
HAZARAT-ı HAMS 

celliler tekerrür etmemektedir. Kainat 
her an yeni bir tecelli ve yeni bir yaratılış 
durumundadır. "O her gün bir iştedir" (er
Rahman 55/29) mealindeki ayeti, "O her 
an yeni tecellllerle ve sürekli olarak zu
hur etmektedir" şeklinde yorumlayan 
mutasawıflar, bu tecellileri "hazaratü'l
hams" adını verdikleri beş genel merte
bede (hazret) toplamışlardır. Bu merte
belerin ilkine "gayb-ı mutlak" adı verilir. 
Bu hazrette Allah mutlak kemal ve mut
lak gayb halinde olup henüz isim ve sıfat 
dairesine inmediğinden isim, sıfat, tecel
li ve taayyün söz konusu değildir. insan 
bilgisinin hiçbir şekilde u taşamadığı gayb-ı 
mutlak hazretinde Allah'ın zatını ancak 
yine Allah bilir. Bu sebeple gayb-ı mutlak 
hazretine "hazret-i zat, alem-i la taayyün, 
ama-yı mutlak, vücQd-ı mahz, vücud-ı 
mutlak. gaybü'l-gayb" da denir. "Gayb-ı 
izafi" adı verilen ikinci hazret iki kısma 
ayrılır. Bu hazretin gayb-ı mutlaka yakın 
olan kısmına "hazret-i ukül, hazret-i er
vah, alem-i ceberut, taayyün-i ewel, akl-ı 
ewel. haKikat-ı Muhammediyye, ruh-ı 
izafi, alem-i ahadiyyet, kitabü'l-mübln" 
gibi isimler verilir. Bu mertebe mücerret 
ruhlar ve akıllar alemidir. Gayb-ı izafinin 
şehadet alemine yakın olan kısmı aynı za
manda hazarat-ı hamsın üçüncü hazre
tictir ki buna "hazret-i misal, alem-i vahi
diyyet, taayyün-i sanı. tecelli-yi sani. sid
retü'l-münteha, alem-i emr, alem-i me
leküt. alem-i tafsll" denir. iık hazretin 
mukabili olan dördüncü hazret "şeha
det-i mutlak"tır. Bu hazret "alem-i mülk, 
alem-i his, alem-i nasQt, alem-i anasır. 
alem-i fetekiyyat" gibi adlarta da anılır. i tk 
üç mertebe gayb sayıldığından varlık ve 
kainatta gayb ve şehadet olmak üzere 
başlıca iki alem bulunmaktadır. Kur'an-ı 

Kerlm'de, "O gaybı da şehadeti de bilen
dir" (er-Ra'd 1 3/9; en-Nahl16/77; el-Cum'a 
62/8) denilmiştir. Mutasawıflar bu dört 
hazreti dört denize benzetmişlerdir. Bi
rinci denizin (gayb-ı mutlak) dalgalanma
sından ceberQt alemi (gayb-ı izaff). onun 
dalgatanmasından melekut alemi (haz
ret-i misal), bu alemin dalgatanmasından 
da mülk alemi (şehadet-i mutlak) meydana 
gelmiştir. Beşinci mertebe, ilk dört haz
reti kendinde toplayan "hazret-i camia" 
mertebesidir. Buna "alem-i insan" da de
nir. insan önceki bütün alemteri de içine 
alır. Nitekim kutsl hadis olduğu rivayet 
edilen bir sözde (Aclünl, 11. 195) Allah, 
"Yere göğe sığmadım. ancak mürnin ku
lumun kalbine sığdım" buyurmuştur. Kil
inatta bulunan her şeyin insanda bir ör
neği vardır. Kainat Allah'ın isim ve sıfat
larının toplamı olduğu gibi kilinatın kü-
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çük bir örneği olan insan da Allah 'ın isim 
ve sıfatlarının toplamı olduğundan Hz. 
Peygamber, "Allah Adem'i kendi suretin
de yarattı" demiştir (Buharı. "İsti'zan", 
1; Müslim, "Birr", 115, "Cennet", 28). 

Allah bu hazretterin her birinde çeşitli 
şekillerde tecelli eder. Son hazret olan 
insan, yüksele yüksele bütün hazretterin 
kendisine görüneceği bir hale geldiği za
man insan-ı kamil mertebesine ulaşmış 
olur. Bu hazretlerden Hakk'a ait olanı 
halka. halka ait olanı Hakk'a nisbet et
mek caiz değildir. Mutasawıflar hazarat-ı 

hamse "avalim-i hamse" de demişler ve 
bunları a'yan-ı sabite, ceberüt, meleküt, 
mülk ve insan alemleri şeklinde sıralamış

· lardır. Zat-ı ilahiyyeden başlayan zuhür 
ve tecelliler kademe kademe aşağıya doğ
ru indiği için bu hazretlere "tenezzülat-ı 
hams" adı da verilmiştir. Aşağıda olan 
alem kendisinin üstündeki alemin maz
harı ve tecelllgahıdır. Mesela mülk alemi 
melekQt aleminin, meleküt alemi cebe
rüt alemini n, ceberQt alemi dea'yan-ı sa
biten in tecelli mahallidir. Alttaki alem üs
tündeki alemin aynası gibidir. Alt alem
lerde bulunan her şeyin aslı üstteki alem
lerde mevcuttur. Fakat üst alemlerde bu
lunan her şey alttaki alemiere yansımaz. 
Bazı şeyler beş hazrette de bulunduğu 
halde bazıları sadece üst hazretlerde bu
lunur. 

