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Newab Mirza Han 
(1831-1905) 

Urdu edebiyatının 
önde gelen şairlerinden. 

_j 

12 Zilhicce 1246'da (24 Mayıs 1831) 
Delhi'de doğdu. Fırüzpür Çirka hakimi 
Newab Şemseddin'in oğludur. Babası, 

Delhi Valisi Mr. W. Fraser'in öldürülme
siyle ilgili görülerek idam edilince (1835) 
Newab Yusuf Ali Han'ın hareminde bu
lunan teyzesinin teşviki üzerine annesiy
le birlikte Rampür'a gitti. RampOr'da 
Gıyaşü'l-lugat müellifi Mevlevi Gıya
seddin'den Farsça öğrendi. Annesi son 
Babürlü Hükümdan Ebü'l-Muzaffer ll. 
Sahadır Şah 'm daha çok Mirza Fahrü 
diye tanınan oğlu ve halefi Mirza Mu
hammed Sultan Fahrülmülk ile evlenin
ce (1844) Mirza Han öğrenimine saray
da devam etti ve burada ünlü çağdaş 
şairlerle tanıştı. Bu tanışma ondaki şa
irlik kabiliyetinin ortaya çıkmasını sağ
ladı ve Mirza Han Dağ mahlasıyla çok 
erken yaşta şiir yazmaya başladı. Onun 
bu kabiliyeti aynı zamanda ll. Sahadır 
Şah ve oğlu Fahrülmülk'ün de hacası olan 
Şeyh Muhammed İbrahim Zevk'in yanın
da daha da arttı. Ayrıca Seyyid Muham
med EmTr Pencekes ve Mirza İbadullah 
Bey'den hat dersi aldı. Fahrülmülk'ün 
ölümü üzerine (10 Temmuz 1856) Del
hi'yi terkedip Rampür'a döndü. Burada 
Kelb Ali Han, Newab Yusuf Ali Han'ın 

yerine geçince Dağ'ı 70 rupi aylıkla sa
raydaki ahır ve halı depoları (ferraşhane) 
dan1ga*lığına tayin etti (1866). Aynı yı
lın sonuna doğru Kalküta yolculuğunda 
Kelb Ali Han'a arkadaşlık etti. Birkaç yıl 
sonra da Newab'ın maiyetinde hac farT
zasını yerine getirdi (1872). RampOr bu 
tarihte EmTr. Celal gibi ünlü şairlerin 

buluşma yeri idi. Dağ da onlarla tanışa

rak kendini kabul ettirme ve tanınma 
imkanını buldu. Feryad-ı Dağ adlı mes
nevisinde anlattığı gibi KalkOta'yı ve da
ha birçok şehri ziyaret etti. Koruyucula
rı Newab Kelb Ali Han'ın ölümü (1887) 
üzerine RampOr'da bulunan şairler şeh
ri terkettiler. Dağ da yirmi iki yıllık hiz
metten sonra RampOr'dan ayrılıp önce 
Delhi'ye. oradan da Sir Asman Cah Sa
hadır Han'ın daveti üzerine Haydarabad'a 
gitti. Burada Nizarn Mahbüb Ali Han'ın 
hacası oldu ve kendisine 450 rupi aylık 
maaş bağlandı. Bu miktar 1894'te 1000, 
daha sonra da 1 SOO rupiye çıkarıldı. Ni-

zam Mahbüb Han 1894'te kendisine 
"Bülbül-i Hindistan, Cihan Üstad, Na
zım Yar Ceng, DebTrü'd-devle, FasThü'l
mülk, Newab Mirza Han" unvaniarını 

verdiyse de o daha çok "FasThü'l-mülk 
Dağ-ı DihlevT" unvanı ile tanındı. Mirza 
Han bir felç sonunda 9 Zilhicce 1322'de 
(14 Şubat 1905) Haydarabad'da vefat 
etti. 

