konumunda olduğu için Sasaniler’e daha sonra da 

Müslümanlara karşı bu bölgede adeta bir set olmuştur diyebiliriz10. Tarihin garip bir cilvesi 

olarak, Avar- Sasani ittifakına karşı Hazar-Doğu Roma ittifakının zaferinin meyvesini İslam 

orduları devşirmiştir. Sasaniler içinde bulundukları durumun farkındaydılar11. Son olarak, 

Hazar-Doğu Roma ittifakının zayıflattığı Sasani İmparatorluğu, eski gücünü kaybetmiştir. 

Sınır savunma hattı neredeyse çöktüğü için (Sasani askeri savunma sisteminde içeride ordu 

bulunmadığı için), büyük iş güç ve inançla hareket eden İslam orduları karşısında çökmüş ve 

632- 634 yılları arasında İslam kuvvetleri tarafından Sasani toprakları ele geçirilmiştir. Bu 

dönemde Gök-Türk İmparatorluğu çöktüğü için, son Sasani hükümdarı III. Yezdigirt’in (632-

651) sığınabileceği tek yer Çin olacaktır12.  

Sasani topraklarını fetheden Müslümanların ileri harekâtı Ermeniye yolu ile 

Kafkaslara doğru bir yandan da Suriye üzerinden Anadolu’nun içlerine kadar ilerlemeye 

başlamıştır. Sasani İmparatorluğunun çökmesi ile İslam ordularının Kuzeye ve Batıya yönelik 

fetihlerinin yolu açılmıştır. Kafkasya coğrafyası Hazarlar için stratejik bir öneme sahiptir. Bu 

yüzden Hazar ve İslam ordusunun karşılaşması uzun sürmemiş H. 31 (M. 651- 652) yılında 

Halife Hz. Ömer zamanında Selman b. Rebîa komutasındaki İslam ordusu Hazar topraklarına 

                                                           
8 Barthold ve Golden, a.g.m  
9 Jonathan Shepard, “THe Origins of Rus, The Cambridge History of Russia, ss. 47- 72  
10 W. Madelung, “The Minor Dynasties of Northern Iran”, The Cambridge History of Iran, p. 198- 249 
11 Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, ss. 567- 69 
12 Thomas S. Noonan, “European Russia, The New Cambridge Medieval History,  ss. 487- 513 
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girip, Derbend’i aşarak Belencer’e (Hazar başkenti) kadar ilerlemişlerdir. İslam ordusunun 

merkezden bu kadar uzaklaşmasının ve Hazarların geri çekilme stratejisinin bir sonucu olarak, 

İslam Ordusu Hazarların püskürtmesi sonucu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu savaşta 

ordu komutanı ve dört bin civarı Müslüman asker imha edilmiştir.  Hazarlar başkentlerinin 

istila edilmesinden sonra çeşitli tedbirler almışlar ve bu tedbirlerin en önemlisi başkenti İdil 

havalisine nakletmek olmuştur. Hazarlar bu tedbirleri mümkün olduğunca kısa sürede 

tamamlayıp, Ermenistan’a girmişlerdir13. 

Hazarlar, VII. yüzyılda (665 yılından sonra) sınırlarını Büyük Bulgaristan Türk 

Devletinin Hazar taarruzu sonrasında parçalanması ile batıda Dnyeper’e kadar ve güneyde 

Kafkaslar geçitlerine kadar ilerleyerek, İslam ileri harekâtına karşı bir set olmuştur. 669 

yılında ise farklı bir gelişme olmuş ve Sabarlar, Urgianlar, Obrianların yönetiminden ayrılarak 

Don nehri ile Kafkaslar arasına yerleşmişler ve Hazarlar’ın hâkimiyetine girmişlerdir. 

Hazarlar, çevre ülkelere sürekli akınlar yaparak büyük ganimetler elde etmişlerdir. 

Hazarların hem kendilerine rakip gördükleri devletlerin iç durumundan istifade edip strateji 

belirlemeleri hem de yapmış oldukları akınlar sayesinde bölgede muazzam bir üstünlük 

sağlamışlardır. Öyle ki, Kırım’ı ele geçirip Azak denizi üzerinde hâkimiyet sağlamışlardır. 

Dnyester’den Hazar Denizi’ne, Kafkasların güney eteklerinden Oka nehrine kadar bütün 

bölgeyi hâkimiyeti altına almışlardır. Bu izahattan da anlaşılacağı gibi, Müslüman ordusunun 

karşısında artık çöküş devrine girmiş ya da Hıristiyanlığın etkisi ile kendi içinde dini ve 

içtimai karışıklık yaşayan Doğu Roma gibi bir devlet değil aksine asabiyetini kaybetmemiş ve 

göçebe erdem ve değerlerini muhafaza edebilen bir devlet vardır. İslam ordusunun ve dininin 

Hazarlar üzerinde nüfuz edememesinin en önemli sebeplerinden ikisi budur diyebiliriz.  

651- 652’deki ilk karşılaşmadan sonra Hz. Osman’ın şehit edilmesinden (656) ve Hz. 