Genellikle beş olarak kabul edilen haz
retterin sayısını bazı mutasawıflar altı
ya, bazıları da yediye çıkarırlar. Bosnevl, 
Fuşuşü'l-]Jikem şerhinde mutlak gayb, 
ceberütl ruhlar, mutlak misal, mukayyed 
misal, his ve insan olmak üzere altı haz
ret tesbit etmiştir. Burhanpürl'nin et
Tu]Jfetü'l-mürsele'sinde ise la taayyün, 
taayyün-i ewel, taayyün-i sani. mücerred 
ruhlar. misal, şehadet ve insan şeklinde 
yedi hazret sıralanmıştır. 

Varlık ve yaratılış görüşlerini hazara
tü'l-hams nazariyesiyle açıklayan Muhyid
din İbnü'I-Arabl ve onun yolundan giden
ler bu görüşlerini bazı ayet ve hadislere, 
özellikle esrna-i hüsna anlayışına dayan
dırmak istemişler (ibnü'l-Arabl. el-Fütu
/:ıfit, ıv. 250-260). bu hususların nakle da
yanıp açıklanması çok zor. akılla açıklan

ması ise imkansız olduğundan bu bilgile
ri keşf metoduyla elde ettiklerini söyle
mişlerdir. İbn Haldün "ashab-ı hazarat" 
dediği İbnü'I-Arabl, İbnü'I-Farız. İbn Ser
recan ve Ahmed b. Ali ei-Bünl gibi mu
tasawıfların bu görüşü filozoflardan al
dıklarına işaret eder. Kaynağı ne olursa 
olsun hazarat-ı hams görüşü, özellikle 
vahdet-i vücudu benimsemiş olan muta-

sawıfların varlık, yaratılış ve vahdet-i vü
cud nazariyesi ni açıklamak için dayandık
ları vazgeçilmez bir temel düşünce ol
muştur. 
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VII-XI. yüzyıllar arasında 
Karadeniz ile Kafkas 
dağlarının kuzeyinde 

ve İdil (Volga) nehri dolaylarında 
hüküm süren bir Türk devleti. 

Hazarlar tarih sahnesine Sabar Türkle
ri'nin devamı olarak çıkmışlardır. Günü
müzde Hazar denizi adında yaşamaya de
vam eden Hazar ismi tarihi kaynaklarda, 
558 yılında Sabarlar'ın siyasi varlıklarını 
kaybetmelerinden önceki Sasanl- Sa bar 
savaşları dolayısıyla geçer. X. yüzyıl İslam 
tarihçisi Mes'udl, iranlılar'ın Hazar adını 
verdiği topluluğa Türkler'in Sabar (Sabir) 
dediklerini söylemektedir (et-Tenbfh, s. 
83). Hazarlar Arapça kaynaklarda Hazar. 
İbranice'de Kuzari, Latince'de Chazari 1 
Gazari, Grekçe'de Khazaroi, Rusça'da Ka
zar 1 Kazarin. Macarca'da Kazar 1 Kazar, 
Ermenice'de Hazir- k, Gürcüce'de Hazar-i, 
Çince'de T'u-Chüe Ho-sa (K'o-sa) adıyla 
zikredilmektedir. 

Hazar ülkesi genelde Hazar deniziyle 
Karadeniz arasındaki sahayı kaplıyordu. 
Güneyde Kafkas dağları sınır olmakla be-



raber Azerbaycan ve irminiye sık sık Ha
zar hakimiyetine girmiştir. Bu topraklar 
kuzeyde idil (itil) Bulgar Türkleri'nin ül
kesine, Karadeniz'in kuzeyindeki bozkır

lara. hatta Kiev'e kadar uzanıyordu. Ha
zar Devleti , esas ağırlık merkezi öncele
ri Terek nehri boyunda iken daha sonra 
idil. Yayık, Don ve Kuban nehirlerinin hav
zalarına yayılmış ve önemli ticaret yolla
rını kontrol altına almıştır. Devletin te
mel unsuru Ak Hazar ve Kara Hazar diye 
iki gruba ayrılan Hazar ahalisiydi. VIII ve 
IX. yüzyıllarda iyice genişleyen Hazar Ha
kanlığı'na idil Bulgarları. Kama ve idil 
boylarındaki çeşitli Fin kavimleriyle Sur
taslar ve Orta Dinyepr (Özi) yöresindeki 
Slav kavimleri de itaat ettiler. En geniş 
zamanında Hazar ülkesinin sınırları Ya
yık ve Cim nehirlerinden batıda Dinyepr 
nehrine kadar uzanıyordu. 

