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Giriş

Atlas Tartarica, Tataristan Cumhuriyeti ve Tatar halkı
nın historiyografisinde bölgenin tarihini, coğrafyasını
ve tarihî kaderini gerek zaman gerekse de coğrafya
açısından bu kadar geniş ve bütün olarak ele alan ilk
yayındır.
Umumî Tatar tarihini yazan bilim adamları, Tatar tari
hinin araştırılmasının metodolojik sorunları
üzerinde de durmuşlardır. Şehabeddin
Mercanî Mustafadü’lAhbar fi Ahvali Kazan
ve Bulgar adlı eserinde şöyle yazmıştır:
“İslâm dünyasının tarihçileri çeşitli
dönemlerle ilgili bilgi vermek ve
insan toplumunu anlamak için
başkentler, halifeler, hükümdarlar,
bilim adamları, Sufiler, farklı sos
yal tabakalar, eski âlimlerin
düşünceleri, eski doğa ve günlük
hayat, bilim ve zanaatlar, savaş
ve isyanlar hakkında geniş
malumatlar topladılar…
Tarih bilimi; bütün millet
ve kabilelerin kaderini kap
samakta, ilmî yönlendirme
lerle tartışmaları kontrol
etmektedir.” Bunları söy
lerken Mercanî, Tatar
tarihini araştırma
metotlarını ön plana
çıkarmasa da eserinde
Tatarların etnik kökenleri
ni, onların devletçiliğini, hüküm
darlarını, ekonomi, kültür ve dinlerini, Tatar halkı
nın Rusya İmparatorluğu içerisindeki durumunu ele
aldı.
Tarih araştırmalarında etnik faktör, önemli konular
dan biridir. Kendi devletlerine sahip olmadan önce
Tatarların tarihi daha çok etnogeneze dayanıyordu.
Aynı şekilde devletin kaybedilmesi de etnik süreçlerin
araştırılmasını ilk plana çıkartmaktadır. Devletin var
oluşu, etnik faktörü ikinci plana itse de bu faktör, tari
hî araştırmaların bir meselesi olarak onun bağımsızlı
ğını korumaktadır. Hatta bazen etnos, devleti oluştu
ran faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da doğrudan
tarihin akışına yansımaktadır. Tatar halkının tek bir
etnik kökeni yoktur. Tatarların ataları arasında Hunlar,
Bulgarlar, Kıpçaklar, Nogaylar ve bu eserden de anla
şılacağı üzere farklı halk ve kabilelerin temelinde eski
dönemlerde oluşan başka halklar yer almaktadır.
Günümüz Tatarlarının oluşumuna FinUgorlarla
Slavlar da etki ettiler. Tatarların ataları olarak yalnız
ca İdil Bulgarlarını göstermek ya da Tatar adlı eski bir
halkın arayışına girmek, bilimsellikten uzaktır.
Günümüz Tatarlarının ataları hiçbir zaman izole ola
rak yaşamadılar, tam tersine daima hareket hâlinde
olup Türk ve Türk olmayan halklarla etkileşim içeri
sinde oldular. Aynı zamanda bütün devlet yapıları,
resmî dil ve kültürü düzenleyerek halk ve kabilelerin
karışımını sağlıyorlardı. Devletin her zaman etniği
oluşturan en önemli faktör olduğu göz önünde bulun
durulduğunda bu görüş daha da gerçekçi olmaktadır.
Kaldı ki İdil Bulgar Devleti, Altın Orda, Kazan,
Astarhan ve diğer hanlıklar uzun süre tarih sahnesin
de kaldılar. Bu süre, yeni etnik unsurların oluşumu için
yeterliydi. Etnosların karışımında din de güçlü bir fak
tördü. Ortodoksluk Rusya’da vaftiz edilen halkların
çoğunu Ruslaştırırken, Ortaçağ’da İslâmiyet de aynı
şekilde birçok kimseyi Tatar Türkü’ne dönüştürdü.
Son yıllarda bilim adamları arasında Tatar halkının
içerisinde farklı dil, etnografya ve diğer özellikleri
arama eğiliminin olduğu görülmektedir. Dilin küçük

farklı özellikleri dahi onu lehçe olarak nitelendirmeye
yeterli oldu. Dil ve etnografya farklılıklarının temelin
de günümüzde her biri bağımsız bir millet olmaya
aday ayrı gruplar oluşturulmaya çalışıldı. Şüphesiz
Mişer, Astarhan ve Sibirya Tatarlarının dili, Kazan
Tatarlarının dilinden ayırt edilmektedir. Ancak ne
olursa olsun burada, bölgesel özelliklere sahip olan
tek Tatar edebî dilinin kullanımı ve ortak Tatar kültü
rünün nüansları söz konusudur. Bu şartlarda da dilin
lehçelerini ayırmak ve özellikle de bağımsız halklar
dan (Sibirya Tatarları vs) bahsetmek ihtiyatsızca bir
adımdır. Bazı tarihçilerin anlayışını kabul edecek olur
sak Lehçe konuşan Litvanya Tatarlarını da Tatar halkı
na dâhil etmek mümkün değildir.
Bir halkın tarihini etnonim değişikliğine indirgemek
doğru değildir. Çin, Arap ve diğer kaynaklarda geçen
“Tatar” etnonimi ile günümüz Tatarları arasındaki
bağlantıyı takip etmek çok zordur. Günümüz Tatarları
ile Eski ve Ortaçağ kabileleri arasında doğrudan
antropolojik ve kültürel bağlar kurmak ise hiç doğru
değildir. Bazı uzmanlar, gerçek Tatarların Moğol
kökenli olduğunu ileri sürmektedirler. Bununla birlik
te başka görüşler de mevcuttur. Gerçekten de bir
zamanlar “Tatar” etnonimi, Moğol kabilelerinden biri
için kullanılıyordu. Reşidüddin konuyla ilgili şunları
yazmıştır: “Onların gücü ve şöhretleri dolayısıyla diğer
Türk kavimleri, farklı isimlere ve diğer farklılıklara rağ
men onların adlarıyla meşhur oldular ve herkes “Tatar”
olarak adlandırıldı. Bu farklı kavimler de “Tatar” olduk
larını ileri sürerek kendilerini güçlü ve onurlu hissettiler.
Bu durum günümüzde de aynen yaşanmaktadır. Çengiz
Han ve onun soyunun refahı dolayısıyla Celairiler,
Tatarlar, Ongutlar, Kereitler, Naymanlar, Tangutlar gibi
çeşitli Türk kabileleri kendilerini Moğol olarak adlandır
maktadırlar. Hâlbuki her birinin ayrı adı ve lakabı vardı
ve eskiden bu ismi kabul etmiyorlardı. Onların şimdiki
torunları bundan dolayı eskiden beri Moğol adıyla bilin
diklerini düşünmektedirler. Ama bu böyle değildir.
Eskiden Moğollar, bozkırdaki Türk kavimlerinden yal
nızca biriydiler.”
Tarihin çeşitli dönemlerinde “Tatar” adı, çok farklı
halklar için kullanıldı. Bu husus sıkça kaynakların
müelliflerinin etnik aidiyetine bağlıydı. Örneğin
Macar Kralı IV. Bela’nın XIII. yüzyılda Kıpçakların yanı
na elçi olarak gönderdiği Keşiş Yulian, “Tatar” adını,
Yunanca’daki “cehennem” anlamındaki “tartaros”
terimine bağlamıştır. Bazı Avrupalı tarihçiler ise
“Tatar” etnonimini Yunanlıların “barbar” terimini kul
landıkları anlamda kullanıyorlardı. Örneğin
Avrupalıların bazı haritalarında Moskova Rusyası,
“Moskova Tartarya’sı” veya “Avrupa Tartarya’sı” ola
rak gösterilmiştir.
XVIXIX. yüzyıllarda da “Tatar” etnoniminin tarihi çok
karışıktı. Damir İshakov bu süreci şöyle özetlemekte
dir: “Altın Orda’nın parçalanma sürecinde ortaya çıkan
Tatar hanlıklarında “Tatar” terimi daha çok askerî hiz
metli sınıfın temsilcileri için kullanıldı… Bunlar, eski
Altın Orda coğrafyasında “Tatar” adının yayılmasında
büyük rol oynadılar. Hanlıkların yıkılmasından sonra bu
terim, sıradan halk için de kullanılmaya başlandı.
Bununla birlikte halk arasında çok sayıda bölgesel isim
ile İslâmiyet’e mensubiyete işaret eden “Müslüman”
terimi de etnik isim olarak kullanılıyordu. Bu isimlerin
terk edilip “Tatar” etnoniminin ulus adı olarak yaygın
laşması, mill î birliğin kurulması ile bağlantılıydı.”
Bütün bu görüşlerde şüphesiz çok doğru tespitler var
dır. Ancak yine de “Tatar” teriminin sınırını mutlak bir
şekilde çizmek mümkün değildir. Dolayısıyla “Tatar”
etnonimi, ilmî tartışma konusu olarak kalmaya
devam etti ve etmektedir. Kesin olarak bilinen husus