Mirza Han, Delhi' de iken yazdığı şiir
leri içine alan ve daha sonra kaybolan 
en eski divanını ezberden yeniden dü
zenlemiştir. Bunun dışında Gülzar-ı Dağ 
(Rampilr 1296/ 1879). Attab-ı Dağ (Lek
nev 1302 / 1884), Mehtı:'lb-ı Dag (Hayda
rabad 1310/ 1893) ve el yazması halinde 
iken kaybolan Yadigar-ı Dag adlarıyla 
anılan divanları vardır. Bu divanlardan 
Münte./)ab-ı Dag (Allahabad 1939), Ba
har-ı Dağ (Lahor 1940), Kemal-i Dağ 
(Agra, ts ). İnti./)ab-ı Dag veya Dfvan-ı 
Dağ (Navalkişor. Leknev, ts.) adlarıyla bir
takım seçmeler yapılmıştır. Çoğu gazel
lerden oluşan bu divanlardaki beyit sa
yısı 14.800'ü bulur. Divanları dışında Fer
yad-ı Dağ adlı bir de mesnevisi vardır. 
Dağ'ın şiirlerinde anlam derinliğinden 

çok şekil güzelliği dikkati çeker. Urdu şi
irinde özellikle gazel tarzının gelişme
sinde önemli katkısı olan Dağ'ın başta 
Pakistan'ın millf şairi Muhammed İkbal 
olmak üzere Sait -i DihlevT, Ahsen Mareh
revT, Ciger Muradabacti gibi şairterin ye
tişmesinde büyük tesirleri olmuştur. 

Öğrencisi Ahsen Marehrevi tarafından 
derlenen mektupları İnşa- yı Dağ (Del
hi 1941) ve Zebôn-ı Dağ (Leknev 1956) 
adlarıyla yayımlanmıştır. 
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DAGFEL b. HANZALE 
( ;;J.J;.,:> ıY. ~~ ) 

Dağfet b. Hanzale b. Zeyd es-SedO.si. 
eş-Şeybani ez-Zühli 

(ö. 65/685) 

Nesep alimi. 
_j 

Asıl adının Hacer, Iakabının Dağfel ol
duğu da söylenmektedir. Hayatı hakkın
da fazla bilgi yoktur. Mevcut bilgilerin 
de daha çok onun sahabi olup olmadığı 
hususunda yoğunlaştığı görülmektedir. 
Buhar!, Ahmed b. Hanbel, Tirmizi gibi 
muhaddisler Dağfel'in sahabi olmadığı
nı ve Hz. Peygamber'den hadis rivayet 
etmediğini belirtmekte, BerdTcT ile İbn 
Hibban ise onun sahabi olduğunda şüp
he etmemektedirler. Halife b. Hayyat, 
Dağfel'i Basralı tabiin arasında zikreder. 
Ancak hayatı hakkındaki bilgilerin saha
be tabakatma dair eserlerde yer alma
sından, müelliflerin onun sahabi oldu
ğunu kabul ettikleri anlaşılmaktadır. 

Dağfel'in ensab* konusunda ileri de
recede bilgiye sahip olduğu söylenebilir. 
İbn Sirin onun alim olduğunu, ancak ne
sep konusundaki bilgisinin daha ağır bas
tığını söylemekte, aynı hususu İbn Sa'd 
da ifade etmektedir. EmevT Halifesi Mu
aviye b. Ebu Süfyan bu bilgisi dolayısıy
la onu oğlu Yezid'e hoca tayin etmiştir. 

Dağfel b. Hanzale, Hariciler'le yapılan 
Deviab (Dülab) Savaşı'nda ölmüştür. 

Eserleri. 1. es-Sire can Dağtel eş-Şey
bôni. Geçmiş milletler ve hükümdarla
rın kıssalarını anlatarak başta hüküm
darlar olmak üzere devlet adamlarının 
bunlardan ibret almalarını, böylece ül
kelerini hak ve adaletten ayrılmadan ida
re etmelerini sağlamak için yapılan tav
siye ve nasihatleri ihtiva eden siyasetna
me (siyerü'l-mü!Ok) türünde bir eserdir. 
Dağfel' e aidiyeti tartışmalı olan bu ese
rin 549 ( 1154) yılında istinsah edilen bi
rinci cüzünün bir nüshası, baştan iki say
fası eksik ve çok yıpranmış halde Mila
na Ambrosiana Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (G3, vr. ı b_64a)_ 2. Kitabü't- Te
:{.atür ve't- tenasur. Muaviye'nin huzu
runda yapılan yedi sohbeti ihtiva etmek
tedir. Bu eserden yapılan bir iktibas, için
de on yedi risalenin yer aldığı et- Tulıfe
tü 'l-behiyye'nin Kelimat mu./)tı:'lre adlı 
üçüncü risalesinde yer almaktadır (İstan
bul 1302, s. 38). Dağfel'in ayrıca günümü
ze ulaşmayan et- Teşcir adında bir ese
ri daha bulunduğu belirtilmektedir (Sez
gin. ı. 264) 
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DAGISTAN 