Ali’nin halife seçilmesi ile Müslümanlar arasında meydana gelen iç karışıklardan istifade 

eden Hazarlar, bu fırsattan istifade ederek Arran’a kadar indiler14. Takriben yarım asır 

boyunca Hazar - İslam ilişkileri sınır mücadelesi olarak devam etmiştir. Emevilerin başa 

geçmesi ile İslam devlet anlayışının değişmesi ve Emeviler tarafından kurulan saltanat sistemi 

ile İslam devleti kendini toparladı ve merkezileşti. İç meselelerini halleden Müslümanlar artık 

dış tehditlere ya da fetihlere yönelebilirdi. Muaviye zamanında Kafkas taarruzuna yeniden hız 

verildi. Ordunun başında Emevilerin ünlü komutanlarından Mesleme b.’ Abdü’l Melik 

bulunuyordu. H. 89 (M. 708-709) yılında Mesleme komutasındaki İslam orduları, Azerbaycan 

bölgesinden geçerek Derbend’e saldırmış ve Hazarlarla savaşa başlamıştır. H. 91 (M. 711) 

yılında Mesleme komutasındaki İslam ordusu Derbend’i zapt etmiştir. Bu sırada 717’de 

Konstantiniye’ye doğru sefere çıkan İslam ordusuna katılmak üzere harekete geçti ve bu 

bölgedeki taarruzları sonlandırıp Hazarlar karşısında geri çekildi. Bu durumu fırsat bilen 

Hazarlar karşı saldırıya geçti ve Şirvan’a girdi ve Azarbaycan’ın büyük bir kısmını zapt etti.  

Bu süreç Halife Ömer b.  Abdülaziz ‘in görevlendirdiği Hâtim b. Numan eş-Bahili tarafından 

Hazar ordularının durdurulmasına kadar sürdü. İslam ordusunun üstünlüğü sadece beş yıl 

sürdü. İslam ordusunun bu gücü karşısında Hazarlar Kıpçak ve diğer Türk boylarının 

                                                           
13 Yücel, a.g.m. ss. 445-463 
14 Andrew Louth, “The Byzantine Empire in the Seventh Century” The New Cambridge Medieval History, ss. 
291- 316 
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desteğini alarak karşı saldırıya geçtiler. İslam ordusu ve Hazarlar Mercülhicâre denilen yerde 

karşı karşıya geldiler ve İslam ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgiden kurtulabilen 

İslam ordusunun geriye kalanı Dımaşk bölgesine fakr ü zaruret içinde ulaşabildi.  Bu yenilgi 

karşısında yılmayan Emevi Halifesi Yezid b. Abdülmelik, el-Hakemiyi Ermeniye valiliğine 

tayin etti ve el Hakemi Hazarlarla mücadeleye başladı. H. 101-103 (M. 721 723) yılları 

arasında görevini hakkı ile yerine getiren el Hakemî bölgede tekrar İslam hâkimiyetini tesis 

etmeye başladı. Hazar - Emevi mücadelesi H. 114 (M. 732-33) yılına kadar sınırların el 

değiştirmesi şeklinde devam etti. Mervan b. Muhammed (daha sonra halife olacak) 

Ermenistan ve Azarbaycan’a vali tayin edildi. Bu dönem Emevi hâkimiyetinin önemli oranda 

tesis edildi dönemdir. Mervan, kırk bin kişilik ordusu ile Derbend geçidini aştı ve Belencer’e 

girdi. Derbend’e Müslüman muhafızlar yerleştirdikten sonra, yüz elli bin kişilik devasa 

ordusu ile Hazarların başkenti olan İdil’e kadar ilerledi. Terek nehri üzerine kurulan 

Semender şehri Emevilerin eline geçti. Hazar şehirlerini ele geçiren Mervan, Dağıstanlıları 

vergiye bağladı. Mervan İdil şehrine kadar ilerledi ve daha sonra Kür nehri üzerindeki Kasak 

(günümüzde Kazak) şehrinden, Hazarların Dağıstan’daki ikinci büyük şehri olan Semender’ 

saldırdı. Bu saldırı Hazarların hiç beklemediği bir şekilde ansızın gerçekleşti15. 

Hazarlar bu ani ve güçlü saldırı karşısında tutunamadılar ve Hazar Hakanı İdil’in 

kuzeyine çekildi. Burada kırk bin kişilik bir ordu toplayan Hakan’ın kuvvetleri Mervan’ın 

karşısında yenildi ve Hazar Komutanı Tarhan öldürüldü. Hazarlar on bin ölü ve yedi bin esir 

verdiler. Hazar hakanının İslamiyet’i kabul etmesi şartı ile barış sağlandı. Mervan, Hakanın 

İdil’e dönmesine izin verdi. Yapılan antlaşmaya göre İdil’de iki fakih kalacak ve İslamiyet’i 

Hazarlara öğretecekti: 

“Ravilerin dediklerine göre, Hazarların başkanları, Mervanla 

birlikte ülkesini istila eden askerlerin çokluğunu ve kuvvetlerini öğrenince, 

korktu ve endişeye kapıldı. Mervan ona yaklaşınca bir ordu gönderdi ve onu 

İslamiyet’i kabule ya da savaşa çağırdı. Bunun üzerine o, İslamiyet’i kabul 

ettim; bana onu anlatacak birini gönder dedi. Mervan da ona birisini 

gönderdi; o da Müslüman olduğunu açıkça gösterdi. Mervan da onunla, kendi 

ülkesinde kalması şartı ile anlaştı. Daha sonra Mervan, yanında Hazarlardan 

bir zümre ile yola çıktı; onları es-Semur ile eş-Şâriban arasındaki düz bir yer 

olan el-Lekz toprağına indirdi. Mervan, es-Sağir toprağına girdi ve halkına 

saldırdı ve orada birçok kaleyi fethetti”16. 