ise 1917 Devrimi’ne kadar İdil, Kırım ve Litvanya
Tatarlarının yanı sıra Azerbaycan Türkleri ile Kuzey
Kafkasya ve Güney Sibirya’daki bazı Türk halklarının
da “Tatar” olarak adlandırılmasıydı. Ancak nihayetin
de yalnızca İdil ve Kırım Tatarları, “Tatar” adını muha
faza ettiler.
“MoğolTatar” terimindeki iki etnik ismin yanyana
neden kullanıldığı sorusunun cevabını bulmak için bu
terimin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gerekmek
tedir. Moğollar askerî seferlerinde Türk boylarına
dayanıyorlardı. Türk kültürü, Çengiz Han
İmparatorluğu’nun ve özellikle de Cuci Ulusu’nun
kuruluşunda büyük rol oynadı. Historiyografi öyle bir
şekilde gelişti ki, Moğollar da Türkler de sıkça “Tatar”
olarak adlandırıldı. Bu hem doğruydu hem de yanlıştı.
Doğruydu; çünkü Moğolların sayısı fazla değildi ve
Türk kültürü (dil, yazı, askerî yapı vs.) zamanla birçok
halk için ortak kültür hâline geldi. Yanlıştı; çünkü
Tatarlar ile Moğollar iki ayrı halktı. Kaldı ki günümüz
Tatarları yalnızca Moğollarla değil Ortaçağ’daki
Merkezî Asya Tatarları ile bile özdeşleştirilemezler.
Bununla birlikte günümüz Tatarları, VIIXII. yüzyıllar
da İdilUral’da yaşayan halklarla Altın Orda, Kazan
Hanlığı ve bu devletlerdeki halkın kültürlerinin varisi
dirler. Dolayısıyla onların Doğu Türkistan ile
Moğolistan’da yaşayan Tatarlarla hiçbir bağlantıları
nın olmadığını söylemek de mümkün değildir. Tatar
kültüründe asgarî seviyede mevcut olan Moğol unsu
ru bile Tatar tarihinin oluşumuna etki etti. Nitekim
Kazan Kremlini’nde mezarları olan hanlar, Çengizo
ğulları’dır. Bu husus da gözden kaçırılamaz. Tarih
sade ve düz çizgili olamıyor.
Tatar tarihi aktarılırken bu tarihi ortak (genel) Türk
tarihinden ayırmak çok zordur. Ortak Türk tarihi araş
tırılırken birtakım terminoloji sorunlarıyla karşılaşıl
maktadır. Büyük Türk Kağanlığı, ortak Türk mirası
olarak kabul edilirken, Büyük Moğol İmparatorluğu
ve özellikle de Altın Orda Devleti, etnik açıdan daha
karmaşık yapılardır. Aslında Cuci Ulusu, Tatar devleti
olarak kabul edilmektedir. Buradaki “Tatar” adı da
devlette yaşayan bütün halkları, yani Tatar Türklerini
ifade etmektedir. Ancak oluşum süreçleri Altın
Orda’da tamamlanan Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve
diğer halklar, Tatarları ataları olarak kabul edecekler
midir? Tabii ki de hayır. Çünkü kimse bu etnonimin
Ortaçağ ve günümüz kullanımındaki farklılıkları üze
rinde durmamaktadır. Günümüz toplumunun algısın
da “Tatar” etnonimi, Kazan ve Kırım Tatarları ile bağ
daştırılmaktadır. Dolayısıyla Zeki Velid î Togan gibi
“Türk Tatar Tarihi” terimini kullanmak metodolojik
açıdan daha doğru olacaktır. Bu da günümüz
Tatarlarının tarihini gerektiğinde diğer Türk halkları
nın tarihinden ayrı izleyebilmemize imkân vermekte
dir. Ancak bu durumda başka bir sorun ortaya çık
maktadır. Bu sorun da ortak Türk tarihi ile Tatar mill î
tarihini ilişkilendirme meselesidir. Bazı dönemlerde
(örneğin Göktürkler zamanında) ortak tarihten ayrı
kısımları ayırmak mümkün değildir. Altın Orda döne
minde genel tarihin yanı sıra daha sonra bağımsız
hanlıklara dönüşen bölgelerin tarihi ayrı da ele alına
bilmektedir. Şüphesiz Tatarlar; Uygurlar, Anadolu,
Mısır Memlükleri ile de yakın temas içindeydiler.
Ancak bu bağlantılar Merkezî Asya ile olduğu kadar
organik değildi. Dolayısıyla ortak Türk tarihi ile Tatar
tarihinin nispetine ortak yaklaşım bulmak güçtür.
Farklı dönemlerde farklı ülkelerle bu nispet farklıydı.
Tarihçinin en genel anlamda incelediği konulardan
biri de kendisinden önceki kültürü miras alan ve son
raki nesillere miras bırakan toplumdur. Bu arada top
lum, devlet veya etnos olarak da hareket edebilir.

