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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) 
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di. 815 yılında Şeyh Ebü ishak ile Şeyh . 
Muhammed ei-Kindi yaklaşık 2000 ki
şiden oluşan bir gönüllü ordusuyla Da
ğıstan'a girerek islamiyet'i yaymaya ça
lıştılar. Dağıstan Abbasiler zamanında 
Azerbaycan ve Erminiye valileri tarafın
dan idare edildi. Abbasiler'in zayıfladı
ğı bir dönemde 869'da Haşimi haneda
nı Derbend'i merkez yaparak burada hü
küm sürmeye başladı. X. yüzyılda Saco
ğulları Derbend'e hakim olduysa da Ha
şimiler kısa bir süre sonra şehri tekrar 
ele geçirdiler. Xl. yüzyılın ikinci yarısın
da Selçuklu Türkleri bölgenin bir kısmı
nı hakimiyetleri altına aldılar. Dağıstan 

1222'de Moğol istilasına uğradı. XI-XIII. 
yüzyıllarda Karadeniz' in kuzeyinde ve 
Kafkaslar 'da hüküm süren Kumanlar 
(K1pçaklar) Dağıstan'a kadar sokularak 
bölgenin Türkleşmesinde önemli rol oy
nadılar. Daha sonra sırasıyla ilhanlılar, 
Altın Orda Hanlığı, Timurlular, Sirvanşah 

lar ve Safeviler Dağıstan'a hakim oldu
lar. Dağıstan 1578-1606 yılları arasında 
Osmanlı hakimiyeti altında kaldı. 

Safevii er' in XVII. yüzyılın başlarında 

Dağıstan'da Şiiliği yaymak için başlat

tıkları harekat Dağıstanlılar'ın şiddetli 

tepkisiyle karşılaştı. 1607'de Şah ı. Ab
bas Şamahı Kalesi'ni kuşatarak ele ge
çirdi. Osmanlılar burayı hiç kimsenin ca
nına dakunulmaması şartıyla teslim et
tikleri halde Şah Abbas pek çok kişiyi 
öldürttü ve 1639'da Dağıstan'da önemli 
bir nüfuz tesis etti. Dağıstan XVI. yüz
yıldan itibaren Ruslar'ın da ilgisini çek
meye başlamış ve XVII. yüzyılın başların
dan itibaren iranlılar, Ruslar ve Osman
lıla r arasındaki nüfuz mücadelesine sah
ne olmuştur. 

XVIII. yüzyılın başlarında Safeviler güç
lerini kaybetmeye başladıklarında Da
ğıstanlılar Gazi Kumuk Hanı Çolak Sur
hay Han'ın önderliğinde birleşerek Şe
mahi'yi geri almayı başardılar ve iran'a 
karşı zafer kazandı l ar 1 ı 712) Başarıları-

nı devam ertirmek için Osmanlı yöneti
minden yardım isteyen Dağıstanlılar'a 

Babıali yardım ve haniarına hediyeler 
göndererek himayesine aldı. 

Rus Çarı Büyük Petro, Rus tüccarlarının 
öldürülmelerini bahane ederek 1722'de 
iran'a karşı bir savaş açt ı ve ·Derbend'i 
işgal etti. Osmanlı Devleti, kendi hima
yesinde olduğundan Petro'yu protesto 
edip Derbend'i terketmesini istedi. Rus
lar Dağıstan'ın iç kısımlarında tutuna
mamışlarsa da Hazar sahillerine doğru 
egemenliklerini genişlettiler ve ancak 
Mustafa Paşa idaresindeki Osmanlı kuv
vetlerinin yardımıyla Bakü önlerinde dur
durulabildiler. Rusya ile iran arasında 
1724'te imzalanan bir antlaşma ile Der
bend, Bakü ve bölgedeki diğer bazı yer
ler Rusya'ya bırakıldı. Nadir Şah. Rus
lar'a karşı sürdürdüğü mücadeleler so
nunda 1732'de imzalanan Reşt Antiaş
ması'yla Dağıstan'ın güneyini. Derbend 
ve Bakü'yü, 1735 tarihli antlaşma ile de 
Sulak ve Kura (Kür) nehirleri arasında 
l<alan bazı toprakları ele geçirdi. 1747'
den sonra Ruslar Dağıstan ' da yeniden 
nüfuz kazanmaya çalıştılar. 1785'te Kaf
kasya valiliğini ihdas ederek hakimiyetle
rini büyük ölçüde sağlamlaştırdılar. imam 
Mansür Dağıstanlılar'ı bir safta toplayıp 
bütün islam ülkelerini cihada çağırdıy
sa da başlatılan isyan başarılı olmadı. 

