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karşı ortak hareket etme kabiliyetleri

Her milletin, hatta küçük bir aile

dir. Bunun yanısıra dini birliktelikleri

nin bile kendine has kuralları vardır. Bu

etkili bir diğer olarak görülmektedir.2

kurallar dar manada bir kültür oluşu

Bununla birlikte diğer kültürlerin özel

mudur. Geniş manada kültür ise, bir

likle Iran, Osmanlı Devleti ve Rusya’nın

milletin dil, terbiye, âdet ve sanat gibi

etkisi de gözardı edilemeyecek kadar bü

duygularından doğmuş sonra da işlene

yüktür.

rek o toplumun hayat tarzı haline gel

Bu etkenler, özellikle toplumun çe

miş, hemen her parçası önemli, esaslar

kirdeğini oluşturan aile ve aile arası iliş

bütünüdür. Gelenek ise, toplumun doğu

kileri etkilemiş, bu husus da alt yapıda

şunda oluşan bu kültürün toplumun
tüm faaliyetlerinde eksiksiz uygulanma

bir takım benzerliklerin oluşmasını sağ

sıdır.1

lamıştır. Etkileşimin doğal bir sonucu
olarak da halklar arasındaki ortak nok

Dünya üzerinde bu iki kavramın

talar çoğalmış ve bugünkü görüntü orta

gerçek anlamım bulduğu ve şekillendiği

ya çıkmıştır. Bu çalışmada, Dağıstan

yerlerden birisi de J)ağıstan’dır. Zira ge

halkları, özellikle aile içi ilişkilerdeki or

rek kültürel yapısı gerekse uygulanage-

tak noktalar ve sebepleri üzerinde duru

len gelenekleri ile Dağıstan, araştırma
cılara zengin bir kaynak oluşturmakta

lacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir
ki, Dağıstan’da kültür ve gelenekler kır

dır. Çünkü bu coğrafya, kültür ve gele

sal ve kentsel nüfusa göre değişiklikler

nek açısından birbirinden farklı otuzdan

arzetmektedir. Bu çalışmada kırsal kesi

fazla milleti bünyesinde barındırmakta

min kültür ve gelenekleri incelenecektir.

dır.

DAĞISTANA GENEL BİR BAKIŞ
Yukarıda da bahsedildiği üzere bir

Dağıstan adı, Türkçe “Dağ” ve Fars

çok konuda farklı özelliğe sahip bulunan

ça “İstan (ülke)” kelimelerinin birleşi

Dağıstan halkları, özellikle kültür ve ge

ni ınH f'n

lenek konusunda ortak noktalarda bulu

"D a. 1 Ikt si” anlamını taşımaktadır.3
Ülkenin adına yansıyan bu coğrafi yapı,

şabilmişlerdir. Yüzeysel bir bakışla, Da

gelmektedir. Mana itibariyle

ğıstan milletlerinde birçok geleneğin bir-

8 bin yıl öncesinde ülkenin en önemli

biriyle benzeştiği görülebilmektedir. On

özelliğini, halklar ve diller ülkesinin do

ları bu ortak noktada birleştirebilen et

ğuşunu hazırlamıştır.

kenler, yüzyıllardan beri paylaşmak zo

Gerek halklar gerekse diller ülkesi

runda kaldıkları bölge, bu bölgenin işbir

olarak adlandırılmasının sebebi ise aşa

liğine zorlayan coğrafî yapısı, dış güçlere

ğıda da görüleceği gibi bu bölgede bir çok
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leridir. Bu farklılıklara rağmen, özellikle