XVI. yüzyıldan itibaren başlayan Tatarlara baskı yılla
rında ise kendi aralarında sıkı bağlara sahip olmayan
ayrı gruplar, kültürel geleneklerin muhafızı oldular.
Dinî topluluk her zaman tarihî gelişimde önemli rol
oynamakta, toplumun hangi medeniyetlere dâhil
olması gerektiği konusunda kriter olmaktadır.
Camilerle medreseler, X. yüzyıldan başlayıp 1920’li
yıllara kadar Tatar dünyasını birleştiren önemli mües
seselerdi. Bunların hepsi — devlet, etnos ve dinî top
luluk — Tatar kültürünün muhafazasını ve tarihin
kesintisiz olarak gelişimini sağladılar.
“Kültür” terimi çok geniş bir anlama sahip olup toplu
mun bütün normları ile başarılarını, ekonomiyi (örne
ğin tarım), devlet yönetim sanatını, askerî sistemi,
yazıyı, edebiyatı, sosyal normları vs. kapsamaktadır.
Kültürü bir bütün olarak araştırmak tarihî gelişim
mantığını anlamamıza ve en geniş anlamda bu toplu
mun yerini tespit etmemize imkân tanımaktadır.
Kültürü koruma ve gelişimindeki süreklilik, Tatar tari
hinin sürekliliği ve özellikleri hakkında fikir sahibi
olmamızı sağlamaktadır.
Çalışmamızda halkın tarihindeki önemli evreler ön
plana çıkarılırken temel kriter olarak kültürel gelişim
mantığı kabul edildi. Kültür, en önemli sosyal düzen
leyicidir. Bir devletin kuruluşu ve yıkılışını da bir
medeniyetin ortaya çıkış ve yıkılışını da “kültür” teri
mi üzerinden izah etmek mümkündür. Kültür, top
lumsal değerleri belirlemekte, farklı halklar için avan
tajlar sağlamakta, çalışmak için dürtücü etkenlerle
kişiliğin şahsî özelliklerini oluşturmakta, toplumun
açıklığını ve halkların iletişimi için imkânları belirle
mektedir. Kültür aracılığıyla toplumun dünya tarihin
deki yerini de anlamak mümkündür.
Tatar tarihini kaderinin keskin dönüşleri ile birlikte
bütün bir resim olarak görmek mümkün değildir.
Çünkü zirve dönemlerinin yerini, var olma mücadelesi
ile dil ve kültürün temel unsurlarının korunması için
çaba sarfedildiği dönemler alıyordu.
Tatar veya daha doğrusu TürkTatar medeniyetinin
oluşumunun çıkış noktası, Eskiçağ’dan Erken
Ortaçağ’a kadar Avrasya’nın karakterini belirleyen
bozkır kültürüdür. Hayvancılık ile at, ekonominin ana
özelliğini, hayat tarzını, meskeni, kıyafeti belirledi,
askerî zaferler sağladı. Eyer, eğri kılıç, güçlü yay,
savaş taktikleri ve Tengricilik gibi ideolojinin keşfi ile
diğer başarılar, dünya kültürüne büyük etkide bulun
dular. Bozkır medeniyeti olmaksızın Avrasya’nın
muazzam coğrafyasının meskûn kılınması mümkün
olmazdı. Bu, aynı zamanda bozkır medeniyetinin en
önemli tarihî hizmetidir.
922’de İslâmiyet’in kabulü ve Büyük İpek Yolu, Tatar
tarihinin dönüm noktaları oldu. İslâmiyet sayesinde
Tatarlar, o dönemin en ileri medeniyeti olan İslâm
Dünyası’na dâhil oldular. Bu gelişme, halkın geleceği
ni ve onun medeniyet özelliklerini belirledi. İslâm
dünyası ise İdil Bulgarları sayesinde en kuzey sınırına
ulaşmış oldu.
Göçebe hayattan yerleşik hayata ve şehir medeniye
tine geçiş yapan Tatarların ataları, diğer halklarla ile
tişim kurmak için yeni yollar aramaya başladılar.
Bozkır, biraz daha güneyde kalmıştı ve yerleşik hayat
şartlarında at, artık evrensel fonksiyonları yerine geti
remiyordu. At, yeni ekonomide yardımcı unsur hâline
geldi. Bu tarihte Bulgar Devleti ile diğer devletler ve
halklar arasında birleştirici unsur rolünü İdil ile Kama
nehirleri oynamaya başladı. Daha geç bir tarihte
Kırım üzerinden Karadeniz’e çıkış da sağlandı. Bu da
Altın Orda’nın inkişafının en önemli faktörlerinden
biri oldu. İdil Yolu, Kazan Hanlığı’nda da önemli rol
oynadı. Moskova’nın Doğu’ya doğru yayılmasının