576 yılında Kırım'daki Kerç Kalesi'nin 
Göktürkler'in eline geçmesiyle bu devle
tin sınırları Karadeniz'e kadar ulaşmıştı. 
Hazarlar, 586 yılına ait bir Bizans kayna
ğında Türk adıyla birlikte zikredilmişler, 
aynı şekilde Çin yıllıklarından Hsin T'ang 
Shu'da da T'u-Chüe Ho-sa (K'o-sa), yani 
Türk Hazar olarak kaydedilmişlerdiL Bu 
durum Hazarlar'ın Göktürkler'e bağlan

dıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Gök
türk Devleti 582 yılında batı ve doğu ol
mak üzere ikiye ayrıldığında Hazarlar ba
tı kağanlığının en uç noktasını oluşturdu
lar ve bu devletin arzusu üzerine Sasani 
imparatorluğu'na karşı Bizans'a yardım 
ettiler. Sasani imparatoru EnQşirvan'ın 
(531-579) sarayında Hazar Türkleri'nin de 
tercümanı vardı. islam ve Ermeni kay
naklarına göre Hazarlar VII. yüzyılın or
talarına kadar Batı Göktürkleri'ne bağlı 
kalmışlardır. Yine bu devirde Kafkaslar'
daki Derbend Geçidi'ni aşarak Gürcistan 
ve Azerbaycan'a akınlar yapıp Tiflis'i ku
şattılar. 626 yılında Sasaniler'le Avarlar'ın 
istanbul'u kuşatmaları üzerine Bizans im
paratoru Herakleios Hazarlar'dan 40.000 
kişilik yardım sağladı. Herakleios kızı 
Eudokia'yı Hazar hakanına teklif etmiş

se de düğün hazırlıkları sürerken haka
nın ölümü üzerine bu evlilik gerçekleş
miştir. Daha sonra yine Hazarlar'dan Çar
pan Tarhan Sasaniler'e karşı başarılar ka
zanarak Aras nehrine kadar bütün Kuzey 
Azerbaycan'ı ele geçirdi. Başşehir Belen
cer'den başka Güney Kafkasya'da Kaba
le (ş i mdi Nuha vilayetindeki Çuhur Ka
bala köyü) şehri kuruldu. 629 yılında da 
Tiflis zaptedildi ve bazı Ermeni grupları 
itaat altına alındı. 

Batı Göktürk Devleti yıkılınca Hazarlar 
bağımsızlıklarını ilan ettiler (630). Bu dö-

nemde Karadeniz'in kuzeyinde Hazarlar'
dan başka bir de Büyük Bulgar (Magna 
Bulgaria) Türk Devleti kuruldu (635). An
cak Güney Rusya'dan Tuna nehrine ka
dar geniş düzlüklere hükmeden bu dev
let 665 yılından sonra Hazarlar tarafın
dan yıkıldı: böylece Hazar ülkesinin sınır
ları iki katına çıktı. Azak denizi kıyılarının 
ele geçirilmesi Bizans'la temasların sık
laşmasına yol açarken Tuna nehrine ka
dar geniş bir alanın kontrolüne de imkan 
sağladı. Hızla yükselen Hazar Devleti için
de hala Sabar bakiyelerine rastlamak 
mümkündü. Sabar reisi Alp ilitvar (ilte
ber) 682'de Gürcü prensinin kızıyla evie
nerek Hıristiyanlığı kabul etti ve ileri sü
rüldüğüne göre Hazarlar arasında bu dini 
yaymaya çalıştı. Diğer taraftan Bizans'ın 
gönderdiği din adamları da ülkede pro
paganda yapmaya başladılar : fakat son
raki gelişmelerden bir sonuç alamadıkla
rı anlaşılmaktadır. 695 yılında tahttan 
indirilip Kırım'daki Khersones Kalesi'ne 
sürgün edilen ll. lustinianos Hazar haka
nına sığındı ve onun kız kardeşiyle evlen
di. Vaftiz edilip Theodora adını alan bu 
Hazar prensesi, 705'te Bizans tahtına 
ikinci defa çıkmayı başaran lustinianos'
la birlikte devleti yönetti. Hazarlar ll. lus
tinianos'a karşı ayaklanan Khersonesli
ler'i desteklediler ve Bardan es- Philippi
kos'un tahta çıkmasına yardımcı oldular. 

Bizans'abağlı Kırım ahalisinin isyan et
mesi ve Hazarlar'ın asilerin tarafını tut
ması üzerine Hazar- Bizans ilişkileri sek
teye uğradı. Ancak Araplar'ın irminiye 
bölgesine kadar uzanmaları Hazar- Bizans 
ittifakını tekrar gündeme getirdi. 717 yı
lında isıa~ orduları istanbul'u kuşattığı 
zaman Hazarlar Bizanslılar'ın isteği doğ
rultusunda Kafkaslar' ı aşıp Azerbaycan'a 
girdiler, fakat İslam kuvvetleri tarafın-
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dan geri püskürtüldüler. Bizans impara
toru lll. Leon'un (717-741) oğlu ve halefi 
V. Konstantinos daha sonra lrene adını 
alan Çiçek adlı bir Hazar prensesiyle ev
lendi: bu prensesten doğan oğlu IV. Leon 
(775-780) tarihte "Hazar Leon" lakabıyla 
meşhur olmuştur. Aynı devirde Orta As
ya'dan gelen göçler Hazarlar'ı sıkıştırıyor
du. 833 yılında Hazar hakanının yardım 
istemesi üzerine Bizans'tan gönderilen 
Petronas adlı mühendisin idaresindeki 
ustalar Don nehrinin sol kıyısında Sarkel 
Kalesi'ni (Beyaz Kale) inşa ettiler. 932'de 
Bizans'ta baskılara maruz kalan çok sa
yıdaki yahudinin Hazarlar'a sığınması so
nucunda Bizans-Hazar dostluğu bozul
du ve Hazarlar da ülkedeki hıristiyanlara 
baskı yapmaya başladılar. Bunun üzerine 
Kiev Prensi igor ile ittifak kuran Bizans 
imparatoru 1. Romanos Lakapenos (920-
944) Hazarlar'ın üzerine yürüdü. Mütte
fikler bir kısım toprak ele geçirdilerse de 
daha sonra geri püskürtüldüler: özellikle 
Rus kuvvetleri perişan edildi. 