 Ancak Hazar Hakanı Emevi tehlikesinin geçtiğini anlayınca “Müslümanlığı” çok 

sürmemiş ve hemen eski dinine geçmiştir. Hazarlar baskı altında ya da ölüm kalım tehlikesi 

anında din değiştirmeyi kurtuluş için bir taktik olarak kullanmışlardır. Bundan dolayı 

İslamiyet bu bölgede uzun bir süre kalıcı olamamıştır. Hazarların İslam dininden dönmelerine 

rağmen bu süreçten sonra Hazar - Emevi ilişkileri genelde dostane devam etmiştir. Hazarların 

güneyden gelen Arap akınlarına karşı koyabilmesinin en önemli sebebi, kuzeyde ve batıda 

geniş bir coğrafyaya hükmetmelerindendir.   

                                                           
15 Yücel a.g.m. 
16 El- Belâzuri, Fütûhu’l- Büldân, ss. 297, 8 
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İslam halifeliğine Abbasilerin gelmesi ile Hazar – Abbasi mücadelesi hız kesmiştir. 

Bunun en önemli sebebi, Abbasi Halifesi Ebu-Ca’fer El-Mansur (754-775)’un Hazarlarla 

barış içinde yaşamak için büyük bir gayret göstermesinden kaynaklanmaktadır. H. 141’de (M. 

758) Daryal’a kurmuş olduğu Ermenistan vilayet merkezine vali olan Yezid b. Useyd el 

Sulami’ye Hazar hakanının kızı ile evlenmesini tavsiye etmiştir. Bu bilgilerin hemen hemen 

hepsini İbn. El Asam el-Kûfi’den elde ediyoruz. Hazarların günlük hayatı ile ilgili enteresan 

detaylı bilgiler verdiği gibi bu düğün ile ilgili de detaylı bilgiler vermektedir. Yezid, yukarıda 

bahsedilen emri aldıktan sonra Hazarların Bagatur adlı hakanına elçi göndererek kızı 

Hetun’un dest i izdivacına talip olduğunu bir mektupla bildirir. Hakan bu teklife olumlu cevap 

verir ve başlık parası olarak yüz bin dirhem ister. Gelin arabası o dönemin en şatafatlı ve 

debdebeli gelin arası idi.  Ayrıca gelin İslam’ı öğrenmek istiyor ve bunun için Yezid’den 

İslam’ı öğretecek kadınlar istedi. Hetun İslam’ı seçip Kur’an okumasını öğrendikten sonra, 

Kılıç ve hançerini attı ve yaşmaklı bir halde Yezid’in yanına yaklaşmasına izin verdi. Hatun, 

Yezid ile takriben iki yıl dört ay yaşadı. İki çocuk dünyaya getirdi. Bu bebekleri ile birlikte 

Berda’da öldü. İbn Asım’ın anlattığına göre Yezid, onların ölümünden dolayı üzüntüsünden 

kahroldu.  

Evlilik vesilesi ile bir müddet dostluk kurulmuş ama Hakanın kızının doğum esnasında 

çocuğu ile birlikte ölmesi ve ardından bu ölümün kasıtlı olarak gerçekleştirildiği şayiası, 

Hazar Hakanını harekete geçirmiş ve savaş sebebi sayılmıştır. Hakan, Hazarları, As- 

Tarhan’ın komutasındaki bir ordu ile göndererek Araplara H. 147’de (M. 764- 65) yeniden 

saldırmışlardır. Hazar - Sasani, Emevi ve Abbasi savaşlarının gerekçesi ne olursa olsun bu 

savaşın kazananı her zaman Doğu Roma olmuştur. Hazarlar, sadece Araplar’ın tüm 

kuvvetlerini üzerlerine çekmekle kalmamış, bu suretle müttefiklerine hezimetten kurtulma ve 

karşı saldırılara geçme hazırlıklarını tamamlama fırsatı vermiştir. Hazarlar H. 157 (M. 775) 

yılında diğer Türk boylarının yardımı ile Ermenistan’a saldırarak, Tiflis’i tekrar ele 

geçirmişlerdir. Hazarların İslam ülkelerine son saldırıları Halife Hârûnûrreşîd zamanında 

olmuştur. H. 182 (M. 799) yılında Fadıl b. Yahya el-Bermekî Hazar hakanının kızı Sitit ile 

evlenmiş ve Sitit, Hamile iken zehirlenerek Berdaa’da öldürülmüştür. Bu durum karşısında da 

Hazarlar Abbasilere karşı savaş ilan etmiş ve pek çok Müslümanı öldürdüğü gibi, yüz bine 

yakın da esir almıştır. Yezid komutasındaki İslam ordusu Hazarları Ermenistan’dan çıkarmış 

ve bu safhadan sonra İslam kaynaklarında Hazarlardan bahsedilmemiştir. İslam ordusunun en 

güçlü anında bu derece karşı koyabilen Hazarların gücünün önemini ve büyüklüğünü ifade 

edebiliriz.  Halife Vâsik - Billâh tarafından Ye’cûc ve Me’cûc seddi hakkında bilgi edinmek 

için görevlendirilen Muhammed b. Mûsâ el Hârezmî ile Selâm et-Tercümân, Hazar hanının 

izni ve yardımı ile bir araştırma yaparlar ve Hazar ülkesinde böyle bir seddin olmadığına dair 

bir risale kaleme alırlar17. 

Kısaca Hazarlar ve Müslümanlık ilişkileri askeri çerçeveden izah edilmeye çalışıldı. 