1791 'de esir alınan imam Mansür'un 
1794 'te öldürülmesinden sonra yerine 
Gazi Muhammed geçti. Onun zamanında 
Ruslar'la iranillar arasında imzalanan Gü
listan Antiaşması ile 1 1813) Dağıstan Rus
lar tarafından ilhak edildi. Gazi Muham
med 1832'de Ruslar'la çarpışırken şehid 
düştü. Yerine geçen Hamzat Bey ölümü
ne kadar 1 1834 ı mücadeleyi sürdürdü. 
Onun vasiyeti üzerine imamlığa seçilen 
Şeyh Şam il cihad hareketini daha ciddi 
bir şekilde organize etti ve tam yirmi beş 
yıl boyunca Ruslar'la kahramanca savaş
tı. Nihayet 25 Ağustos 1859'da General 
Baryatinski kumandasındaki ağır silah
lı Rus birliklerine teslim olmak zorun
da kaldı. Ruslar Şeyh Şamil'in teslim ol
masından sonra imarnlara karşı mahalli 
beyleri destekleme kararı aldılar . Ancak 
1862'de bu siyasetten vazgeçip Avar Han
lığı'na son verdiler ve idareyi askeri vali
lere bıraktılar. 1877 Osmanlı- Rus Sava
şı'ndan faydalanan Dağıstanlılar Abdur
rahman Efendi başkanlığında milli bir 
hareket başlattılar. Ancak Ruslar Osmanlı 
sınırından çektikleri askerleri Dağıstan'a 
sevkedere i< bu isyan ı bastırdı lar. 1905'-
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te başlatılan ikinci isyan da başarılı ol
madı. 1917 Bolşevik ihtilali'nden sonra 
Terek-Dağıstan mahalli hükümeti ku
ruldu. 11 Mayıs 1918'de Dağıstan Os
manlılar'ın desteğiyle Dağıstan ve Kuzey 
Kafkasya Cumhuriyeti adı altında bağım
sızlığını ilan etti. Fakat Abdülmecid Çer
moyev başkanlığındaki yeni hükümet du
ruma yeterince hakim olamadan Mond
ros Mütarekesi imzalandı ve Osmanlı or
dusu Kafkasya 'yı tahliye etti. Böylece 
Rus kuwetleri önünde yalnız kalan Da
ğıstan 1919'da yen iden işgal tehlikesiy
le karşılaştı. 30 Mart 1920'de Kızılordu 
Timurhanşura'ya girdi ve Dağıstan'ı iş

gale başladı. 20 Ocak 1921'de Rusya Fe
deratif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'
ne tabi Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti kuruldu. 1922 - 1923 yılla
rında Hasavyurt. Kızılyar, Acıgöl sancak 
ve bölgeleri de Dağıstan'a dahil edildi. 
ll. Dünya Savaşı'nın başında Dağıstan'ın 

Terek ve Kuma ırmakları arasında ka
lan kuzey kısmı Rusya Federatif Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlandı. An
cak 1957'de bu bölgenin küçük bir kıs

mı hariç geri verildi. Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasından sonra Dağıstan Rusya 
Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyet 
statüsünü korumuştur. 

Dil ve Edebiyat. Pek çok kavmin birbi
rine karıştığı ve birlikte yaşadığı bir ül
ke olan Dağıstan'ın dil ve edebiyatı çe
şitlilik gösterir. 1640'ta Dağıstan'ı ziya
ret eden Evliya Çelebi, bugün Dağıstan'
daki mahalli dilleri konuşan Kaytaklar'ın 
o zaman Moğolca konuştuklarını ve bun
ların Mahan'dan gelme Moğol Türkleri 
olduklarını söyler ISeyahatname, ll . 292). 
Dağıstan· da Hunzak, Hundaşı, Balkar. 
Kazar- Begüm. Okuzkent. Bayat. Etrek. 

xv ve XVII . 

yü zyılla ra ait 
Dağıstan 

seramik 
sanat ı 

örnekleri 
(Eisevier 

51.'-quoia, 

L 'a rt de 

Byzance 

et de rlsfam. 

Bruxe!l es 1979. 

'· 454. 4811 
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Terekeme gibi Hun, Avar, Bulgar. Hazar 
ve Oğuz Türkleri 'ne ait bazı yer isimleri 
hala muhafaza edilmektedir. Çok sayı
da etnik unsurun yaşadığı Dağıstan'da 
dil birliğini sağlamak her zaman ilk sı 

rayı işgal eden önemli meselelerden bi
ri olmuştur. Araştırmalar, Dağ ıstan dil
lerinin Türkçe etrafında birleşmeye doğ
ru bir tekamül seyri takip ettiğini gös
termektedir. 1860'ta Kaluga'da sürgün 
hayatı yaşayan Şeyh Şamiri ziyaret eden 
i. Zahar hatıratında Şeyh Şam i l ile Avar
lar'dan oluşan maiyetinin Azeri Türkçe
si konuştuklarını ve Kazan Türkleri'nden 
olup Rus ordusunda hizmet gören as
kerlerin de onlarla Azerice konuştuğu
nu anlatır (İA, lll, 450) . 1917'deki ihtilal
den sonra hükümet eğitim ve öğretimin 
ilkokullarda mahalli dillerde, ortaokul
dan itibaren ise Türkçe yapılmasına ve 
devlet dili olarak da Türkçe'nin kullanıl
masına karar vermiştir. Ancak 1930 yı
lına kadar devam eden bu uygulama
dan sonra Ruslar daha sonra Rusça 'yı 