islam dünyası ile Hazarlar arasındaki 
münasebetler Halife Ömer zamanında 
(634-644). irminiye ve Azerbaycan'ın is
lam orduları tarafından fethedilmesi üze
rine askeri çatışma şeklinde başlamış, da
ha sonra ticari ve siyasi ilişkilere dönüş
müştür. Hazar Hakanlığı'na yönelik ilk is
lam akınları 642-646 yılları arasında vu
ku bulmuş. ilk önemli h ücum ise 32 (652-
53) yılında Selman b. Rebia kumandasın
daki ordu tarafından yapılmıştır. Der
bend (Babülebvab) Geçidi'ni aşan Selman 
o zamanki başşehir Belencer'e kadar so
kuldu. Fakat bu orduyu yenen ve geri çe
kilmeye mecbur bırakan ı-i azar kuvvetle
ri irminiye bölgesine kadar ilerlemeyi ba
şardı. Hz. Osman'ın şehid edilmesinden 
(35/656) ve Hz. Ali'nin halife seçilmesin-
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den sonra meydana gelen karışıklıkların 
Kafkaslar yönündeki İslam saldırılarını 
azattması üzerine karşı harekete geçen 
Hazarlar Arran'a kadar indiler. Emevi Ha
lifesi Muaviye zamanında İslam orduları
nın Kafkas taarruzları yeniden başladı. 

Hazarlar'la müslümanlar arasındaki en 
şiddetli çarpışmalar Halife ı. Velid zama
nında (705-715) oldu. Halifenin kardeşi 
Mesleme b. Abdülmelik kumandasında
ki İslam kuwetleri Hazarlar üzerine yürü
yerek bazı şehir ve kaleleri fethettiler 
( 708). 714 yılında Derbe nd Geçidi'ni ele 
geçiren Mesleme 717'de İstanbul'u ku
şatmak üzere bölgeden ayrılınca Hazar
lar karşı harekata girişerek İslam kuwet
lerini geri çekilmek zorunda bıraktılar. 

Aynı yıl daha da ilerleyen Hazar ordusu 
Azerbaycan'ın büyük bir kısmını ele ge
çirdiyse de Emevi Halifesi ömer b. Abdü
laziz'in görevlendirdiği Hatim b. Nu'man 
el-Bahili Hazarlar'ı durdurmayı başardı 
(99/717-18) . Fakat beş yıl sonra Kıpçak
lar ve diğer Türk boylarının yardımını sağ
layan Hazarlar'ın Mercülhicare'de bozgu
na uğrattığı müslüman ordusu ciddi ka
yıplar verdi. Bu bozgundan kurtulabilen
ler büyük sıkıntılar içinde Dımaşk'a gel
diler. Halife Yezid b. Abdülmelik buna çok 
üzüldü ve Cerrah b. Abdullah el-Hakemi'
yi İrminiye valiliğine getirerek Hazarlar'
la mücadeleye memur etti. Hakemi, Ha
zar topraklarında ilerleyerek Derbend'in 
6 fersah kuzeyinde Hazarlar'ı ağır bir ye
nilgiye uğrattı ve Tarki ile başşehir Belen
cer'i fethetti. Ancak 730 yılındaki savaş
larda mağlfıp olarak Azerbaycan'a geri 
çekildi. 732'de Azerbaycan - İrminiye va
liliğine getirilen Mervan b. Muhammed 
40.000 kişilik bir ordu ile Hazarlar üzeri
ne büyük bir sefer yaptı ve Derbend Ge
çidi'ni aşıp Belencer'e girdi. Derbend'e 
kendi kuwetlerini yerleştirdikten sonra 
1 50.000 kişilik bir ordu ile iki koldan yeni 
Hazar başşehri İdil'e ilerledi. Belencer'in 
ele geçirilmesinden sonra bölge coğraf
yasının İslam kuwetleri tarafından tanın
ması bu iterlernede büyük rol oynadı. Ha
zar hakanı kuzeye çekilerek Araplar'a kar
şı 40.000 kişilik bir ordu gönderdi; fakat 
bu ordu yeniidi ve 10.000 ölü, 7000 esir 
verdi. Bunun üzerine Araplar'la Hazarlar 
arasında İslamiyet'i kabul etmeleri şar
tıyla barış yapıldı ve hakanın İdil'e dön
mesine izin verildi. imzalanan antlaşma
ya göre İ dil'de iki fakih kalacak ve Hazar
lar'a İslamiyet'i öğretecekti. Daha sonra 
Mervan aldığı esirleri Derbend'in güneyi
ne yerleştirdi. Mervan b. Muhammed'in 
bu önemli seferinden sonra islam-Hazar 
münasebetleri genelde dostane bir seyir 
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takip etmiştir. Emeviler'in yerine Abba
siler'in islam dünyasında lider olmaları, iki 
devlet arasındaki barış konusunda önem
li bir faktör teşkil eder. Halife Ebu Ca'fer 
el-Mansür Hazarlar'la dostça yaşamaya 
gayret ediyordu. Azerbaycan Valisi Yezid 
b. Esid (Üseyd) halifenin tavsiyesiyle Ha
zar hakanının kızını aldı. Fakat bu prense
sin doğum sırasında ölmesi üzerine bun
da kasıt arayan Hazar hakanı, As-Tarhan 
kumandasındaki bir orduyu islam toprak
larına gönderdi; 764 yılında Tiflis ele ge
çirildi. Harünürreşid zamanında vezir 
Fazı b. Yahya el-Bermeki Hazar hakanı
nın kızıyla evlendi. Ancak bu prensesin 
de zehirtenerek öldürüldüğü söylentileri 
üzerine 799'da Hazarlar islam toprakla
rına yeni bir akın düzenlediler. Daha son
ra Halife Vas*-Billah tarafından Ye'cQc 
ve Me'cQc seddi hakkında bilgi edinmek 
için görevlendirilen Muhammed b. Musa 
el-Harizmi ile Sellam et-Tercüman, Ha
zar hakanının müsaadesi ve yardımıyla 
yaptıkları araştırmada Hazar ülkesinde 
böyle bir seddin bulunmadığını tesbit et
mişlerdir (ibn Hurdazbih, s. 162-169). 