Nijegorod Panayırı’nın kurulmasıyla başlaması da
tesadüfî değildir. Nitekim bu panayır, Kazan’ın eko
nomisini zayıflattı. Ulaşım aracı olarak İdilKama
Havzası’nın rolü göz önünde bulundurulmadan
Ortaçağ’da Avrasya coğrafyasının gelişimini anlamak
mümkün değildir. İdil Nehri günümüzde de Rusya
Federasyonu’nun Avrupa kısmının ekonomik ve kültü
rel temel fonksiyonunu üstlenmektedir.
Cuci Ulusu’nun başta Büyük Moğol
İmparatorluğu’nun bir parçası, ardından da bağımsız
bir devlet olarak ortaya çıkması, Tatar tarihinin
önemli evre ve başarılarından biridir. Çengizoğulları
döneminde Tatar tarihi dünya çapında gelişip Doğu
ve Avrupa’nın çıkarlarını etkiledi. Tatarların askerî
sanata yaptıkları katkı tartışmasız olup bunun en
büyük göstergesi de üretilen mükemmel silahlarla
geliştirilen askerî taktiklerdir. Altın Orda’nın devlet
yapısı, Rusya’nın da miras olarak benimsediği posta
(yam) teşkilatı, finans sistemi, şehircilik ve edebiyat
en yüksek seviyeye ulaştı. Ortaçağ’da başkent Saray
ile yüzölçümü ve ticaret hacmi açısından kıyaslana
cak pek az şehir vardı. Avrupa ile yaptığı ticaret saye
sinde Altın Orda, Avrupa kültürü ile tanıştı. Tatar kül
türünün üretim potansiyelinin temeli Altın Orda
döneminde atıldı. Kazan Hanlığı’nda da bu süreç
kesilmeden devam etti.
Kazan’ın 1552’de Ruslar tarafından ele geçirilmesin
den sonra Tatar tarihinin kültürel mirası İslâmiyet
sayesinde korundu. Kültürün hayatta kalmasını sağla
yan İslâm, aynı zamanda Tatarların Hristiyanlaştırma
ve asimilasyona karşı verdikleri mücadelenin de bay
rağı konumundaydı.
Tatar tarihinde İslâmiyet ile bağlantılı üç dönüm nok
tası vardı. Bu dönüm noktaları aşağıdaki olayları etki
lemiştir: 1) 922’de İdil Bulgar Devleti’nin İslâmiyet’i
resmî din olarak kabul etmesi. Böylece Bağdad
Halifesi, Hazar Kağanlığı’ndan bağımsız olan genç
devleti tanımış oldu. 2) Özbek Han’ın İslâm “devri
mi”ni gerçekleştirmesi. Özbek Han, bütün dinlerin
eşitliğini savunan Çengiz Han’ın Yasası’na rağmen
dinlerden birini resmî din olarak kabul etti. Bu da
toplumun birleşmesini ve TürkTatar (Altın Orda) hal
kının oluşmasını sağladı. 3) XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da ceditçilik adını alan dinî reformların gerçekleştiril
mesi.
Yeni dönemde Tatar halkının yeniden canlanma süre
ci, işte söz konusu bu reformlarla başlamaktadır.
Ceditçilik birkaç önemli hususu ön plana çıkardı: 1)
Tatar kültürünün zorla Hristiyanlaştırma sürecine
karşı koyacak güçte olması; 2) Tatarların İslâm
Dünyası’na aidiyetleri ve burada öncü role talip olma
ları; 3) İslâmiyet’in Hristiyan bir devletin içerisinde
Ortodoksluk ile rekabete girmesi. Ceditçilik,
Tatarların çağdaş dünya kültürüne yaptıkları önemli
bir katkı ve İslâmiyet’in modernleşmeye ayak uydura
bilmesinin bir göstergesiydi.
XX. yüzyılın başında Tatarlar, birçok sosyal yapıyı 
eğitim sistemi, süreli basın, siyasî partiler, Devlet
Duması’nda temsil edilen Müslüman grubu, ticarî ser
maye başta olmak üzere ekonomik yapılar vs. — oluş
turmayı başardılar.
1917 Devrimi öncesinde Tatarlar arasında devletlerini
canlandırmaya yönelik fikirler yeterince yayılmıştı.
Bu bağlamda Tatarlar ilk denemeyi İdil Ural Devleti’ni
ilan ederek 1918’de yaptılar. Ancak Bolşevikler, bu
muazzam projenin gerçekleşmesini engellediler.
Buna rağmen söz konusu siyasî adımın sonucunda
TatarBaşkurt Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dair karar
alındı. Siyasî ve ideolojik mücadele, 1920’de Tatar
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilânıyla

sonuçlandı. Bu yapı, “İdil Ural Devleti” formülünden
çok uzak olmakla birlikte yine de şüphesiz olumlu bir
adımdı. Bu adım olmadan, 1990’da Tataristan
Cumhuriyeti’nin devlet egemenliğinin deklarasyonu
mümkün olmayacaktı.
Tataristan’ın yeni statüsü, cumhuriyetin gelişim ilke
leri ile Tataristan’ın Rusya Federasyonu, Türk ve İslâm
dünyasındaki yerini belirleme konularını gündeme
getirdi.
Rusya ve Tataristan tarihçileri ciddi bir sınavla karşı
karşıyalardır. XX. yüzyıl, başta Çarlık Rusyası’nın
ardından da Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı ve dünyanın
siyasî haritasının sıkça değiştiği bir asır oldu. Rusya
Federasyonu da bambaşka bir ülke oldu ve bundan
dolayı geride bırakılan yola da başka türlü bakmalıdır.
Rusya, yeni yüzyılda fikrî dayanak noktaları bulma
zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Ülkede gerçekleşen
süreçler ve Rus olmayan halkların “Rusya” algısının
(olumlu ya da olumsuz) oluşumu büyük ölçüde tarih
çilere bağlıdır.
Rusya’daki ilmî çevreler, güncel meselelerle ilgili
kendi görüşlerini bildirecek çok sayıda bağımsız araş
tırma merkezinin ortaya çıkacağı olgusunu hesaba
katmak zorundadırlar. Bundan dolayı Rusya tarihini
yalnızca Moskova’dan yazmak zor olacaktır. Rusya
tarihi, bu ülkenin bütün yerli halklarının tarihi gözeti
lerek bilim adamlarından oluşan heyetler tarafından
kaleme alınmalıdır.
Atlas Tartarica, Tataristan Bilimler Akademisi Tarih
Enstitüsü’nün grifiyle basılsa da bu eser Tataristan,
Rusya ve yabancı ülkelerin araştırmacılarının katkısıy
la ortaya çıkan bir eserdir. Bu kolektif çalışma, Kazan,
Moskova, St. Petersburg’da yapılan ilmî konferans
serilerine dayanmaktadır. Atlas Tartarica, Tatar halkı
nın etnogenezinin, ortak Tatar milleti ve kültürünün
gerçekleştiği coğrafyanın çok sayıda harita ile yansı
tıldığı ilk eserdir. Bu çalışmadaki pek çok konu tartış
malı olup bunların araştırılmasına devam edilmelidir.
Bu eser, bilinen bilgilerin aktarıldığı bir ansiklopedi
değildir. Bizim için önemli olan bu alandaki bilgilerin
mevcut seviyesini kaydetmek, dünyadaki süreçler
çerçevesinde Tatarların tarihini gösterecek yeni
metodolojik yaklaşımlar ileri sürmek, yalnızca
Tatarların değil onlarla aynı coğrafyada yaşayan bir
çok halkın kaderini ele almak, sorunlu meseleler üze
rine dikkatleri çekerek ilmî düşüncelerin gelişmesini
sağlamaktır.
Bu eser için yapılan özel haritaların yanı sıra Atlas
Tartarica çok sayıda eski harita, resim ve kronolojik
bilgi de içermektedir.
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Eski Devirlerde Tataristan Toprakları
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Taş Devri
Paleolitik Çağ (Taş Devri’nin İlk Dönemleri)