Fakat Hazarların İslamiyet’le ilk münasebetlerinin ticari ilişkiler sonucu gerçekleştiğini 

söyleyebiliriz. Harezmî tüccarları tarafından bu bölgede yayılan Müslümanlık ekseriyetle 

ülkenin güneyinde revaç bulmuştur. Hatta Hazar hakanı Doğu Roma imparatoruna yazdığı bir 

mektupta ülkesinde Müslüman ve Musevilerin hummalı bir şekilde dini faaliyetlerde 

                                                           
17 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, ss. 269- 70, 317 
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bulunduğunu ifade eder. Müslüman nüfusu baskın bir halde idi. Mes’udi’ye göre, ülkede yedi 

baş kadı bulunuyordu. Bunlardan ikisi Müslümanların, ikisi Hristiyanların, ikisi Musevilerin 

ve biri de eski Gök- Tanrı dininde olanlar ile Rusların davasına bakıyordu. Yukarıda bahsi 

geçen Mervan b. Muhammed’in İdil seferinden sonra, Hakan İslamiyet’ten dönse bile, 

Mervan’ın bıraktığı iki fakih Nuh b. Sabit el Esedi ve Abdurrahman el- Havlavi, İslamiyet’i 

yaymak için çalışmışlardır. Ayrıca, X. yüzyılda Hazarların Ruslar tarafından güç duruma 

düşmeleri sonrasında, 965 yılında Hazarların Harezmlilere sığınması, çok kalabalık Hazar 

kütlelerinin Müslüman olmasına vesile olmuştur18. X. yüzyılın başında İdil’de on bin 

civarında Müslüman yaşıyordu. Hakanlarının Musevi olmalarına rağmen Musevilikten ziyade 

İslamiyet’in yayılmasına çaba göstermeleri şayanı dikkat bir durumdur. Bu durumda 

gösteriyor ki, Hazar hakanları için hangi dinin geliştiğinin pek bir önemi yok, önemli olan 

Hakanlığın gelişmesi veya menfaatine olan faaliyetlerin yapılması. Bu faaliyetler sonrasında 

Dağıstan’da ve Aşağı İdil’de iskân olan azarlar genelde İslamiyet’i seçmiştir. Bunun en 

önemli semeresi ise, Bulgarlar üzerinde görülmektedir. Bulgar hakanı İlteber’in 920 yılında 

İdil’de kaleler inşa edilmesini isteyerek gönderdiği elçi Abd Allah b. Baştuna el Hazarî 

isminde bir Müslüman Hazar idi. Müslüman Hazarların bir kısmı Şafii, çoğunluğu Hanefi 

idi19.          

   

Hazarlar’da Hıristiyanlık 

VII. yüzyılda Hazar- Doğu Roma ilişkisinde belirli bir artış görülmektedir. Bu artışın 

en önemli sebebi Sasani- Doğu Roma savaşlarıdır. Herakleios, Sasani hükümdarı II. Husrev 

Perviz (591- 628) zamanında, İmparatorluğun doğu sınırını yeniden düzenlemek için harekete 

geçti. İmparator, bu savaş esnasında Laz ve Abhazlar’dan müteşekkil ordusunu kaybetti ve 

ordu büyük bir zafiyete uğradı.  Batı Türkleri, bu savaştan kısa bir süre önce, kendilerine tabi 

olan Hazar uyruklu Türkler ile Hazar sularını geçmiş ve Azarbaycan’a bir akın 

düzenlemişlerdir. Bu akın Doğu Roma için çok önemli bir destek olmuş aynı zamanda 

potansiyel Hazar gücünü de göstermiştir. Movses Dasxuranci, Kafkas Albanlarının 

Tarihi’inde Sasaniler’e karşı Doğu Roma ile Ortak hareket etme teklifini doğu Roma elçisi 

olan Andreas iletmiştit. Bu dönemde Herakleios Lazica’da konuşlanmıştı. 626 yılında 

imaparator, Batı Gök- Türk (Hazarlar bu İmparatorluğun hâkimiyeti altında idi) Yabgusu 

Ziebil ile görüştü. Nikoforos ve Tjeofanes’in raporlarında bu konuşmanın detayları mevcuttur. 

Ziebil ve maiyeti İmparator karşısında eğildiler ve bu saygıya müteakiben İmparator tacını 

çıkardı ve Ziebil’in başına koydu. Bu karşılıklı saygıdan sonra ziyafet verildi ve İmparator 

Ziebil’e pek kıymettar hediyeler takdim etti. Ziebil, şayet İmparator kızını (Eudokia) 

kendisine verirse, kendisine kırk bin savaşçı ile yardımda bulunacağı vaadinde bulundu. 

Türk – Doğu Roma ittifakı 626 yılında başladı. Hazarlar kısa süre sonra Sasani 

topraklarına akınlar düzenledi. Bu akınlardan pek çok ganimet ve esir elde edildi. Bu durum 

karşısında Sasani ordusu akınları engellemeye çalıştı ve 626 yılının sonuna doğru muvaffak 

oldu. Hazarların geri çekilmesindeki en önemli gerekçe kışın gelmesi idi. 627 yılında tekrar 

                                                           
18 Miskeveyn, Tecâribü’l- Ümem, ss. 600 
19 Artamonov, a.g.e. ss. 528- 29 
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akınlar düzenlemeye aşladılar ve Tiflis’in fethedilmesinde Doğu Roma’ya yardımda 

bulundular. Bu bölgede savaş sürerken Gürcistan Doğu Roma ittifakına sıcak bakmayan I. 