Hazar Devleti'nin kuzeydoğusu sürekli 
iç Asya'dan gelen diğer Türk kavimleri
nin tehdidi altındaydı. Don ırmağının aşa
ğı havzasında inşa edilmiş olan Sarket Ka
lesi bir bakıma bu akınlardan ülkeyi koru
ma amacına yönelikti. özellikle Peçenek 
ve Uz (Oğuz) boyları Hazar topraklarını 
zorluyordu. Fakat aynı zamanda bu boy
lara mensup pek çok kişi Hazar ordusun
da görev almıştı. Kuzeybatıda ise Kiev 
şehrine kadar uzanan topraklar Hazar ha
kimiyetindeydi. 860 yılından sonraki akın- · 

larıyla Don ve Dinyepr nehirleri arasında
ki araziyi ele geçiren Peçenek ve Uzlar' 
Hazar Devleti'ni iyice zayıflattılar. 1 000 
yılını takiben Hazar ülkesi yine doğudan 
gelen çokyoğun bir Kuman- Kıpçak baskı

sına maruz kaldı. Esasen zayıflamış olan 
devlet bu baskıya karşı koyarnadı ve Ha
zar siyasi varlığı Xl. yüzyılın içinde eriyip 
gitti. Bunda, Hazarlar' ın gittikçe asker 
millet olmaktan çıkmaları büyük rol oy
nadı . Son zamanlarda ordularında Ha
rizm'den gelme 1 0-12.000 kadar ücretli 
asker bulunuyordu. Daha sonra ticaret 
yollarının kesilmesiyle de devletin ekono
misi altüst oldu. Çünkü Ruslar Karade
niz kıyısındaki Tama-Tarhan şehrin e ulaş

mışlar, Kuman- Kıpçaklar da doğudan Ba
tı Türkistan, iran gibi ülkelere giden tica
ret yollarını kesmişlerdi. Bu yüzden üc
retli askerlerin maaşları ödenemiyordu. 
Dolayısıyla devlet askeri ve siyasi yönden 
sarsıldı. MOseviliğin hanedan tarafından 
resmen kabul edilmesi de(aş . bk.) toplu-

mu huzursuz hale getirmişti; İslamiyet, 
Hıristiyanlık ve gök tanrı dinlerine men
sup olan halk eskisi kadar hanedam des
teklemiyordu. 1 066 yılında müslüman 
Oğuzlar'ın tesiriyle 3000 kadar Hazar aile
sinin Derbend'i geçerek Selçuklular'a ita
at ettiği bilinmektedir. 1 076'da Selçuklu 
kumandanı Sav Tegin onlar için Kahtan 
adlı bir kasaba kurdurmuştur. Bundan 
dolayı 1170 yılına ait Gürcü kaynakların
da Derbend Hazarları'ndan söz edilir. Ha
kani-i Şirvani de Hazarlar'ın Şirvan'a yap
tığı akınlardan bahsetmekte ve onların 
Dağıstan'da yaşadıklarını söylemektedir. 
Bugün Polanya ve Litvanya'da yaşayan 
birkaç bin MOsevi Karaim Türkü'nün ve 
Kafkaslar'ın kuzeyinde yaşayan Karaçay
lar'ın Hazarlar'ın bakiyesi olduğu kabul 
edilmektedir. 

Din . Coğrafyasında çok sayıda farklı 
dinleri barındırması dolayısıyla Hazar Ha
kanlığı tarihte kurulan diğer Türk devlet
lerinin büyük bir kısmından daha farklı 
bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte Ha
zar topraklarının asıl ve uzun süreli dini 
geleneksel Türk dini olmuştur. ibn Fad
lan ve İbn Rüste gibi müelliflerin verdik
leri bilgiler bu görüşü teyit etmektedir. 
Buna göre Hazar Türkleri Tengri Han (gök 
tanrı ) adını verdikleri bir ilaha tapınıyor, 
diğer Türk topluluklarında olduğu gibi ta
biat güçlerine ve atalara da dini anlamda 
saygı gösteriyorlardı. ibn Fadlan'ın seya
hatnamesinden anlaşıldığı kadarıyla ahi
ret hakkındaki düşünceleri de diğer Türk 
topluluklarından farklı değildi. 