Kafkasya' nın kuzeydoğusunda 
Rusya Federasyonu'na bağlı 

özerk cumhuriyet. 
_j 

Türkçe dağ kelimesiyle Farsça -istan 
ekinin birleşmesinden oluşan Dağıstan 
kelimesinin etimolojisiyle ilgili çeşitli gö
rüşler ileri sürülmüşse de bunlar farazi
ye halinde kalmış ve ilmi açıdan yeterli 
bir izah getirilememiştir. Gerçekte Dağıs
tan, Türkistan ve Moğolistan örneğinde 
görüldüğü üzere kavmi bir kavramı de
ğil Araplar'ın eski Medya'ya verdikleri "ei
Cibal" (dağlar) adı gibi coğrafi-topogra
fik mana ifade eden bir kelimedir. 

Kuzeyinde Kalmuk Özerk Cumhuriye
ti, doğusunda Hazar denizi. güneyinde 
Azerbaycan. güneybatısında Gürcistan. 
batı ve kuzeybatısında Çeçenistan ve Ku
zey Kafkasya ile çevrili olan Dağıstan 

Özerk Cumhuriyeti'nin yüzölçümü 50.300 
km 2• nüfusu yaklaşık 2 milyon. başşehri 
Mahaçkale (3ı5 000 lı989l). diğer önem
li şehirleri Derbend, Buynak, Hasavyurt, 
Kızılyar ve izerbaş'tır. 

Fiziki Coğrafya. Dağıstan, adının da ifa
de ettiği gibi dağlık bir ülkedir. Güney
batısında, güneydoğu- kuzeybatı doğ

rultusunda uzanan Kafkas dağlarının 

3000 metreyi aşan yüksek zirveleri var
dır. Bunların eteğinde, yükseltisi 500 ile 
1 000 m. arasında değişen tepeleri n de 
bulunduğu dalgalı bir plato yer alır. Bu 
plato ile Hazar denizi arasında dar bir 
kıyı ovası uzanır. Kıyı ovasının kuzey ke
siminde Terek ırmağının yer yer batak
lıklarla kaplı deltası vardır. Ülkenin en 
kuzeyinde, batı yarısı Çeçen- İnguş Cum
huriyeti sınırları içinde olan Nogay boz
kın bulunur. Güneydoğudan kuzeybatı
ya doğru Sulak ırmağına katılan Andi -
Koysu. Anar - Koysu. Kara - Koysu ve Ka-
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zı Kumuk- Koysu çayları akar. Sert ve dik 
yamaçlı dağlar arasında derin boğazlar 
yer alır. 

Dağıstan· ın iklimi sıcak ve kurudur. 
Bitki örtüsü yer şekillerine göre çeşitli
lik gösterir. Vadilerde ve kanyonlardaki 
yaprak döken ağaçları yüksek yerlerde
ki çam ağacı ormanları takip eder. Or
man sınırından daha yüksek yerlerde 
ise çayırlar görülür. 

Etnik Durum ve Din. Tarih boyunca çe
şitli kavimlerin göç yolları üzerinde bu
lunan Dağıstan önemli bir geçit yeri ol
duğu için muhtelif sebeplerle yurtları
nı terkeden insanların bir kısmı buraya 
yerleşmiş ve böylece ülkenin nüfusunun 
çeşitlenmesini sağlamışlardır. Dağıstan 

nüfusunu oluşturan otuz civarındaki et
nik gruptan en büyüğü. aralarında Ka
ratay, Andiler ve Didolar'ın da bulunduğu 
on beş kadar alt grubu içine alan ve sa
yıları 1980'lerde yaklaşık 450.000 kadar 
olciın Avarlar'dır. Ülkenin orta bölgelerin
de yaşayan Dargınlar (250 .0001. güney
deki dağlık arazide Avarlar ile Dargınlar 
arasında yerleşmiş olan La klar ( ı ı 0.000), 

güneydoğu kesiminde yaşayan Lezgiler 
(200 000). kuzeydoğuda yaşayan ve Türk
çe konuşan Kumuklar (240 .000), Khiv ve 
Tabasaran bölgesindeki Tabasaranlar 
(85.000), Çeçen Cumhuriyeti'ne yakın yer
lerde bulunan Çeçenler (60.000) ve Ku
ma ile Terek ırmakları arasındaki Nogay 
steplerinde yaşayan Nogaylar (70 000), 

Dağıstan'daki önemli etnik toplulukla
rı meydana getirirler. Bunların dışında 
Rutullar (20 000), Agullar (ı O. 000). Tat
lar ( 1 0.000). Tatarlar (ı O 000) ve Tizahur
lar (7 .000) gibi daha az nüfuslu grupla
rın yanında özellikle şehir merkezlerin
de önemli oranda Ruslar ve Ukraynalı
lar da bulunmaktadır. 