Stepen Guaramid öldü; Hazarlar 628 yılında I. Adarnase Patrikos Choseoid’i getirdiler. Bu 

kral Doğu Roma- Gürcistan ittifakı taraftarı olduğu için getirilmişti. Aynı yıl içinde Hazarlar 

Derbent’e saldırdı. Hazarların bu harekâtı esnasında öyle bir kargaşa meydana geldi ki, 

Ermeniler ve Gürciler üzerinde korku ve nefret meydana getirdi. X. yüzyılda yaşamış Ermeni 

bir tarihçi, Hazarların 627’deki Derbent’e saldırılarını kastederek, Hazarların “  

Derbent ahalisinin dehşete kapılmasına neden olan korkunç, çirkin bir saldırgan sürüsü” 

olduğunu yazmaktadır.  “Korkutucu olan okçulardı; yetenekli ve güçlülerdi, oklarını dolu gibi 

yağdırdıktan sonra vahşi kurtlar gibi çekinmeden insanların üzerine atılıyor ve onları kentin 

sokak ve meydanlarında acımasızca kesip katlediyorlardı”. Gürcü ve Ermeni tarihçiler 

Hazarlarla ilgili abartılı ve o dönemin havasına uygun bazı uydurma bilgiler yazmış olma 

ihtimali çok yüksek ama bu olay Hazar kuvvetlerinin bölge halkı üzerinde ne derece etki 

yaptığının da bir göstergesidir. 

Hazar Hakanlığı ile Doğu Roma’nın esas ilişkisi II. Justinian zamanında başladı. 

İmparator 695 yılında bir isyan sonucu tahttan indirildi ve Hazarlara sığındı. Hazar hakanı 

Bazir Yilbos sâbık imparatoru kabul etti. İlişkileri daha da güçlendirmek için Justinian ile kız 

kardeşinin evlenmesine izin verdi. Vaftiz olup Theodora ismini aldı. Doğu Roma imparatoru 

Hazar hakanı ile gizli bir antlaşma yaparak Justinian’ın iadesini ya da öldürülmesini istedi. Bu 

durumu haber alan sabık imparator Bulgarlara sığındı. Sabık imparator, Bulgarların desteğini 

alarak, 705 yılında yeniden tahta geçti. İmparator kendisine yapılan ihaneti cezasız 

bırakmamak için ilk seferini Hazarlar üzerine yaptı. Bu sırada Hazarlar, Cherson’un 

kontrolünü ele geçirdi.  İmparator Tudun’u ahaliden pek çok kişiyi ile birlikte katletti. Hazar 

hakanı bu haber sonrasında Tudun’un intikamını almak için harekete geçti ve Doğu Roma 

ordusuna büyük bir zayiat verdirdi. Justinian’ın 711 yılında öldürülmesi ile birlikte Herakleios 

hanedanlığı da sona erdi. 

730 ya da 32 yılında Doğu Roma İmparatoru III. Leo, Oğlu Konstantin ile Hazar 

Prensesi Çiçek’in evlendirilmesi için Hazar Hakanı Bihor’a elçiler gönderdi. Hazar hakanı bu 

teklifi kabul etti ve 732 yılında evlilik gerçekleşti. Theophanes, Konstantin ile evlendikten 

sonra Çiçek’in Hıristiyan olduğunu, Hıristiyan ismi olarak Irene ismini seçtiğini ve hıristiyan 

dininin vecibelerini öğrendiğini aktarmaktadır. 741 yılında babasının ölümü üzerine 

“Iconoclast” V. Konstantin olarak tahta çıktı. Çiçek 25 Ocak 750 yıllında Leo’yu dünyaya 

getirdi. Leo, 755 yılına Doğu Roma imparatoru oldu ve Hazar Leo olarak anıldı. 

Hazarlar öncesinde Nasıl Doğu Roma ile ittifak kurup Sasanilere kaşı savaştı ise aynı 

şekilde Araplara karşı Doğu Roma ile ittifak kurdu. 722’den 737’ye kadar Hazarlar Araplara 

karşı savaştı. 732 yılında bu ittifak kuruldu. 740 yılındaki Akroınon muharebesinde Doğu 

Roma’nın Arap ordularını bozguna uğratmasının en önemli nedeni bir bakımı Kafkasya’daki 

Hazar ordusu ile mücadele eden Arap ordularının yorgun düşmesi olmuştur. Hazar ordusu 

Arapların kuzeye ilerlemesini engellediği gibi, Doğu Roma karşısında da takatsiz bırakmıştır. 

Doğu Roma Hazarların Araplara akınlar düzenlemesi için elinden gelen her türlü gayreti 
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göstermiştir.  Doğu sınırında rahata eren doğu Roma mesaisini ve gücünü batı sınırına 

yoğunlaştırmıştır20.  

Doğu Roma kendi lehine oluşan bu havadan azamî derecede istifade etmiştir. 

Kırım’daki stratejik bölgelere Hristiyan Ortodoks Piskoposlukları kurmuştur. Doros’ta, 

Kerç’te, Sudak’ta ve Cherson’da bunların yanı sıra Tumutorokan ve Hazaryanın başkenti 

Atil’de VIII. Yüzyılda çeşitli piskoposluklar bulunmaktaydı. Bu piskoposlukların en önemli 

vazifesi Ortodoksluğu Hazarlara ve hazarların çevresinde bulunan kabilelere yaymaktı. Bu 

dönemde Doğu Roma sınırları içinde yaşayan İkonoklast Hırsitiyanlar Doğu Roma’dan Hazar 

topraklarına sığındı. Noonan, İkonoklast Doğu Romalıların ikondulların etkisine karşı olarak 

Kırım’da ayrı piskoposluklar kurduğunu söylemektedir. Ayrıca Doğu Romalıların, Kırım 

ahalisini dininden döndürmek için büyük bir çalışma başlattıklarını da biliyoruz. Arkeolojik 

deliller göstermektedir ki Hazar kültürüne “Saltovian” mensup pek çok pagan VII. yüzyılın 

ikinci yarısında Hıristiyanlığı seçmişlerdir. 