Dağıstan milletlerini etkileyen baş
lıca kültürler, Rus, İran, Arap ve Türk

Sovyet sonrası dönemde, bölgedeki en

kültürleri olmuştur. Dağıstan halkları

sakin ülke olması, Dağlı insanı birleşti

nın kültür ve geleneklerinde bu üç kül

ren ortak değerlerin doğal bir sonucu

türün etkisi açık olarak gözlemlenebil-

millet ve bunların birbirinden farklı dil

dur. Bu değerler de bölgede yaşayan ak

mektedir.7 Ancak Ondokuzuncu yüzyılla

raba milletlerin tarihi, medeni ve kültü

başlayan Rus etkisi (özellikle Sovyet Dö

rel birliğidir.4 Bu birliğin temelinde bazı

neminin), yirminci yüzyıl Dağıstan halk

ortak özelliklerin yer aldığı ve bunların

larının kültürünün oluşumunda büyük

kültür, yaşayış, adet, gelenek ve dil oldu

rol oynamıştır.8 Bunun yanı sır a güncel
hayatta feodal dönemdeki kültür ve ge

ğu kabul edilmektedir.5
Bu bölgede konuşulan dil ve toplu

leneklerin uygulaı^ageldiği de görülmek

luk sayısı oldukça fazladır. Bunun başlı

tedir.9 Böylece yerli halk, Aban Devle

ca sebepleri; Kafkasya ve bilhassa Da

tinden feodal döneme kadar oluşmuş,

ğıstan’ın göç yolları üzerinde bulunması;

dış etkilerle son şeklini almış bir kültü

büyük

rel yapıyla örülmüştür.10

göç dalgalanmaları sırasında

Kafkasları aşan bazı kavimlerin burada

AİLE İÇİ İLİŞKİLER

kalması ve bölgede yüzyıllar boyu devam

Dağıstanda iki tür aile yapısı bu

eden Türk, Rus, İran ve Arap mücadele
si gösterilebilir.

lunmaktadır. Bunlardan birincisi; çekir
dek aile adı verilen, ana, baba ve çocuk
lardan oluşan aile yapısı. Diğeri ise, “tu-

DAĞISTAN MİLLETLERİNİN GENEL

hum” denilen ana, baba ve çocukların

NÜFUS İÇİNDEKİ DAĞILIMI

yanısıra akrabaların da dahil olduğu bü

O ranı

Avarlar

27.2

Büyük ailelerde de küçük ailelerde

Darginler

15.6

de ataerkil bir yapı görülmektedir. Er

Kumuklar

12.9

kek ailenin reisi olmakla birlikte kadın

Lezgiler

11.3

kocanın en büyük yardımcısıdır. Öyle ki

Laklar

5.1

ev ve idaresi kadından sorulmaktadır.

Tab asar ani ar

4.3

Hatta bazı toplumlarda kocanın evde bu
lunmadığı zaman büyük oğulla birlikte

Nogaylar
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yük aile yapısıdır.

M illetin A dı

kadın aileyi yönetmektedir.11 Bununla
birlikte kocanın aile fertleri, özellikle de
kız çocukları üzerinde tasarruf yetkisi
çok geniştir.
Kocaya tanınan bu yetkiyle birlikte
sorumluluklarında da bir ağırlık gözlem
lenmektedir. Koca, her zaman kadınını
rahat ettirmeli ve iaşesini hazırlamalı
dır. Bu tür sıkıntılar nedeniyle kadın ko
casından boşanmak isterse, bu durum
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erkek için, toplum içinde aşağılanma se

meden gelin olmasıdır.

bebi olarak kabul edilmektedir. Kocanın

Kaçırmaya dayanan evlilikler ise

görevi sadece bunlarla bitmemektedir.

toplumun benimsemediği ve sonuçları

Aynca, çocukların eğitim, yiyecek, barın

açısından en olumsuz olan evlenme şek

ma, giyecek ihtiyaçlarım karşılamak, ge

lidir. Ailenin, özellikle kız tarafının na

leneklere itaat etmesini sağlamak, ço

mus ve şerefinin lekelenmesinden dola

cuklara yetişme çağında Arapça, özellik
le Kur’an öğretmek ve îslamiyete dair

yı, aile üyeleri çoğu kez kız ve erkeği öl

bilgilerle donatmak da kocanın görevleri
arasındadır.12

dürmekte, bunun sonucunda da kız ve
oğlan tarafı arasında kan davaları orta
ya çıkabilmektedir.