Hazar Hakanlığı'nda erken dönemler
den itibaren ortaya çıkan bir başka din 
Hıristiyanlık'tır. Kaynakların verdiği bilgi
lere göre Hazar ülkesine Hıristiyanlığı ilk 
sokanlar Arranlı misyonerler olmuş ve 
özellikle onları gönderen Arran metro
politi israil (ö. 703) bu hususta büyük bir 
çaba sarfetmiştir; Hazarlar da Bizans ile 
olan iyi münasebetleri sebebiyle bu faa
liyetlere olumlu yaklaşmışlardır. Hazarlar 
arasında Hıristiyanlığın yaygınlaşması. 

860 yıllarında başşehir idi!' e gelen Slav 
azizi Kyril sayesinde en yüksek noktasına 
ulaşmıştır. Kyril'in hakanın sarayında mi
safir edildiği ve burada çeşitli dini müna
zaralara katıldığı anlaşılmaktadır. Aynı ta
rihlerde hakanın isteği üzerine Hıristiyan
lığı yaymak amacıyla imparator lll. Mik
hail tarafından Selanik piskoposu Kons
tantinos ve kardeşi Methodios da Hazar 
ülkesine gönderilmişti. Son Hazar haka
nı Kırım'da Bizans'ın yardımını sağlamak 

için Hıristiyanlığı devletin resmi dini ola
rak kabul etmiş. fakat Bizans'tan bekle-



diği yardımı alamayınca eski dinine geri 
dönmüştür. Hazar Devleti'nin yıkılışından 
sonra Hıristiyan ahali Rus kilisesi içerisin
de erimiştir. Hazar savaşçıları, devletin 
çöküşünden XIII. yüzyıla kadar çeşitli hı
ristiyan devletlerin ordularında paralı as
kerlik ya prnışiarsa da bunların hangi di
ne mensup oldukları bilinmemektedir. 

Yahudiliğin Hazar ülkesine gelişi ve Ha
zar lar'ın bu dini kabul edişiyle ilgili farklı 
tarihler öne sürülmektedir. 1140'ta yazı
lan Judah Halevi'nin (Jehudah) Kuzari ad
lı yarı edebi kitabına göre Hazar haneda
nı 740 yılında Yahudiliği kabul etmiştir. 
Mes'udi ise bu olayın Harunürreşid'in ha
lifeliği sırasında (786-809) olduğunu söy
ler. Hazarlar'ın Yahudiliği konusunda iki 
temel kaynak, X. yüzyılda Endülüs'te ve
zirliğe kadar yükselen Hisdai (Hasdai) ben 
Şaprut ile Hazar Hakanı Yusuf arasında 
teati edilen iki mektuptur. Hisdai'nin 950-
960 yılları arasında yazıldığı sanılan mek
tubu, kendisinin ve sekreteri Menahem 
ben Saruk'un adını içeren bir akrostişle 
başlar; asıl metin ise Endülüs ve Hazar'ın 
coğrafi konumuna, Endülüs'ün tabii zen
ginliğine işaret ederek Hazarlar'ın nasıl 
yahudi olduğu meselesini işler. Bu çerçe
vede yahudilerin bölgeye nasıl geldiği, Ha
zarlar'ın hangi yolla yahudi oldukları. kra
lın hangi kabileden olduğu ve nerede ya
şadığı gibi sorulara cevap ister. Hakan Yu
suf'a ait olduğu ileri sürülen mektupta 
ise Hisdai'nin mektubundaki sorulara ce
vap verilir. Hazarlar'ın tarihine ve Hakan 
Bulan idaresinde Yahudiliğe girişlerine te
mas edilir; Yahudiliği seçiş Bulan'ın bir 
rüyasına bağlanır. Mektubun geri kalan 
kısmında. sonraki hakan Obadiah'ın ida
resinde yapılan bir din reformundan bah
sedilir. Bu kral zamanında ülkede sina
goglar ve okullar inşa edilmiş, Tevrat, Miş

na ve Talrhud eğitimi yaygınlaşmıştır. Bu 
mektuplaşmaya dair ilk işarete, Jehudah 
ben Barzillai ai-Bargeloni adlı bir İspan
yol yahudisinin 1 090-11 OS yılları arasında 
kaleme aldığı Sefer ha-İttim adlı kitap
ta rastlanır. İkinci referans, XII. yüzyılda 
Abraham İbn Daud'un Sefer ha- Kabba
lah adlı eserinde bulunur. Her iki mek
tup da ilk defa 1 S7Tden sonra veya o sı
ralarda istanbul'da basılan lsaac Abra
ham Akriş'in KolMevasser adlı çalışma
sında İbranice olarak verilmiştir. Fakat 
mektupların asıl tanınması, Buxtorf'un 
1660'da Jehudah Halevi'nin Kuzari'sini 
neşri sayesinde gerçekleşmiştir; Buxtorf 
bu yayında mektupları Latince'ye de çe
virmiştir. Mektupların yazma nüshası Ox
ford'daki Christ Church Kütüphanesi'n
dedir. Hakan Yusufun mektubunun daha 

uzun bir kopyası da 1874'te A. Harkavy 
tarafından Leningrad Public Library'de 
bulunan Second Firkowich Collection'da
ki bir el yazmasından alınarak yayımlan

mıştır. Bir başka önemli belge de adı bi
linmeyen bir Hazar yahudisitarafından 
yazılan ve Hakan Harun ile Yusuf un Rus
lar'a karşı direnişlerinden bahseden bir 
mektuptur. Mısır'da Kenisetü'ş-Şami'de 

bulunan bu mektup, bugün Cambridge 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde muhafaza 
edilmesinden dolayı "Cambridge dokü
manı" diye de bilinir. 