Paleogen

Poy
ma

Günümüz Tataristan toprakları, aynen bütün Doğu
Avrupa ovası olduğu gibi ilk insanların yaşadığı bölge
ler arasında yer almıyordu. Modern araştırmalar,
insanların 2.000.000 yıldan daha fazla yıl önce yaşayan
ecdadının ilk izlerine Doğu Afrika’dan başlayıp Güney
Doğu Asya’ya kadar yayılan geniş coğrafyada rastlan
dığını ortaya koymuştur. Jeolojik süreç bakımından
“dördüncü zaman” olarak adlandırılan devirde antro
pogenez, yani insan evrimi ile aynı anda modern rölyef
ile bitki ve hayvan dünyasının oluşumu da sürmüştür.
Dördüncü zamanın başlangıç dönemi olan pleistose
nin en karakteristik özelliği, periyodik buz tutmanın
neticesinde yaşanan ani iklim değişikliği idi. Bu
dönemde buzla kaplı alanın yüzölçümü günümüzde
Antarktika’nın dışında kalan buzlu alandan yaklaşık 13
kat daha fazlaydı. Buzul dönemleri sırasıyla buzullar
arası dönemler izlemiştir ki, bu süreçte nispeten ılıman
bölgelerin büyük bölümleri buzdan kurtuluyor, iklim
ise daha yumuşak bir hâl alıyordu. İç Asya bölgelerinde
soğuk ve ılık çağların yıllık ortalama derecelerindeki
farkın 10 dereceye vardığı kabul edilmektedir.
Buzul dönemlerin sert iklimi, insanların Avrasya coğ
rafyasında hızlı bir şekilde yerleşiminin önündeki en
büyük engeldi. Ancak 700–400 bin yıl önce Erken
(Aşağı) Paleolitik kültürlerin Aşölyen (el baltası ve kesi

İdil Nehri
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Erken Paleolitik
döneme ait
Suhaya Meçetka
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Taş aletlerden
örnekler
Buzul dönemi
Avrasyası’nın en
büyük hayvanları
mamutlar

ci aletlerin kullanılmaya başlandığı kültür) Çağı’nda
Eski Dünya’da birkaç kültür merkezi oluşmuştur. İşte
buralardan yapılan göçlerle günümüz İdil Boyu’nun
toprakları iskân edilmeye başlanmıştır. Söz konusu kül
tür merkezlerinden biri, etkisi Batı Asya’dan Orta
Asya’ya kadar yayılan Ön Asya paleolitik kültür merke
ziydi. Rusya topraklarındaki bu kültürle Kuzey
Kafkasya mağaraları, Azak’ın önü ve Don’un aşağı
kısımlarındaki buluntular ilişkilendirilmektedir. Bir
başka kültür merkezi ise Güney Sibirya Dağları’ndan
başlayıp kuzeyde Tibet’e, güneyde de Çin düzlüklerine
kadar uzanan coğrafyayı içerisine alan Doğu Asya’dır.
Aşölyen çağa ait Sibirya’daki en kuzey buluntu yerleri

Rayba. Paleolitik,
Musteriyen Çağı,
M. Ö. 100.000 —
35. 000

ise Altay’daki Ulalinka Mağarası ve muhtemelen Amur
Filimoşki, Amgun ve Kumarı’dır. Ural’larda,
Başkurdistan topraklarında ortaya çıkartılan bazı
buluntu yerleri (Mısovaya, Aydos) de muhtemelen
Aşölyen Çağı’na aittirler.
O dönemde Orta İdil topraklarının tabiat şartları,
günümüzden çok farklıydı. Soğuma dönemlerinde bu
bölgeler, buzul tundra (engin ve bitkisiz bozkırlar) ve
bitki açısından son derece fakir olan bozkırlardan iba
retti. Yıllık sıcaklık ortalaması ise sıfırın altındaydı.
Buzul arası dönemlerde ise iklim sıkça günümüzdeki
iklimden bile daha sıcak oluyordu.
İşte böyle ısınma dönemlerinden birinde, Mikulin
buzul arası döneminde, Musteriyen Çağı olarak adlan
dırılan bir devirde (100–40 bin yıl önce) İdil Boyu’nda ilk
insanlar — Neandertal insanlar — görünmüşlerdir.
Bitey (bir bölgede yetişen bitkilerin topu) araştırmaları
sonucunda bu dönemde günümüz Tataristan toprakla
rında gürgen, ıhlamur ve meşe ağaçlarının ağır bastığı,
geniş yapraklı ormanların mevcut olduğu ortaya çıktı.
Hayvanlardan ise kurt, boz ayı, Avrupa bizonu, at,
geyik, beyaz tilki yaşıyordu.
İdil Boyu’ndaki Musteriyen Çağı kalıntılarından en
fazla araştırılmış olanı, Volgograd şehri yakınlarındaki
Suhaya Meçetka buluntu yeridir. Burası, İdil Nehri’nin
sağ kıyısının yüksek bir yerinde yer almaktadır. Buluntu
yerinin yüzölçümü yaklaşık 1000–1200 metrekaredir.
Burada ateş yakılan yerler incelenmiş ve yaklaşık 800
taş ürün bulunmuştur. Bu ürünler, Kırım ve Rus ovasın
daki Musteriyen Çağı buluntu yerlerinde çıkartılan
ürünlerle benzerlik arz etmektedirler. Musteriyen
Çağı’na ait çakmak taşından yapılan aletlerin yer aldığı
buluntu yerleri Orta İdil’de, Tataristan ile Samara ve
Ulyanovsk illerinde mevcutturlar. Bunlardan biri, cum

Paleolit Çağ’da Doğu Avrupa
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huriyet in güneyinde yer alan
Kuybışev (Samara) barajının kıyı
sındaki Krasnaya Glinka adlı yerde
ortaya çıkartılmıştır. Kıyı bölgele
rindeki kayşatta Rus ovasının
diğer bölgelerindeki Musteriyen
Çağı’na ait buluntu yerlerindekile
re benzer arkaik taş ürünler bulun
muştur. Buna benzer buluntular,
Tataristan’ın İdil kıyısındaki başka
bölgelerinde (Mansurovo, Mısı,
Undorskiy Ostrov, Tetüşi) de mev
cuttur.
Musteriyen Çağı insanlarının en
önemli uğraşı, etrafı çitlerle çevrili
yerlerde büyükbaş hayvan avıydı.
Onların hayatında toplamacılık da
önemli rol oynuyordu. Neandertal
insanlar küçük gruplar hâlinde
mağaralarda ve barınaklarda yaşı
yorlardı. Bu tür barınaklardan biri,
Dinyester Nehri kıyısında ortaya
çıkartılmıştır. Onun kalıntıları, 10x7
metrekarelik yüzölçümü olan
mamut kemiklerinin döşemesin
den ibaretti. Bunlar vasıtasıyla
ağaç karkasın sırıkları sağlamlaştırı

Mamut
kemiklerinden
yapılan kulübe.
Geç Paleolitik
Çağ. Mejiriçi

Kadim kolektiflerin ilim dünyasında arkeolojik kültür olarak adlandırılan herhangi
bir birliğe mensubiyetinin önemli kaynağını, iş araçlarının keşfi ve en önemlisi de
onların üretim metotları oluşturuyordu. İnsanın keşfettiği ilk materyal olan taş, özel
işleme kabiliyeti gerektiriyordu. En başta nucleus (nukleus), yani taştan aletlerin
hazırlanması için gereken taş parçası hazırlanmalıydı. Daha sonra bu taş parçasından iş araçlarının yapımında kullanılan parçaları — çakmak taşlı kırıkları ayırmak
gerekiyordu. Söz konusu parçalar çok farklı şekillerde olabiliyorlardı. Geç Paleolitik
Devirde parçalama tekniği, mükemmeliyete erişmiştir: Usta tek bir vuruş ile nukleustan bıçağa benzer ince ve uzun bir şerit koparabiliyordu. Bu parçayı ayrı bir iş aleti
olarak kullanmak mümkündü. Özel fonksiyonlar için taş parça ve şeritlerin ucuna
mızrak, kesici diş, delik açma aletinin şekilleri veriliyordu. Ek işlemler ise retuş (rötuş)
adını almıştır. Rötuş tekniğinin mükemmel olması, iş araçlarının başlıklarının kusursuz olmasını sağlıyordu.