Aile içi işbölümü ise, halklara göre

Tbplum içerisinde en sağlam evlilik

değişiklik arzetmektedir. Mesela Güney

olarak “tuhum” yani akrabalarla yapılan

Dağıstan halklarından olan Azeri ve Tfe-

evlilik kabul edilmektedir. Çünkü bu tür

rekemelerde işbölümü kadınlar lehine

evlilikle zaten az ve sınırlı olan malvar

seyrederken, kadınlar sadece ev ve ev

lığının bölünmemesi ve ailede kalması

işlerinden sorumluyken13 Tabasaran ve

s ağl anmak tadır.

Lezgilerde ise kadının tarla işlerine yo

Ailede oğulun evlendirilmesine ka

ğun bir şekilde katıldıkları görülmekte

rar verilmesi durumunda anne ve baba

dir.14 Dağlık kesimde Dargin ve Avarlar-

birlikte kız aramaktadır. Gelin olacak

da ise kadın günlük hayatta erkekten

kızda aranan özellikler; kız ailesinin sos

daha çok yer almaktadır.15

yal mevki olarak eşitliği, güzelliği, top

EVLİLİK

lum içerisindeki hal ve davranışları gibi

Düğün Öncesi

hususlardır. Kırsal kesimlerde ise kızın
sağlıklı olması, ev işlerini iyi yapması,

Dağıstan’da üç çeşit evlenme şekli
vardır: Birincisi; tarafların anlaşarak

kızın çevikliği gibi hususlara da dikkat

evlenmesi yani görücü usulü. İkincisi;

edilmektedir.

kaçırma yolu ile evlenme. Üçüncüsü ise;
beşik kertmesi yöntemidir.

Dağıstan halklarında kızın evlenme
yaşı 15,18, erkeğinki ise 20-25 arasında

Bunlardan en yaygım ana babanın

değişmektedir. Kızların geç evlenmesi

ve gençlerin rızasına dayanan anlaşma

için olağanüstü hallerin (hastalık ya da

yöntemidir. Kızın verilmesi ya da bir kı

yas gibi) bulunması gerekmektedir.

zın alınmasına aile konseyi denilebilecek

Lezgilerde evlilik öncesinde üzerin

bir sosyal kurum tarafından karar veril

de durulan önemli bir husus da kız tara

mektedir. Bu karar verilirken gençlerin

fınca düğün öncesi hazırlıklar için belir

evlilik müessesini sürdürüp sürdüreme

li bir miktar para istemesidir.16 Tereke-

yecekleri, ailenin geçimini sağlayıp sağ

melerde ise aynı para alınmakta ancak

layamayacağı gibi konularda görüşmeler

almış sebebi değişmektedir. TTerekemeler

yapılmaktadır.

bu parayı kadının boşanması ya da dul

Beşik kertmesi ise, Türkiye’de de
olduğu şekliyle gerçekleştirilmektedir.
Ancak aradaki farklılık kızın fazla büyü
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kek tarafı “elçilik” denilen ve kızın aile

çok batı tarzı balolar şeklindedir. Bu ay

sinden

bir

rılığa karşın misafirlere sunulan zengin

peresedürle kızın babasının evlilik için
rızasının alınması gerekmektedir. Eğer

menü ve kadın erkek birlikte kutlamalar

istenmesini

sağlayan

benzerlik arzetmektedir.21

kızın babasının rızası alınmışsa nişan ve

Bazı halkların düğün merasimleri

düğün konusu da en ince ayrıntısına ka

ise kendilerine has özelliklere sahiptir.

dar görüşülüp karara bağlanmaktadır.

Mesela Terekemelerde, gelinin hazırlan

Bu aşamadan sonra karşılıklı hedi-

masından, yeni evine teslimine kadar,

yeleşmeden oluşan ve tarafların evlilik

kızın arkadaşları ve yakın akrabalarının

kararının topluma ilanı manasını taşı

katıldığı ve özel türkülerden oluşan bir

yan nişan töreni gerçekleş tirilmek te -

merasim yapılmaktadır.22 Lezgilerde ise

dir.18 Bu aşamadan sonra “güvey” artık

düğünlerde mutlaka ulusal dansların

kız tarafının bir ferdi gibi görülmektedir.

yapılması gerekmektedir. Tabasaranlar

Bu açıdan ailenin işlerine yardımda bu

da da özel düğün yemekleri pişirilerek

lunması, kızın babasının sözlerini kendi

ve Lezginkamn Tabasaran versiyonu oy

babasının sözleri gibi dinlemesi gerek

nanmakta ayrıca kızın, oğlan evine tesli

mektedir. Kız için aynı şeyleri söylemek

minde gelinin ayağının bereketli olması,

ise oldukça zordur. Zira, kız oğlan ve ai

dilinin tatlı olması için bir takım özel tö

lesiyle oldukça az dialoğa girmektedir.
Düğüne kadar da bu devam etmektedir.

renler düzenlenmektedir.

