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Karadeniz ile Azakdenizinin doğu kesi
mini ayıran Anapa yarımadasından baş
layarak Hazar denizi kıyısındaki Apşeron 
yarımadasına ulaşan Büyük Kafkas dağ
larını ve iki yanında uzanan toprakları 
kapsar; bölgenin adı da söz konusu sıra 
dağlardan gelmektedir. Azerbaycan, Er
menistan ve Gürcistan cumhuriyetleri 
Güney Kafkasya'da (Transkafkasya). Rusya 
Federasyonu'na bağlı Dağıstan. Kalmuk, 

Karaçay -Çerkez, Kabarda- Balkar, İnguş, 
Kuzey Osetya cumhuriyetleri ve halen ba
ğımsızlığına kavuşmaya çalışan Çeçenis
tan Kuzey Kafkasya'da (Kafkasönü) bulun
maktadır. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Genellikle dağlık bir bölge olan Kafkas
ya topografik bakımdan çok farklı özel
likler sergiler. Bölgeyi ikiye ayıran Büyük 
Kafkas dağları yaklaşık 1200 km. uzun
luğunda ve 11 O -180 km. genişliğindedir; 
en yüksek yerleri orta kesimdeki Elbruz 
(5642 m.) ve Kazbek(5033 m.) dorukları

dır. Büyük Kafkas dağlarını güney- kuzey 
doğrultusunda aşan en önemli iki geçit 
Daryal ve Derbent'tir. Daha güneyde yük
seklikleri 4000 metreyi geçmeyen Küçük 
Kafkas dağları ve aralarında küçük ovalar, 
geniş çöküntüler ve dik yamaçit volkanik 
tepeler bulunmaktadır. Transkafkasya 
bölgesinin batısındaki Kolhi ile doğusun
daki Kura ve Aras havzaları verimli tarım 
arazilerine sahiptir. 

22.500.000 civarında olan Kafkasya'nın 
nüfusu etnikbakımdan büyük bir çeşit
lilik gösterir. Bölgede yaşayan elli kadar 
halkın başlıcaları Adige. Ka bartay (Kabar
da}. Çerkez. Abhaz. Abazin; Çeçen. İnguş; 
Avar. Lek. Dargın. Lezgi; Gürcü, Laz. Meg
rel , Svan. Hevsur gruplarıdır. Abhaz-Adi
ge grubundan olan Rusya Federasyonu'
na bağlı Adi ge Özerk Bölgesi 'nde. daha 
çok da Laba ve Kuban nehirlerinin aşağı 
kısımlarında ve Büyük Kafkas dağlarının 
eteklerinde yaşayan Adigeler ( 150.000) 
müslümandır. Gürcistan 'abağlı Abhaz ve 
Acar Özerk cumhuriyetlerinde yaşayan 
Abhazlar'ın toplam nüfusu bugün yakla
şık 120.000'dir. Abhazlar'ın bir bölümü 
müslüman. bir bölümü de Ortodoks hıris-
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tiyandır. Ahbazlar'la aynı kökten gelen 
Abazinler. Adige Özerk Bölgesi'nin doğu
sunda ve Karaçay-Çerkez Özerk Cumhu
riyeti'nde Kuma. Kuban ve Zelencuk ne
hirlerinin yukarı düzlüklerinde yaşamak
tadırlar. Müslüman Abazinler'in toplam 
nüfusu 30.000 civarındadır. Büyük bir 
kısmı Kabarda-Balkar Özerk Cumhuriye
ti'nde. az bir kısmı da Adi ge Özerk Bölge
si'nde yaşayan ve toplam sayıları 500.000 
civarında olan Kabartaylar' ın çoğunluğu 

müslüman. sadece Kuzey Osetya'daki kü
çük bir kolları hıristiyan dır. Çeçenler'le ak
rabaları İnguşlar. Kuzeydoğu Kafkasya'
daki Çeçenistan ile İnguş Özerk Cumhu
riyeti 'nde yaşamaktadır. Çeçenler'in top
lam nüfusu 1 milyon kadar. bir kısmı Ku
zey Osetya'da oturan inguşlar'ınki ise 
300.000'dir; her iki halk da müslüman
dır. Kuzeydoğu Kafkasya'da bulunan Da
ğıstan Özerk Cumhuriyeti'nin nüfusun
danAvarlar (544.000). Lekler (ı 06.000) . 
Dargınlar ( 3 5 3 000) ve Lezgiler ( 2 5 7. 300) 
bölgedeki yerli halkların başlıcalarıdır. Gü
ney Kafkasya'da ise Gürcü. Megrel. Laz. 
Svan ve Hevsurlar yaşamaktadır. Gürcis
tan'daki Osmanlı yönetimi sırasında Aca
ralılar müslüman olmuşlardır. Elbruz 
dağlarının güney eteklerinde oturan 
Svanlar'la Hevsurlar hem din hem dil ba
kımından Gürcüler'le bütünleşmiştir. 