Taş parçalarının
yapımı için
kullanılan
nukleusları
hazırlama süreci

lıyordu. Neandertal insanlar, ateş
temin etmeyi ve elbise dikmeyi
biliyorlardı. Bütün bunlar onlara
yalnızca Buzul Çağı’nın sert şartla
rında ayakta kalmayı sağlamakla
kalmıyor, onların yeni toprak keşfe
derek kuzeye doğru ilerlemelerine
de yardımcı oluyordu.
Sonraki çağlarda, sıradaki soğu
ma dönemi başladığında, insanlar
yeniden güneye çekiliyorlardı.
Ancak modern şeklindeki insan tipi
ortaya çıktığında, yani yaklaşık
40.000 yıl önce, Geç Paleolitik
Devirde Orta İdil Bölgesi, kesin ola
rak insanlar tarafından iskân edil
mişti.
Bununla birlikte Üst Paleolitik
avcılarının Kama Boyu ile Orta İdil
bölgelerindeki iskânı, Valday buz
lanma dönemine denk gelmektedir
ki, bu dönemin son yılları aslında
Avrupa’daki en soğuk çağlardandı. Bu dönemde yıllık
sıcaklık ortalaması, 11.5–12.5 derece azalarak –7 … –8
dereceye ulaşmıştır. Buna rağmen insanlar, Musteriyen
Çağı ile kıyasla daha çok geniş kuzey enlemlerini açıp
meskûn kılmışlardır. Günümüzde Doğu Avrupa’daki en
kuzey buluntu yeri olarak Kutup Dairesi’nin 175 kilo
metre güneyinde kalan Peçora’daki Bızovaya Buluntu
Yeri kabul edilmektedir.
Bu dönemde buzların dışındaki alanda tundralarla
soğuk bozkırlar yayılmıştı. Buralarda büyük otçul hay
vanlar — mamutlar, altı bacaklı gergedanlar, bizonlar,
ren geyikleri, uzun boynuzlu dağ keçileri, atlar, Moğol
ceylanları, antiloplar — yaşıyordu.
İşte bu hayvanlar, Üst Paleolitik
insan topluluklarını buraya çeki
yordu.
Tataristan topraklarında da bili
nen yerleşim yerlerinin sayısı art
mıştır. Bir grup Geç Paleolitik döne

Taştan yapılan
aletler
Paleolitik Çağ

Taş parçası.
Paleolitik Çağ.
Musteriyen
Dönemi.
M. Ö. 100.000 —
35.000. Krasnaya
Glinka.

mi buluntu yeri, İdil Nehri’nin sağ kıyısında, Kama
Nehri ağzından Tetüşi şehrine kadarki 30 kilometrelik
bir kısmında yer almaktadır. Muhtemelen bunların
hepsi büyük çakmak taşı yataklarının yakınlarında
bulunan çakmak taşının işlendiği imalathanelerden
ibaretti. İnsanlar bu taşı, Bronz Çağı’na kadar işlemiş
lerdir. Bu tür yerlerin ihtisas alanına, buluntuların içeri
ği ve buralarda barınak, ocak ve eski insanların avladık
ları hayvan kemiklerinin olmaması da işaret etmekte
dir. Ancak Rus ovasının başka bölgelerinde ve bilhassa
da Don’da ortaya çıkarılan benzer buluntu yerlerinden
Orta İdil Bölgesi’nin ilk sakinlerinin hayat tarzları hak
kında fikir edinmek mümkündür. En yaygın mesken
olarak karşımıza fazla büyük olmayan yuvarlak ya da
oval kulübeler çıkmaktadır. Bununla birlikte toprak
damlar, uzun evler ve mağara evleri de mevcuttu. Geç
Paleolitik Çağ’a ait Doğu Avrupa’daki en meşhur mağa
ra buluntu yeri, Güney Ural’daki ŞulganTaş (Kapova)
Mağarası’dır.

Bölgede bu dönemde insanlar mamut gibi büyük
hayvanlar avlıyorlardı. Mamutların kemiklerine Kama
Nehri’nin orta akımında bulunan Paleolitik Çağ’dan
kalan Deukovskaya Buluntu Yeri’nde rastlanmaktadır.
Buzul Çağı bozkırlarının hâkimi olan bu hayvan, insan
ların yalnızca iaşesini değil, kıyafet ihtiyacı ile silah üre
timi için lazım olan ham madde ihtiyacını da karşılıyor
du. Hatta mamutların büyük kemikleri, kulübelerin kar
kaslarının yapımında da kullanılıyordu.
Geç Paleolitik dönemde farklı bölgelerin insanları
arasında kültürel farklılıklar daha belirgin bir şekilde
ortaya çıkmaya başlamıştır. Rus Ovası ve Güney
Sibirya’da Geç Paleolitik Çağ’a ait çeşitli arkeolojik kül
türler tespit edilmiştir. Kama Nehri ağzında bulunan
eserler, İdil Nehri’nin yukarı akımına kadar bulunan
coğrafya (Altınovo ve Ugliç yakınlarındaki Zolotoruçye
buluntu yerleri) ile Perm Uralları’ndaki buluntu yerle
rindekilere benzemektedirler. Tek bir kültüre ait eserle
rin bu şekildeki dağılımı son derece doğaldır.
Avrasya’nın soğuk bozkırlarının doğa ve iklim koşulları

Paleolitik ve Mezolitik Dönem Eserleri

Müsteryen Çağı
1. Tetüşskoe
2. Krasnaya Glinka
3. Undora buluntuları
4. Mısı
5. Mansurovo

Tıraş bıçağı.
Çakmak taşı.
Üst Paleolitik.
M. Ö. 35 000 —
10.000
Tataristan

nın benzerliği, mamut ve diğer Kazağı.
büyük hayvanların binlerce kilomet Üst Paleolitik.
re genişliğindeki göçleri ve insanla M. Ö. 35 000 —
rın onları takibi, kadim insanların 10 000
bağlantılarının genişlemesini ve
büyük coğrafyalarda kültürün ben
zer parçalarının ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
Binlerce kilometreye yayılan bu tür göçlerin bir
başka örneğini de Almanya’dan başlayıp Orta Don ve
Oka Nehri’ne kadarki coğrafyada hâkim olan
KostenkovskoVillendorfskaya Kültürü’ne ait eserlerin
yayılması oluşturmaktadır. Benzer taş işleme metodu,
ev yapımı, ekonomi açılarından Paleolitik Çağ’daki İdil
Boyu’nu tek bir kültür içerisinde ele almak şimdilik çok
zordur. Ancak Rus ovasının kuzeydoğusundan başlayıp
Ural’a kadarki geniş alan, büyük hayvanları avlayan
Paleolitik avcılarının akraba gruplarının yerleştiği bir
bölgeydi.