Düğün ve Sonrası
Düğün, Dağlı ailesi için hayatının
dönüm noktasım oluşturan en önemli

Güney Dağıstan haklarında evlen
me merasimlerinde ortak olan bir husus
“yol kesme” hadisesidir. Gelin kız evin
den alınarak oğlan evine getirilirken ak

günlerden biridir.19 Bu nedenle düğün

rabalar ya da tanıdık gençlerce gelin ala

kutlamalarına büyük önem verilmekte

yının yolu kesilmekte ve beğenilen bir

dir.

hediye alınmadıkça geçit verilmemekte
dir.

Genellikle sonbaharda tanm işleri
bittikten sonra yapılan düğünlerin20 sü

Düğün sonrasında ise gelinin çeyizi

resi halklara göre 3 ile 7 gün arasında

akrabalara gösterilir. Düğünden sonraki

değişmekle birlikte (Lezgilerde 7 gün,

gün gelin, oğlanın ana babasına getirdi

Tabasaranlarda, Azeriler, Terekemeler

ği hediyeleri sunarak aileye katılır. Şe

de ise 3) bugün düğünler özellikle para

hir yerlerde ise gelin ve damat bir hafta

sal sebeblerden dolayı bir güne inmiştir.

rahatsız edilmez. Genellikle düğünden 3

Ayrıca üzerinde durulması gereken bir

gün sonra oğlanın ana babasından baş

başka husus da oğlan tarafıyla kız tar?»

layarak gelin ve damat yakın akrabaları

finin birbirinden bağımsız ayrı birer iuğün yapmasıdır. Düğünlerin şekli ise şe

ziyaret ederler. Onların adına ziyafet ve
rilerek hediyeler sunulur. Düğünden bir

hir ve kırsal kesime göre değişiklik gös

iki ay, bazı halklarda ise 6 ay sonra kızın

termektedir. Kırsal kesimdeki düğünler

annesi hediyelerle evli çiftleri ziyaret

de genellikle folklorik özellikler ön plana

eder.23 Evli çiftler ancak bu ziyaretten

çıkmasına karşın şehir düğünleri daha

sonra kızın ailesini ziyaret edebilirler.
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DOĞUM VE AD KOYMA

lardan oluşan bir toplulukça gerçekleşti

Dağıstan haklarında özellikle erkek

rilir.

çocuğun doğması önemli bir olaydır. Ço

ölünün yıkanmasından sonra akra

cuğun doğumuyla ilgili adet, tören ve

balık derecesine göre ölünün etrafına

ayinlere büyük önem verilir. Çünkü hal

oturulmaktadır. Kadınlar evde ağıt yak

kın inanışlarına göre bu adetlere uygun

maya devam ederken erkekler dışarıya

davr anılması anne ve çocuğun korunma

çıkarak ölen kişinin defin işlemlerini

sı, onların mutlu ve sağlıklı olmasım

beklerler. Eğer ölüm hadisesi öğleden

sağlamaktadır.
Erkek çocuğun doğumu, özellikle

sonra gerçekleşmiş ya da bir yakım bek
leniyorsa ölen kişinin yamna yakınların

ilk çocuksa, coşkulu törenlerle kutlan

dan ve molla kişilerden iki kişi bırakıl

maktadır. Mt^jdeyi getirene büyük hedi

maktadır.

yeler verilmektedir. Doğumu takip eden

ölünün mezara götürülmesi anında

bir iki gün içinde özel bir tören düzen

cesedeni yanına küçük bir torbaya top

lenmekte ve bu törene çevredeki yerle

rak konulmaktadır. Tabuta konan cese

şim birimlerinden de misafirler davet

din baş tarafi, ölen kişi erkekse koyun

edilmektedir.