860 yılında Hazarya’ya Hazar hakanından, Hıristiyan misyonerlerin faaliyetleri için 

izin istemek üzere, Aziz Konstantin ve Methodius’un da dâhil olduğu bir temsil heyeti 

gönderilmiştir.  Bunları bu göreve atayan kişi, III. Michael’dir.  Nikolov bu çalışmalar 

esnasında sadece birkaç yüz Hazarı Ortodoksluğa döndürmeyi başardıklarını söylemektedir. 

IX. Yüzyıl Hazarlar için en önemli yüzyıldır. Bu tüzyılda Hıristiyanlık büyük ölçüde kabul 

görmüştür. VI. Leo’nun (886- 912) ve Konstantin Porhyrogenitus’un (912-959) imparatorluğu 

döneminde bazı Hazar savaşçıları Konstantinopol’de, sarayın kapısında görev yapan 

muhafızlar ve Hıristiyan törenlerine ve geleneksel yemeklerine katıldıklarına dair bilgiler 

mevcuttur. 915 yılında Alanlar Ortodoks Hıristiyan inancını kabul etiler. Fakat el Mus’udi’nin 

yazdığına göre, 931- 931’den sonra Hıristiyanlığı reddedip, kendilerine İmparator tarafından 

gönderilen piskoposları ve papazları kovdular. Schechter Text’te yazdığına göre, Alanların bir 

bölümü kısa bir süre sonra Hazarların Musevilik inancına yöneldiler. Ancak İmparator askeri 

nüfuzunu kullanarak Alan kralı Aaron’u etkisi altına aldı ve Hazarlarla savaşmaya bile ikna 

etti. Ama Yahudiliğin Hazarlar arasında revaçta olmasına engel olamadı21.          

 

Hazarlar’da Musevilik 

Hazar Hanedanlığı nezdinde (cebren de olsa) Museviliği kabul etmeden önce, en 

itibarlı din İslamiyet’ti. Mervan’ın 737 yılında gerçekleştirmiş olduğu sefer sonrasında Hazar 

hakanı Emevî hâkimiyetini ve İslam’ı kabul etmek şartı ile İdil’e geri dönmesine müsaade 

edilmiştir.  İslam’ın bu coğrafyada yayılması için henüz gerekli zemin oluşmamıştı. Dönemin 

Emevî din siyaseti ve başka sebeplerden dolayı Hazarların Museviliğe geçişi daha kolay 

olmuştur. Hazarlar Doğu Roma ile ittifak kursalar bile onların dinî hâkimiyetine girmek 

istemediler bu yüzden Yahudilik hem tek tanrılı inanç sistemi hem de Yahudilerin ticarî 

ağırlığı sebebi ile Hazar hanedanlığı Museviliği din olarak seçmiştir22. 

                                                           
20 Barthold ve Golden, a.g.m 
21 Kevin Alan Brook, “Hazar- Bizans İlişkileri”, Türkler, ss. 473-480 
22 Artamonov, a.g.e. ss. 343-346 
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Museviliğin seçilmesindeki en önemli gerekçe, Hazarya’daki yeni sosyo-ekonomik 

ilişki şekilleri, dinî ideolojiye uygun olarak değişen şartları söyleyebiliriz. Hıristiyanlığın ve 

İslamiyet’in Hazar topraklarındaki gelişmeye en açık yeri Kırım ve Kafkaslar idi. Bundan 

dolayı sosyo-ekonomik ve coğrafî şartları temel gerekçe olarak söyleyebiliriz. Hazarlar, 

patriarkal- boy yapısını, akrabalar arasındaki sınıf ilişkileri varlığını sürdürdüğü sürece etkin 

bir şekilde muhafaza eden göçebeler, eski putperest inançları yaşatmaya devam ediyorlar ve 

ana askerî güç olarak sırtını onlara dayayan hakanlık da ataların dinine bağlılığını koruyordu. 

VII. yüzyılda Hunno - Savirler’de bilinen bu din, İbn Rusta’nın kaydettiğine göre Türkler’in 

dinleri ile benzerlikler göstermekte idi. Ancak VIII. Yüzyılın birinci yarımında Hazar 

yönetimi bir ikilemle karşı karşıya kaldı: Birbiri ile rekabet halinde olan iki büyük dinden ya 

Hıristiyanlığı ya da İslamiyet’i seçecekti. Hazarlar hem Orta Çağ medeniyetleri arasına 

girmelerini sağlayacak hem de birbiri ile çekişip duran bu iki dinin dışında bir din seçmeyi 

tercih ettiler: Musevilik. 