Geç Paleolit
6. ŞamBulıhçinskoe
7. Bolşerusakovskoe
8. Verhneuslonskie buluntuları
9. Kamskoe Ustye II
10. Lobaç2
11. Sükeevskiy Vzvoz
12. Dolgaya Polyana
13. Deviçiy Gorodok
14. Kurgan
15. Beyteryakovskoe–1
16. Deukovskaya
Mezolit
17. KabıKoprinskaya II
18. Berlyaşskoe
19. Deuşevskie buluntuları
20. Belovskie buluntuları
21. Zolnoe–1
22. Sükeevskiy Vzvoz
23. Kamskoe Ustye2
24. Savinovskaya
25. Maloderbışkinskaya
26. Çepçuginskie buluntuları
27. Sungurovskaya Buluntuları
28. Kazılinskie buluntuları
29. Şebulatovskie buluntuları
30. Atabaevskaya8
31. Devyatovskie buluntuları
32. Tetüşskaya3
33. Komarovskaya–1
34. ŞerbetskoOstrovnoe UK

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Yüjnoe Agabazarskoe
Perevoloki
Kimovskaya3
Kosyakovskaya
Lübavskaya
Malinovskoe Severnoe
Malinovskoe
NijneMaryanskoe7
Deviçiy Gorodok, İzmerskaya
(Begançik), Semenovskoe IV, V
Berezovogrivskoe II, IV
Kuzkinskie9, 13, 18
Kzıl Tau K
Şaytanovskaya
Yurtovskoe Yeri II–IV, Buluntu IV
Deukovskaya2
Kiçenaratskaya–1
Derbeşkinskoe–1
Şadrinskoe3
TatarskoAzibeyskie–1, 4
Starosemiostrovskoe (Baskul’)
Novomazinskaya–1
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Mamut Avcılarının İç Dünyası
Mamut tasviri
Kapova
Mağarası.
Başkurdistan

Bizim eski atalarımızın manevî
kültürü ile ilgili ancak kültürün
bıraktığı çok az sayıdaki dolaylı
izlerden hareket ederek fikir sahibi
olmak mümkündür. Mamut avcıları
nın dünyaya bakış açıları, günümüz
insanınkinden
çok
farklıydı.
Yeryüzünün bazı uzak köşelerinde
günümüzde de varlığını devam etti
ren “ilkel” toplumları araştıran bilim
adamlarının orta koyduğu çok sayı
daki kanıtlar da buna işaret etmek
tedir. Onların törenleri ve onları
Kilden heykelcik
Maininskaya
Buluntu Yeri

At tasviri
Kapova
Mağarası.
Başkurdistan

Bizon tasviri
Lyasko Mağarası.
Fransa

takip eden dinî merasimler, arkeolojinin az sayıdaki
verilerine o kadar fazla benzemektedirler ki, bunlar
uzmanların görüşüne göre eski avcıların günlük ve ikti
sad î hayatlarıyla doğrudan bağlantılı değillerdir. Bu tür
dinî eserler, insanlık tarihinin en erken dönemlerinde
ortaya çıkmıştır.
Her ne kadar bilim adamları Alt Paleolitik Çağ’ın
temsilcileri olan Pitekantroplarla Sinantroplarda dinî
inançların mevcudiyetine dair bilgilere sahip olmasalar
da antropologlar bu varlıkların ilkel olmadıklarını ve
son derece gelişmiş dünya algılarının olduğunu gittik
çe daha sık dile getirmektedirler. Onlar, usta avcılar

Fil Tasviri
Hayt-Uenker
Mağarası.
Moğolistan

olup iş aletleri yapıyor, ateş elde edebiliyor ve birbirle
riyle iletişim kurabiliyorlardı.
Neandertal insanlar onlarca defin yeri bırakmışlardır.
Birçok arkeolog bunların ortaya çıkışını Neandertal
insanların, ruhun öbür dünyadaki varlığına inandıkları
nın kanıtı olarak kabul etmiştir. Bazı bilim adamları ise
Musteriyen Çağ’da dinî inançların mevcudiyetinin ikna
edici kanıtı olarak kasten toplanan hayvan kemiklerinin
kalıntılarını kabul etmektedirler. Alp mağaralarında
mağara insanının kemiklerinin yığıntısı bulunmuştur.
Bu sıradışı yerleri, ilk kutsal mekânlar olarak da kabul
etmek mümkündür. Arkeologlar ise bu buluntuları, ya
ayı kültünün izleri, ya av büyüsü ya da insanların hay
vanlarla doğaüstü akrabalığına inancın — totemizm —
tezahürü olarak kabul etmektedirler.
40 bin yıl önce Avrupa’da ortaya çıkan CroMagnon
son derece karmaşık dinî tasavvurlara sahipti. Üst
Paleolitik Çağ’ın definlerinde özel merasimlerin izleri
artık açıkça görülmektedir.
Bu çağın kült eserlerine ilkel ressamların faaliyetleri
nin izlerinin bulunduğu mağaraları dâhil etmek müm
kündür. Her ne kadar “mağara galerileri” yalnızca
Pireneler’den Ural ve Altaylar’daki dağlık bölgelerde
bulunsa da bunlar Atlantik’ten Moğolistan’a kadarki
bölgelerde yaşayan mamut avcılarının manevî dünyası
hakkında bilgi vermektedirler. Buna benzer resimler
muhtemelen Tataristan topraklarında yaşayanlar da
dâhil olmak üzere Rus ovasının sakinleri tarafından da
yapılmıştır. Ancak zaman yalnızca dağ mağaralarında
güvenilir bir şekilde saklananları korumuştur.
Orta İdil Bölgesi’ne en yakın ilkel kaya resimler,
Ural’ın meşhur mağaralarında — Belaya (Ak) Nehri
yakınlarındaki Şul’gan Taş (Kapova) Mağarası ile Sim
Nehri yakınlarındaki Yamazı Taş (İgnatyevskaya)