Kafkasya'da yaşayan Türk kökenli Aze
rller. Kumuklar. Karaçaylar. Balkarlar ve 
Nogaylar içinde nüfus itibariyle çoğunlu
ğu Azeriler teşkil eder. Azerbaycan. Gür
cistan. Dağıstan ve Rusya Federasyonu'
nun değişik yerlerinde bulunan Azeri
ler ' in sayısı 1996 nüfus sayımına göre 
7.549.000'dir. Azeriler'den sonra Kafkas
ya'da yaşayan en kalabalık Türk toplu
luğunu oluşturan Kumuklar. Dağıstan 

XIX. yüzyılda Bakü'yü gösteren bir gravür (J. Bezezin, Puteşestviye po Dagastanu Zakabkaz'yu, Kazan 1850) 
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Özerk Cumhuriyeti'nin başşehri Mahaç
kale'de yaşamaktadır. Toplam nüfusları 
350.000 civarındadır. Karaçay- Balkarlar. 
Karaçay- Çerkez ve Kabarda-Balkar Özerk 
cumhuriyetlerinde yaşamaktadır. Toplam 
nüfusları yaklaşık 400.000'dir. Nogaylar 
Kuzey Dağıstan'da Terek deltasında, İdil 
nehrinin güney boylarında, İnguş. Çeçen 
ve Karaçay-Çerkez Özerk cumhuriyetle
rinde yaşamaktadır. 1989 nüfus sayımına 
göre 70.000 civarında olan Nogaylar'ın 
bugün 1 OO.OOO'e yaklaştıkları tahmin 
edilmektedir. Dağıstan Özerk Cumhuri
yeti'nde yaşayan Kafkas Türkmenleri'nin 
sayısı 70.000 kadardır. Kumuklar, Kara
çay- Balkarl ar, Nogaylar ve Kafkas Türk
menleri genelde Hanefi mezhebine men
suptur. 

Ermeniler bölgenin güneyinde yer 
alan Ermenistan Cumhuriyeti'nde ( 198 7. 
3.41 ı. 900); iranillar küçük gruplar halin
de Azerbaycan, Dağıstan ve diğer cumhu
riyetlerde: Kürtler daha çok Ermenistan 
ve Gürcistan'da (toplam 80.000); Tatlar 
Dağıstan ile ( 1'979. 22.441) Apşeron'da ve 

. Azerbaycan'ın güneyindeki İran sınırına 
yakın bölgede: Osetler Orta Kafkaslar 
bölgesindeki Kuzey Osetya Özerk Cum
huriyeti ile (632.428) Gürcistan'abağlı 
Güney Osetya Özerk Bölgesi'nde ( 1979. 
541 .893); Slav ırkına mensup Ruslar, Uk
raynalılar, Beyaz Ruslar ve diğerleri ise 
bölgenin hemen hemen her tarafında ve 
genellikle şehirlerde yaşamaktadır. 

Kafkasya'da nüfus dağılımını coğrafya 
ve tabiat şartları belirler. Yüksek dağlık 
alanlar nüfustan yoksundur; Büyük Kaf
kas dağlarının orta ve batı kısımlarında 
insan yaşamaz. Bölgenin en kalabalık ke
simleri Kuzey Kafkasya'daki verimli çö
küntü ovalarının bulunduğu yerlerdir. Köy 
ve şehirlerde yaşayan nüfusun oranı ülke
lere göre değişiklik göstermekteyse de 
genel olarak kırsal alanda yaşayanlar da
ha fazladır. Tarih boyunca meydana gelen 
çeşitli olaylar, göç yolları üzerinde yer alan 
Kafkasya'daki nüfus yapısını ve dağılımı
nı etkilemiştir. Bölgenin Rusya'nın işgali
ne girmesinden sonra müslüman nüfu
sun önemli bir bölümü Osmanlı Devleti'
nin değişik yerlerine göç etmiştir. Ayrıca 
Rus işgalinin ardından özellikle şehirler
de Rus nüfusu giderek artmış, Rus ve Ka
zak kolonileri kurulmuştur. Bugün bölge
deki bütün şehirlerde önemli miktarda 
Rus ve Ukraynalı topluluklara rastlamak 
mümkündür. Diğer taraftan Stalin döne
minde sürgün edilenlerin bir kısmı daha 
sonra ülkelerine geri dönmüşse de birço

. ğu gönderildikleri yerlerde kal mışlardır. 
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Etnik zenginliğe benzer bir dil çeşitlili
ğinin bulunduğu Kafkasya'da otuz yedi 
dilin varlığı tesbit edilmiştir. islam coğ
rafyacıları buraya Cebelülelsine (diller da
ğ ı) adını vermişler ve buradaki 300'e ya
kın dilden bahsetmişlerdir ( Geographie 
d 'Aboulfeda, Illi, s. 93). Kafkasya'da ya
şayan halklar üç büyük dil ailesi etrafın
da toplanır : Kafkas (İber-Kafkas). Hint
Avrupa ve Altay. Kafkas dilleri ailesi Kar
tuel, Abhaz-Adige ve Dağıstan dilleri aile
sinden ibarettir. Hint-Avrupa dillerinde 
konuşan halklar grubuna Ruslar, Ukray
nalılar ( Krasnodar ve Stauropol vilayetle
ri nde) . Ermeniler, Osetinler, Kürtler, Tat
lar ve yahudiler girmektedir. Altay dilleri 
ailesinin Türk grubunda Azerller. Kumuk
lar. Karaçaylar, Balkarlar. Nogaylar, Ta
tarlar ve Kafkas (Derbent) Türkmenleri 
bulunmaktadır. 