postundan yapılan bir örtüyle kadınsa

Yeni doğan çocuğun nazara uğra
masından korkulmakta ve bunun engel

baş örtüsüyle (bölgeye has bir şal) örtü
lür. Bu şalın, genç bir kadın ölmüşse

lenmesi için bir takım tedbirlere başvu

açık renk, ihtiyar bir kadın ölmüşse ko

rulmaktadır. Mesela; Tab asar anlarda ço

yu renk olmasına özen gösterilmekte
dir.26

cuğun nazardan koruması için kırk gün
yabancılara gösterilmediği gibi dikkati

Defin işleminin yapıldığı gün, ölü

çekecek nitelikteki eşyalar da çocuğun

nün akrabaları sadaka olarak kavurma,

elbiselerine dikilir.24 Buna benzer ola

helva ya da lavaş ekmeğinden birisini

rak, 'Iterekemelerde de çocuğun odasına

yada bir kaçım gelen cemaate dağıtır
lar.27

altın süsler konularak, çocuğun korun
ması amaçlanmaktadır.26
ÖLÜM VE DEFÎN İŞLEMİ

Defin işleminde dikkat edilen hu
suslar ise; mezara ölüyü olabildiğince

Defin işlemleri başka müslüman

hızlı götürüp gömmek, ölüye olan hakla

top lumlardan farklılık arzetmemektedir.

rın helal ettirilmesi, kadın ve çocukların

Eğer ölüm ani değilse hasta olanın evine

defin merasiminden olabildiğince uzak

onunla helalleşmek isteyenler toplan

tutulması, mollalar önderliğinde bol bol

makta ve o kişi ölünceye kadar akraba

Kur’an okuyup dualarla onun uğurlan

larından birisi tarafından Kur’an okun

masıdır. Defin işleminde dikkat çekici
bir gelenek de ölünün evinden mezarlığa

maktadır.
Ölüm olayı gerçekleştikten sonra

güğüm içinde su götürülmesidir. Bu gü

bölge halkının İslamiyet öncesi adetle

ğüme beyaz bir tülbent bağlanmakta ve

rinden olan yüksek sesli ve matem dolu

mezar tamamlandıktan sonra, güğüm

sözlerden oluşan bir ağıt merasimi baş

deki su mezarın üstüne dökülerek tül

lamaktadır. Bu merasim daha çok kadın

bent de mollaya verilmektedir.
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Defin işleminden sonra Türkiye’de-

ğıstan halkları, özellikle kültür ve gele

ki mevlit törenlerini andıran 40 ve 52.

nek konusunda ortak noktalarda birleşe-

günlerde yapılan anma törenleri düzen

bilmiştir. Yüzeysel bir bakışla, Dağıstan

lenir.

haklarında birçok geleneğin benzeştiği

Bu günlerde Kur’an okunarak, ölü

görülebilmektedir. Onları bu ortak nok

nün yeni hayatında huzura kavuşabil

tada birleştirebilen etkenler; yüzyıllar
dan beri paylaşmak zorunda kaldıkları

mesi için dualar yapılır.28
ölü m hadisesini müteakiben, ölen

bölge, bu bölgenin insanlarım işbirliğine

kişinin akrabaları yas tutarlar. Bu yasın

zorlayan coğrafi yapısı, ortak düşmanla

süresi akrabalık derecesine göre değiş

rı karşısındaki kader birliği ve dini ina

mektedir. En yakın akrabalar için yas

nışlarıdır.

süresi bir yıl olurken diğer akrabalar

Bu etkenlerin doğal bir sonucu ola

için bu süre 40 günle sınırlı olmaktadır.

rak Dağıstan halklarının aile içi kültürel

Bu sürenin uzun ya da kısa olmasının

yapı ve gelenekleri de bir çok sahada

belirlenmesi için ölen kişinin yaşına, cin

benzerlik arzetmektedir.

siyetine, aile durumuna, toplumdaki
sosyal seviyesine dikkat edilmektedir.

re, düğünlere katılmak toplum tarafın
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