Hazarlar'ın Yahudiliği seçmeleriyle il
gili olarak farklı görüşler ileri sürülmek
tedir. Onların hangi yahudi fırkasını be
nimsedikleri meselesi ise açık değildir. 
Bununla birlikte Kırım kökenli Karailer'le 
(Kara'im = Karaites) Hazarlar arasındaki 
ilişkinin varlığı Hazarlar'ın Karailiği (Ana
niyye) benimsediğini doğrular mahiyette
dir. Fakat bazı çağdaş uzmanlar Hazar
lar'ın önce Karailiğe, sonra da Talmudist 
Yahudiliğe girdiklerini ileri sürmektedir. 
Bugün Hazar Karaileri'ne ait herhangi bir 
cemaat yoktur. 

Mervan b. Muhammed idaresindeki is
lam kuwetlerine yenilen Hazar hakanı zor 
durumda kalınca islamiyet'i kabul ettiği
ni söylemiş, ancak kısa bir süre sonra eski 
dinine dönmüştür. islam ordularının çe
kilmesinin ardından Hazar ülkesinde ka
lan iki fakih Nuh b. Sabit (Saib) ei-Esedi 
ve Abdurrahman ei-Havlani islamiyet'i 
yaymak için çalıştılar (ibn A"sem el-KOfi. 
VIII. 74). Hazarlar'ın X. yüzyılda Ruslar 
karşısında güç duruma düşmeleri ve 965'
te hakanın Harizmliler'e sığınması. çok 
kalabalık Hazar kütlelerinin İslamiyet' e 
girmesine sebep olmuştur. Ancak bu olay
dan önce de Hazar ülkesinde hakan tara
fından himaye edilen müslümanlar yahu
di ve hıristiyanlara göre çoğunlukta idi
ler; X. yüzyılda başşehir İdil'de 10.000'
den fazla müslüman yaşıyordu . Hakan
ların , Musevi oldukları halde ülkede ken
di dinlerinin yerine İslamiyet'in yayılma
sını teşvik etmeleri dikkat çekici bir hu
sustur. İslamiyet daha çok Aşağı İ dil ve 
Dağıstan'da yayılma imkanı buluyordu. 
Müslüman halkın bir kısmı Şafii, çoğun

luğu Hanefi idi. Hazarlar'ın son devirle
rinde ordu çoğunluğu Harizm'den gelen 
ücretli müslüman askerlerden oluşuyor, 
müslüman ahalinin ekserisi ticaret ve za
naatle uğraşıyordu. 

Teşkilat. Emevi ve Abbasi devletleri
nin en kuwetli dönemlerinde onlara Kaf
kaslar'da karşı duran Hazar Devleti'nin 
güçlü bir siyasi teşekkül olduğu anlaşıl-
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maktadır. Esasen, islam kaynakları Ha
zar Devleti'ni Çin ve Bizans ile aynı ayar
da tuttuğu gibi Doğu Avrupa'nın en bü
yük kuweti olarak tasvir etmektedir. X. 
yüzyıl ortalarına kadar bu hüviyetini ko
ruyan Hazar Hakanlığı. askeri ve siyasi 
teşkilatı başta olmak üzere birçokyönüy
le Göktürk Devleti'ne büyük benzerlik gös
teriyordu. Hazar hanedanı da Göktürk ha
nedanının mensup olduğuA-Shih - nalar'a 

bağlanmaktadır. Hükümdar "hakan" un
vanını taşırdı. Ondan sonra gelen ve ge
nelde icrai sorumluluğu yüklenen "hakan 
beg" (abşad. tarhan) unvanlı naib iktidarı 
yürütür, ondan sonra "kündür" ve arka
sından "çavşıgır" gelirdi. Hazarlar'a bağlı 
diğer kavimler merkezden gönderilen "il
teber" ve "tudun" denilen kişiler tarafın 

dan yönetilirdi. 

Kültür ve Medeniyet. Hazarlar'ın ken
di dillerinde yazılmış eseriere bugüne ka
dar rastlanmamışsa da özellikle Sarkel 
Kalesi'nin duvarlarında ve Mayatskiy ka
zılarında ele geçen bazı arkeolajik malze
menin üzerinde Göktürk yazısına benze
yen oyma yazılar bulunmuştur. Cambrid
ge Üniversitesi Kütüphanesi'nde X. yüz
yılın ilk yarısından kalma İbranice bir me
tin vardır ve içinde İbrani harfleriyle ya
zılmış Türkçe kelimelere rastlanmaktadır. 

İslam öncesi dönemde kurulan diğer 
Türk devletlerinden ticaret, ziraat ve za
naate daha fazla yer vermeleri açısından 
ayrılan Hazarlar'ın, VII. yüzyılın sonuna 
kadar başşehir olan Dağıstan'daki Belen
cer ile Serneoder başta olmak üzere bir
çok şehri vardı. Daha sonra islam ordu
larının baskısıyla idare merkezinin taşın
dığı İ dil nehrinin ağzındaki İ dil şehri iki ay
rı bölümden meydana geliyordu. Batıda
ki bölüm ün adı Akşehir (ei-Beyza), diğeri
ninki ise Sarıgşın (sarı şehir) idi. islam coğ
rafyacılarından İbn Havkal'e göre Sarıg
şın'ın doğu kısmına Hazaran. batı kısmı~ 
na İdil adı veriliyor ve hakan İdil'de, bü
yük tacirlerle müslümanlar da pazar yer
lerinin bulunduğu Hazaran'da oturuyor
du. Diğer kısmından daha büyük olan Ak
şehir'in nehirden uzak bir mevkiinde ha
kanın tuğladan yapılmış sarayı vardı. Şeh

rin uzunluğu 1 fersah kadardı ve dört ta
rafı surlarla çevrilmişti; binalarının çoğu 
ahşaptı, üzerieri ise keçe ile örtülmüştü. 
Şehirde birkaç hamam vardı. Otuz mesci
di olan müslümanların okulları da bulunu
yordu. Büyük caminin minaresi hakanın 
sarayından daha yüksek inşa edilmişti. 