Yahudiliğin din olarak seçilmesi Hazar Hakanını Doğu Roma İmparatoruna ve Arap 

Halifeliğine denk bir konum verecekti.  Bu dini seçmekle birlikte en önemli sorun 

Museviliğin Hazar boy yapısına uygun olmaması idi.  Bu yüzden bu dinin yayılması veya 

herhangi bir misyon faaliyetinde bulunmuş değillerdi. Musevilik milliyetçi bir dindi ve 

Türklerin Cihanşumüllük (Proselitizm) anlayışı ile çelişiyordu. Geçmişte de başka milletlerin 

tecrübe ettiği bu din, “seçilmiş halk” olma prensibine ters düştüğü için varlığını devam 

ettirememiştir.  Orta Çağ Museviliğinde dine giriş kaydı Yahudi atadan gelmesi idi. Bu kural 

bazı zamanlarda o kadar esnetiliyordu ki bu atanın hayali olması herhangi bir sorun 

oluşturmuyordu.  Musevilik farklı kavimlerden oluşmuş halkları birleştiremiyor aksine onları 

ayrıştırıyordu. Tarihte Museviliği kabul eden bütün devletlerde olduğu gibi Hazarlarda da 

yönetici ve halkı birbirinden ayıracak ve koparacaktı. 

Yahudilerin Hazar hakanlığı içinde uzun süreden beri varlığını koruduğunu biliyoruz. 

MS. I. yüz yıldan itibaren Yahudi yadigârlarına Taman Yarımadası’nda Thanagorya’da 

rastlanmıştır. Yahudilerin o dönemde de ve sonraki yıllarda da Kırım’da yaşadığı biliniyordu. 

Yahudilerin Krım ve Kafkaslar’da iskân süreci 530 yılında Sasaniler tarafından yapılan 

takibat ve VII. – VIII. yüzyıllarda Doğu Roma’da ilk olarak Heracleios sonrasında II. Leo 

tarafından başlatılan Yahudi aleyhtarı faaliyetler ve takibatlar Hazarya’da Yahudi nüfusun 

artmasına sebebiyet vermiştir. Yahudiler mevcut Hazar – Sasani ve Doğu Roma ilişkilerinden 

de istifade ederek Hazar hakan ve prenslerinin sarayında önemli konumlara gelmişlerdir. Bu 

durumun ikinci önemli sebebi ise, Hazarlar’ın ticaret merkezilerini elinde bulundurmasından 

dolayı Yahudi tüccarlara duyulan ihtiyaçtan hasıl olmuştur. Hazarlar bilhassa beynelmilel 

ticarette Yahudilere dayanarak ticaret yapmışlardır. Hazarlar için Yahudiler ticaret açısından 

hayatî öneme haizdi. 

Hazar - Yahudilik ilişkisinin temelinde ticaret olsa da yukarıda ifade edilen 

sebeplerden dolayı Hazarlar Museviliği devlet dini olarak seçmişlerdir. Buna rağmen, 

Yahudiler Hazarları gerçek Yahudi olarak benimsememişlerdir. Çünkü Musevilik “proselit” 

bir din değildir; Talmud’a bağlı olanlar gayr ı Yahudi kabilelerden Museviliği kabul edenleri 

“İsrail’in cüzzamlıları” kabilinden kabul ediyorlardı. Yahudiliğin doğumdan ölüme kadar 

hemen hemen her uygulaması göçebe halklara hiç cazip gelmemiştir. Kutsal günlerde 



12 
 

yapılması ve yapılmaması gereken ibadetler bile bozkır halkı için uygulanması mümkün 

olmayan dinî vecibelerdir23. Hazarlar sınırlı da olsa bir istisnai durum teşkil ederler, Hazar 

Yahudilerinin diğer Yahudilerin arkasından atalarının dinini unutan Simonov’un nesli olarak 

görmekte idi. El’dad Gadanî de Hazarlı Yahudileri Simonov’un torunları ve Manesiyev’in 

yarı torunları olarak kabul eder: 

 “Onlar, Khozarların ülkesinde Jerusalem’den (altı aylık yolda) yaşıyorlar. Sayıları 

çok fazladır ve 25 devletten haraç alırlar ve hatta onların himayesine ve cesaretine muhtaç 

olan İsmailîler (Müslümanlar) dahi onlara vergi öderler24.   

Bu cümleden de anlaşılabileceği gibi, Yahudiler Hazarların siyasî ve askerî gücünden 

istifade etmek için onlara hayalî bir nesep uydurmuşlardır. Hazarların kendileri de gayet iyi 

biliyorlardı Türk olduklarını ve Orta Asya’dan geldiklerini ama karşılıklı çıkar ilişkisinin 

doğması sonrasında Hazar hanedanı kendilerinin kayıp ve dinini unutmuş bir Yahudi 

olduğunu benimsemesi ya da benimsemiş gibi görünmektedir. Hazar yönetici sınıfının bu 

şekilde hayalî bir nesebe dayalı bir Yahudiliği de, Müslümanlık (ilk dönemde) ve 

Hıristiyanlığı gibi kalıcı olamayacak ama daha uzun ömürlü olacaktı.      

Hazar Meliki Yosef ile Arap tarihçilerinin verdikleri bilgiler taban tabana zıttır25.  

Hazarlar Yahudi kökenli değil sadece Museviliği kabul etmişlerdir. Bu din Hazar Hakanı ve 

hanedanın dini olsa da halka inememiş ve halk tarafından hüsn ü kabul görmemiştir26. Yahudi 

hakanalar ve hanedanlık hiçbir zaman ne kadim Türk dinine mensup ne de diğer semavî 

dinlere mensup olanlar üzerinde bir baskı kurmamışlardır. Kadim Türk dini istisna kabul 

edilecek olursa, semavî dinlerin Hazar bölgesindeki gelişimini salt siyasî ve dinî noktayı 

nazarından değerlendirmek yanlış olur, bu üç semavî dinin etki alanlarına göre müritlerinin 

sayısı artmıştır. Batı bölgesinde Hıristiyanlık, doğu bölgesinde Müslümanlık ve merkezde de 

Yahudilik revaçtadır. Hal böyle iken, Hazar hanedanlığının bir dini üstün görüp onun 

misyonerliğini yapması beklenemez.  