Kafkasya Müslümanlık'la Hıristiyanlı
ğın hakim olduğu bir bölgedir. Türk kö
kenli halkların tamamına yakını. Gürcü
ler'den Batum civarında yaşayan Acara
lılar ve Kuzeydoğu. Kuzeybatı Kafkasya'
daki pek çok hal_k müslümandır. VII. ~üz.: 
yılın ortalarında yayılmaya başlayan Isia
rniyet daha çok Hazar denizi sahilindeki 
topraklarda taraftar bulmuştur. Rusya'
nın bölgeyi işgali islam'ın yayılmasını 
olumsuz yönde etkilemekle birlikte Sov
yetler Birliği döneminde merkezlerden 
uzak yerlerde dini hassasiyet muhafaza 
edilmiştir. Ermeniler'le Gürcüler'in yanı 
sıra Ruslar, Ukraynalılar ve diğer bazı 
gruplar hıristiyandır. 
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islam'ın zuhurundan önce Kafkasya Bi
zanslılar, Sasanller ve Hazarlar arasında 
iktisadi ve siyasi rekabet alanı haline gel
mişti. Bölgenin Asya ile Avrupa arasında
ki ticaret yollarının kesiştiği noktada bu
lunması ve buradaki siyasi teşekküllerin 
zayıflığı rekabeti etkilemiştir. Zerdüştl 
Sasanller'in ı. Hüsrev döneminde Gürcü 
Krallığı'nı yıkmalarına rağmen VI. yüzyıl
da Hıristiyanlık Kafkasya'da yayılmaya 
devam etmiştir. Müslüman Araplar, Hz. 
ömer zamanında Kafkasya'ya yönelik fe
tih harekatını başarıyla sürdürdüler ve 
Süraka b. Amr 22 (643) yılında Derbend 
(Babülebvab) Kralı Şehr- B er az ile barış 
yaptı. Daha sonra Hablb b. Mesleme, Hz. 
Osman devrinde Duvln (Ovin) ve Tiflis şe
hirlerini fethedip Gürcüler'le bir antlaş
ma imzaladı (25/645-46). Hablb'in görev
lendirdiği Abdurrahman b. Cez es-Süle
ml'nin gayretleriyle Tiflis 'te birçok kişi 
müslüman oldu. Süraka'nın ölümünün 
ardından başkumandanlığa getirilerek 
Kuzey Kafkasya'nın fethiyle görevlendi
rilen Abdurrahman b. Rebla ei-Bahill'nin 
bölgeye hakim bulunan Hazarlar'la yap
tığı bir çarpışmada şehid düşmesi üzeri
ne kardeşi Selman b. Rebla fetih hareka
tına devam etti ve muhtemelen 32'de 
(652-53) Derbend'i ele geçirdi. İslami
yet'in Kafkasya'nın özellikle doğu kıs
mında ve pağıstan'da yayılmasını Emevl 
Halifesi Hişam b. Abdülmelik'in kardeşi 
Mesleme b. Abdülmelik ile Mervan b. Mu
hammed gerçekleştirdi. Araplar, Büyük 
Kafkas sıradağlarının kuzeyindeki halk
ları ve kabileleri itaatleri altına almakta 
çeşitli zorluklarla karşılaştılar. 180 (796) 
yılında Hazarlar Derbend'i zaptederek is
lam hakimiyetine son verdiler. Kafkasya'
da egemenlik için Abbasller'le Hazarlar ve 
onların vasalları arasında gelişen müca
deleler IX. yüzyılın ikinci yarısında müs
lüman Araplar'ın zaferiyle sona erdi. Öte 
yandan Tiflis'te bir islam emirfiği kuran 
(833-852) İshak b. İsmail , Abbas! Halifesi 
Mütevekkii-Aiellah'ın gönderdiği Tl:irk 
asıllı kumandan Boğa ei-Keblr tarafından 
öldürüldü ve Tiflis'teki emirliğe son ve
rildi. 869'da Haşim! hanedam Derbend'e 
hakim oldu: daha sonra Sacoğulları şeh
ri ele geçirdi. Ancak Yusuf b. Ebü's-Sac'ın 
ölümünün (927) ardından Haşimller böl
geye yeniden hakim oldular. 

Kafkasya'nın müslümanların hakimiye
tine girmesinden sonra bağımsızlıklarını 
kaybeden hıristiyan prenslikleri Bizans'ın 
da desteğiyle yer yer ayaklandılar. Hali-