Xl. yüzyılın ortalarından itibaren müs
lüman tüccarların Hazar ülkesine sıkça 
yaptıkları ziyaretler, onların islam kay-
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naklarında daha ayrıntılı kaydedilmele
rini sağlamıştır. İbn Rüste. İstahri. İbn 
Havkal. İbn Fadlan ve Mes'Gdl Hazarlar 
hakkında önemli bilgiler vermektedirler. 
Onlara göre yazın çadırlarda yaşayan Ha
zarlar kışın şehirlerde otururlardı. Tarla 
ve bahçeleri vardı ; mahsullerini gemiler
le ve arabalarla şehir merkezine taşırlar
dı. Milletlerarası bir ticaret merkezi olan 
İ dil'de meşhur ticaret yolları kesişiyordu. 
Bu şehirden hareketle taeirierin batıda 
Endülüs ve doğuda Çin'e ulaştıkları bilin
mektedir. Hazarlar ile müslümanlar ara
sındaki ticaret Bağdat-Hey-Serdea -Der
bend-. İdil yolu; Cürcan'dan başlayan ve 
Hazar denizi üzerinden İdil'e ulaşan. Don 
ve İdil nehirleri vasıtasıyla İskandinavya'
ya uzanan ticaret yolu: Harizm'den Ha
zar topraklarına ve oradan Bulgarlar'a 
giden yol üzerinden yapılıyordu. 

İslam dünyasında en çok rağbet gören 
kürkler Hazar ülkesinden geçirilerek Ön 
Asya'ya ulaştırılırdı. Surtas ülkesinden 
gelen siyah ve kızıl tilki kürkleri en değer
lileriydi ve 100 dinara alıcı buluyordu. Ha
zarlar, ülkelerinde her milletten tüccarla
rın gelip yerleşmesine ve ticaret yapma
sına izin veriyorlardı. Hazar toprakları Ba
tı Avrupa, Yakındoğu ve Uzakdoğu arasın
daki transit ticarette çok önemli bir yer 
işgal ediyordu. Bu ticaretten elde edilen 
gümrük vergisi Hazar Hakanlığı'nın en 
önemli geliriydi. Dolayısıyla tüccarların 
her türlü güvenliği sağlanıyordu. Merkez 
İdil'deki tüccar sınıfının en kalabalığını 
1 0.000 kişiyle müslümanlar teşkil etmek
teydi. Hazar ülkesinde oturan ve buraya 
gelip giden müslümanların hukuki işleri
ne hakan tarafından tayin edilen "hız" ad
lı bir memur bakmaktaydı. Ruslar ve di
ğer Slavlar da önemli bir grup oluşturu
yordu. Çeşitli kaynaklara göre. Derbend 
ile İdil arasında ve buraya sekiz günlük 
mesafede yer alan Hazar denizinin kıyı
sındaki Semender şehrinin 40.000 bağı 
vardı. Cami, kilise ve sinagogların yan ya
na bulunduğu şehrin evleri ahşaptı. Şe
hir, Ruslar'ın 968'den sonra bu civara yap
tıkları seferler sırasında harap oldu. Vlll
X. yüzyıllarda Terek ve İdil nehirleri üze
rinde kurulan Hazar şehirleri, özellikle 
Sarkel Kalesi Orta Asya tipindedir ve bu
rada bulunan eşya tamamen Türk karak
teri taşımaktadır. Takılar. seramik ve si
lahlar ilgi çekicidir. Hazar kılıcı ve Sabar 
zırhı bu dönem için çok meşhurdu. Hazar 
Hakanlığı'nda ticaret ve ziraatın önemli 
yer tutmasına rağmen yine diğer eski 
Türk devletlerinde olduğu gibi ekonomi
nin temelini hayvancılık teşkil ediyordu. 
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Başlangıçta göçebe bir kavim olan Ha
zarlar'da at çok önemli bir yer tutuyordu; 
yapılan kazılarda çok çeşitli koşum takım
ları bulunmuştur. Yerleşik hayata geçen 
Hazarlar'ın, ilk dönemlerinde yapı malze
mesi olarak daha çokahşap ve keçeyi ter
cih ettikleri, hakanın sarayı dışında hiç
bir yerde tuğla kullanmadıkları bilinmek
tedir. Ancak zamanla kesme taşlarla kale 
ve askeri garnizonların inşa edildiği, ev
lerin ve sütunlu büyük binaların yapıldığı 
görülmektedir. Hazarlar'da el sanatları 
da gelişmişti. Prenses Çiçek'in çeyiz ola
rak götürdüğü ev eşyası. elbise, altın ve 
gümüş kupalar Bizans'ta hayranlık uyan
dırmıştı. 
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