resmi dil ilan ettiler. Asar-ı Dağıstan 
adlı eserin yazarı Mirza Hasan Efendi 
Alkadari gibi birçok müellif eserini Türk
çe kaleme almıştır. Dağıstan dillerinde 
özellikle şifahi halk edebiyatı gelişmiş
tir ve Dağıstan çok zengin bir folklora 
sahiptir. Halk türküleri ve destanların
da başta Şeyh Şamil olmak üzere Da
ğıstanlı mücahidlerin kahramanlıkları 

dile getirilir. Ayrıca Hz. Peygamber ile 
Ehl-i beyt ve ashab-ı kiramın hayatını 
anlatan manzum eserler yaygındı r. Ede
bi eserler ise Avarlar ve Laklar'da XVII. 
yüzyıldan başlayarak büyük gelişme gös
termiştir. Yazılı edebiyatın ilk örnekleri 
arasında Leyla ve Mecnı1n, Tahir ile 
Zühre gibi edebi eserler, Dağıstanlılar'ın 
Ruslar'la mücadelesini anlatan kahra
manlık hikayeleri ve tıbba dair kitaplar 
bilhassa yaygındır. Lezgiler ve Kumuk
lar da XIX. yüzyılda yazılı edebiyata geç
tiler ve özgürlük konusunda manzum 
eserler yazdılar. Dağıstanlı meşhur şair

ler arasında İrçi Kazak, Manay Alibeyoğ
lu, Mugan Satır, Temir Bulat, Mahmut. 
Hamza Tsadas ve XX. yüzyılın meşhur 
şairi Resul Hamzat sayılabilir. Resul Ham
zat· ın Dağıstan edebiyatma dair eseri 
Benim Dağıstanım adıyla Türkçe'ye çev
rilmiştir (İstanbul 1984). 
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DAGISTANI, Ömer Ziyaeddin 

(1850- 1920) 

Nakşibendi - Halidi şeyhi. 
_j 

Kuzey Kafkasya'da Koysu nehri kıyı

sında bulunan Çerkay kasabasına bağlı 
Miyatlı köyünde doğdu. Babası Abdul
lah Dağıstani Avar Türkleri'ndendir. Aile
nin sekiz çocuğundan yedincisi olarak 
dünyaya gelen Ömer Ziyaeddin babasın
dan Arapça ve çeşitli Kafkas dillerini öğ
rendi: ayrıca medreseye devam ederek 
dini ilimleri tahsil etti. 1876 Osmanlı
Rus Savaşı sırasında Şeyh Şamil'in oğlu 
Gazi Mehmed Paşa ' nın maiyetinde Kaf
kas cephesinde muharebeye katıldı. Sa
vaşın ardından istanbul'a gitti. Bir müd
det sonra Nakşibendi- Halidi şeyh i Gü
müşhanevi Ahmed Ziyaeddin Efendi'ye 
intisap etti. Şeyhinden tefsir. hadis. fıkıh 
icazeti ald ı ve halife tayin edildi. Aralık 
1878'de Edirne İ kinci Ordu Alay müftü
lüğüne getirildi. Ertesi yıl kendisine is
tanbul müderrisliği tevcih olundu. Edir
ne· de Eylül 1892 tarihine kadar görev 
yaptı. Haziran 1893 - Mayıs 1901 yılları 

arasında Malkara kadılığ ı görevinde bu
lundu. 1903'te Kudüs mevleviyetine, er
tesi yıl Tekirdağ kadılığına tayin edildi. 
Bu görevde iki yıl kaldıktan sonra İstan
bul'a yerleşti (ı 906) 1908'de saltanat ve 
hilafeti savunan Hadis-i Erbain ii hu
küki's- selatin adlı eserini neşretti. Ha
ziran 1909'da 31 Mart Vak'ası'na karış
tığı , ittihad-ı Muhammedi Cemiyeti ve 
Derviş Vahdeti ile ilgisi olduğu iddiasıy
la Divan-ı Harb-i Örfi tarafından müeb
bet kalebentliğe mahküm edildi. Cezası 
bir süre sonra sürgüne çevrilerek Medi
ne'ye gönderildi. Medine'ye gelen Hidiv 
Abbas Hilmi Paşa'nın daveti üzerine ye
di ay sonra İskenderiye'ye gitti. Münte
zeh Sarayı'nda hidivin saray hocalığını 

ve imamlığını yaptı. 1912 yılında çıkarı
Ian genel af üzerine şeyhülislamlığa baş-

ömer Ziyaeddin 
Dağ ı stan i 