Hazarların Museviliği din olarak kabul ettikleri tarih, Harud er-Reşid (786- 809) 

zamanından itibaren Hazarya’da diğer dinlere üstünlük sağladığı ve önem kazandığı sürecin 

başlangıcı olarak söyleyebiliriz. Hazarlar’ın Museviliği benimsemesi VIII. Yüzyılın birinci 

çeyreğini, bazı belgeler de ise IX. Yüzyılın başlarını göstermektedir. Bu iki tarih arasındaki 

büyük fark ister istemez bu iki tarihe de şüphe ile yaklaşmayı gerektirmiştir. Hazarların 

Yahudiliğe 809 yılından önce geçmiş olması dahi muhtemel görünmektedir. Constantine’nin 

Hayatı adlı eserde, 861 yılında meşhur Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi münazarasından 

bahsetmektedir27 

Bu konu ile ilgili Pers tarihçi Fahreddin (1206): “Hazarlar’ın da Rusçadan alınma bir 

alfabesi var… Soldan sağa doğru yazıyorlar; harfler birbirine bitişik değil. Alfabeleri 21 

harfli. Bu alfabeyi kullanan Hazarlar’ın büyük bir kesimi Yahudi.” W. W. Barthold’un bu 

                                                           
23 Morris Joseph, “Life and Death (Jewish)” Encyclopaedia of Religion and Ethnics, ss. 39- 42 
24 Artamonov, a.g.e. ss. 346- 47 
25 D. M. Dunlop, Hazar Yahudi Tarihi, ss. 105- 107 
26 Noonan, Thomas S. a.g.m. s. 502 
27 Constantine Zuckerman, “Hazarlarda İkili Yönetimin Kökeni ve Yahudiliğe Geçiş Şartları”, Türkler, 481- 490 
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bilgi ile görüşü: “Hazar alfabesinin Rus orijinli olması, sanırım pek akla yatkın görünmüyor. 

Ruslar’ın ve Hazarlar’ın alfabeyi tek ve aynı kaynaktan, Grekçe’den almış olmaları pek de 

akla mugayir değil”. 

Barthold’un bu açıklaması, Yeni Çerkes Müzesi’inde hasırlı şişeler üzerinde ve 

Mayats harabelerinde ele geçen taşlardaki arkeolojik Türkçe kitabelerle Hazar başkenti 

Sarkel’deki tuğlalar üzerine nakşedilmiş olan harfi çizgiler, Hazarlar’da alfabenin olduğuna 

delalet eder. Fakat arkeolojik kaynakların ışığında söyleyebilir ki, bu harfler kesinlikle Grekçe 

ile bağlantılı değildir. Orhon- Türk kitabelerindeki alfabeye daha yakındır28.  

 

Sonuç 

Hazarların bölgeye gelmelerinden itibaren oynadıkları önemli rolün en büyük sebebi 

iskân etikleri yerin coğrafi ve stratejik öneminden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte 

Türklerde nadir görülen yerleşik hayata geçişleri ve bu hayatın bütün gerekliliklerini yerine 

getirmeleri olmuştur. Burada cevaplanması gereken en önemli soru, Diğer Türk boylarından 

farklı olarak iskân politikası izlemelerinin sebebi nedir; iskân hayatının gerekliliklerini yerine 

getirmeyi bu kadar kısa sürede nasıl başarabilmişlerdir? Hazarlar’ın bölgenin siyasî, askerî ve 

dinî dengesinde mihenk taşı hüviyeti taşıması, onu vazgeçilmez kılmış ve ittifak kurulması 

gereken bir düşman olarak görülmüştür. Bununla birlikte Hazarlar, muhtemel ki göçebe 

genlerinden dolayı, bölgenin iki kadim halkı olan Doğu Roma ve Sasaniler’in hile ve 

desiselerine karşı, en azından baş edebilecek kadar, bir hamle yapamamıştır.   

   Gök Türkler’in yıkılmasından itibaren kazandıkları bağımsızlıkla Hazarlar bölgede 

ticari, askeri ve siyasi olarak çok önemli bir rol oynamışlarıdır. Bu rollerinin devam etmesini 

hem kendilerine sığınan Yahudileri korumakla hem de Museviliği kabul etmekle korumak 

istemişlerdir. Hazarlar, dini kendi düzenlerini muhafaza etmek için bir araç olarak 

kullanmışlardır. Yahudiliği seçmelerindeki en önemli gerekçeler: Doğu Roma- Emeviler 

arasında kalmamak; bu iki devletin dinî otoritesine girmemek için hem de iskân siyasetinden 

dolayı Yahudi tüccarlara duydukları ihtiyaç olmuştur. İskân siyasetinin getirmiş olduğu 

değişim sonrası ticaret temelli zenginleşmeden dolayı, kadim Türk inancına mensup 

savaşçılara artık ihtiyacı kalmamıştır, bu savaşçıların yerini Yahudi tüccarlar almıştır. Sırtını 

yasladığı göçebe savaşçılar hem zenginleşmiş hem de asabiyetini kaybetmiştir. Devletin 

muhafazası için temin edilen paralı askerlerle, Hazarlar, Türk askerî tarihinde ayrı bir öneme 

sahip olmuşlardır.  

             

 

 

 

                                                           
28 Artamonov, a.g.e., ss. 350- 51 
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