Dağıstan nüfusunun büyük çoğunlu
ğu Sünni müslümandır. Özellikle XVIII. 
yüzyıldan itibaren Nakşibendi tarikatı 

bölgede büyük bir nüfuz kazandı ve Rus
lar' a karşı başlatılan ci had harekatını 

organize ederek prestü sağladı. Dindar 
olan halk ilme önem vermiş ve hemen 
her dağ köyünde bir medrese yaptırmış
tır. 1913'te Dağıstan'da 360'ı ulucami 
olmak üzere 2060 cami vardı. Komünist 
yönetim sırasında bu sayı yirmi yediye 
düşmüştür (ı984) . 

Ekonomi. Dağıstan petrol, doğalgaz ve 
maden kaynakları bakımından zengin bir 
ülkedir. Yüzey şekilleri engebeli olduğun
dan madenierden yeterince istifade edi
lememektedir. Endüstrisinin temeli Ma
haçkale ve izerbaş yakınlarındaki petrol 

ve doğalgaz yataklarına dayanır. Ayrıca 
makine ve inşaat malzemeleri yapımı, 
gıda ve cam üretimiyle ilgili sanayi tesis
leri vardır. Halıcılık ve el sanatları yay
gındır. Terek ve Sulak nehirleri üzerin
de kurulan barajlarda elektrik üretilir. 
Halkın büyük bir bölümü başta hayvan
cılık olmak üzere tarımla uğraşır. Hazar 
denizi sahillerinde balıkçılık önemli bir 
yer tutar. Dağıstan Bakü, Moskova ve 
Astragan'a demiryoluyla bağlıdır. Demir
yolu istasyonları aynı zamanda karayo
luyla da birbirlerine bağlanmıştır. 1989 
rakamlarına göre Dağıstan'da 600 orta 
dereceli okul. yirmi yedi meslek lisesi ve 
Dağıstan Devlet Üniversitesi'ne bağlı beş 
yüksek okul vardır. 

Tarih. Dağıstan ilk İslam fetihleri sıra 
sında müslümanların akıniarına maruz 
kaldı. Süraka b. Amr kumandasındaki is
lam ordusu Derbend'in fethiyle görevlen
dirildL Süraka'nın ölümünden sonra Ab
durrahman b. Rebia ei-Bahilf başkuman
danlığa getirilerek bölgeye hakim olan 
Hazarlar'la savaşa memur edildi. Onun 
Hazarlar' la çarpışırken şehid düşmesi 

üzerine kardeşi Selman b. Rebia savaşa 
devam ederek muhtemelen 32'de (652-
53) Derbend'i fethetti. Selman b. Rebia 
daha sonra Hazarlar' ın başşehri Belen
cer'e kadar ilerlediyse de geri çekilmek 
zorunda kaldı. Emevi Halifesi Hişam b. 
Abdülmelik devrinde (724 -743) halifenin 
kardeşi Mesleme fetihleriyle bölgede İs
lam hakimiyetini kurmayı başardı. Da
ha sonraki yıllarda Emevi kumandanla
rından Mervan b. Muhammed de Dağıs
tan · a başarılı akınlar düzenledi. Fakat 
bölgedeki İslam hakimiyeti, 180 (796) 
yılında Hazarlar'ın Derbend'i zaptetme
siyle sona erdi. Abbasiler'in ilk zamanla
rında da Hazarlar'la mücadele sürdürül
dü. İki asır devam eden bu mücadele 
müslüman Araplar'ın zaferiyle sona er-

XII -XIII. yüzyıla ait Dağıstan tas i şçiliğin i gösteren bir ikiz 

pencerenin kabartma a lın lı ğ ı (Was h ın gton Freer Ga llery of Art, 

envanter, nr. 36.5) 