Mağarası’nda — bulunmaktadır. Buralar, daimi yaşam
yerleri olmayıp muhtemelen çevredeki toplulukların
kutsal yeri hizmeti görüyordu. Bu toplulukların kültür
leri, Tataristan topraklarındaki Geç Paleolitik eserler ile
çok sayıda paralellik içermektedir. Bu kutsal yerleri
bırakan ilkel topluluklar, Orta İdil Boyu’nda yaşayan
eski avcılarla akrabalık bağlarına sahiptiler.
Gerek Ural’daki mağaralar ile Fransa ve İspanya’nın
sınır bölgelerindeki dağlık yerlerde bulunan Fransa
Kantabria grubu olarak adlandırabileceğimiz mağara
lardaki gerekse de bu kuşağın en kuzey noktasındaki
HoytTsenker Moğol Mağarası’ndaki resim kompozis
yonlarının en önemli konusunu mamut ve bizon, at,
geyik, gergedan gibi diğer av hayvanları oluşturuyor
du. Bu hayvanların tasvirine Kapova Mağarası’nın
duvarlarında rastlanmaktadır. Günümüzde 30 kompo
zisyonun mevcudiyeti bilinmektedir. Pireneler ve
Ural’daki resimlerin stilistik benzerliğine dikkat çeken
bilim adamları, Ural’daki ressamların tekniklerinin
daha mükemmel olduğu kanısındadırlar.

Kemikten kadın
heykelcikler
Mal’ta Buluntu
Yeri

Geyik tasviri
Lyasko Mağarası.
Fransa

Gerçekçi hayvan resimlerinin yanı sıra mağaralarda
insan tasvirlerine de rastlanmaktadır. İlkel avcılar, kan
daşlarını son derece şematik bir şekilde resmetmişler
dir. Sıkça da onları fantastik varlık olarak tasvir etmiş
lerdir ki bunlarda insandan ziyade hayvan çizgileri ağır
basmaktadır. Bazen ise bu resimler, yüzlerine maske
takan insanları andırmaktadır. Bu
tür tasvirlere, Pireneler’deki Altamir
Mağarası ile Moğolistan’daki Hoyt
Tsenker Mağarası’nda rastlanmıştır.
Bu tür resimlerin en meşhuru,
Pireneler’deki
Üç
Kardeş
Mağarası’nda bulunan “sihirbaz”
figürüdür. Bu resimde kafasında
geyik boynuzu olan dans eden bir
erkek tasvir edilmiştir. Ayrıca erke
ğin uzun sakallı, uzun at kuyruklu ve
omuzuna atılan deri ile resmedilişi
de ilginçtir. Doğu Avrupa ve
Asya’daki Paleolitik Çağ’a ait kadın
Kemikten bizon
heykeli
Paleolitik dönemden kalan
Zarayskaya
Buluntu Yeri

Mamut tasviri
Kapova
Mağarası.
Başkurdistan

heykelcikleri andıran buna benzer Mamut dişinden
kadın
tasviri
ile
Ural’daki yapılan kadın
İpatyevskaya Mağarası’nda karşı heykeli.
Gagerino Buluntu
laşmaktayız.
Bu tür resimler büyük ihtimalle Yeri
dinî inanç ve ayinlerle bağlantılıy
dı. İlkel ressamlar hayvanları o
kadar ustalıkla resmediyorlardı ki, onların insanları
tasvir edemediklerini tahmin etmek imkânsızdır.
Gerçekçilikten uzaklaşma kastî idi. Bu tür yerleri,
etnografların tasvir ettiklerini hatırlatan ayinlerin
yapıldığı eski kutsal yerler olarak kabul etmek için eli
mizde yeterince delil vardır. Bu ayinler, dünyanın
yaratılışı ve yapısı, tabiat hadiseleri, insan ve onun bu
dünyadaki yerine dair kutsal bilgileri aktarma gelene
ğinin bir parçasıydı.
Kaya üzerinde boya ile yapılan resimler ve petroglif
ler (yontularak, oyularak yapılan figürler) bütün kıta
larda mevcuttur. Her ne kadar kayalarla mağara duvar
larına resmetme geleneği, 30 bin yıllık (bazılarına göre
yaklaşık 60 bin yıllık) bir tarihe sahip olsa da birçok
yerde (Avustralya, Güney Kore) bu gelenek günümüz
de de devam etmekte ve kült önemini kaybetmemek
tedir. Günümüzde dünyada kaya resmi sanatının eser
lerinin bulunduğu 1000 bölge ve 20 bin eser bilinmek
tedir. Tasvir edilen ve çizilen figürlerle işaretlerin top
lam sayısı ise 50 milyona yaklaşmaktadır.
Plastik sanatının ürünleri olan
mamut ve yumuşak taştan yapılan
kadın, hayvan ve kuş heykelcikleri
de manevî kültür ile bağlantılıdır.
Avrasya’daki Paleolitik Çağ’a ait bir
çok buluntu yerinde bu heykelcikler
den fazlasıyla mevcuttur.
Üst Paleolitik Çağ’ın kült amaçlı en
meşhur buluntuları, kadın heykelcik
lerdir. Arkeologların bir kısmına göre
bu küçük heykelcikler, ailesoy ayinle
rinin icracısı olan bir nevi rahibe konu
mundaydılar. Başkalarına göre bun
lar, anne veya nine idiler. Üçüncü bir
gruba göre ise ocağın ev sahibiydi. Ne
olursa olsun araştırmacıların çoğu, bunların ortaya çıkışı
nın ilkel din ile bağlantılı olduğu konusunda hemfikirdir.
İlginçtir ki dinî kült ile bağlantılı olan Ural’daki İgnatyev
Mağarası’ndaki kadın figürü, söz konusu kadın heykelcik
lerle büyük benzerliklere sahiptir.
Mağara duvarındaki resimler ve kemik ile taştan
yapılan kadın ve hayvan heykelciklerinin somut amacı
ile ilgili bilim adamları çok farklı tezler ileri sürseler de
kesin olarak bilinen tek bir husus vardır: Avrasya’nın
çok geniş alanındaki eski avcıların zengin manevî dün
yası büyük benzerlik sergiliyordu. Bu da doğrudan
hayat tarzı ve uğraşları ile ilgiliydi.
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Mezolitik Dönem

Kemikten
zıpkınlar.
Mezolitik Çağ

Yaklaşık 13–10 bin yıl önce bizim gezegenimizde ısın
ma başladı ve bu süreç, doğanın bütün elementlerinde
belirgin değişimlere yol açtı. Buzların erimesi netice
sinde oluşan su yığıntıları, denizlerin sınırlarını ve su
stoklarının yönlerini değiştirdi. Yeni nehirler, göller,
geniş bataklıklar oluştu. Isınma ile birlikte bitkiler alemi
de değişti. Tataristan topraklarında soğuk bozkırlar,
yerini akağaç, çam, köknar ormanlarına bıraktı.
Hayvanlar dünyasında da değişiklikler yaşandı.
Mamut, tüylü gergedan, misk öküzü ve bizonların nesli
tükendi ya da bunların hepsi kuzeye gitti. Avrupa
muşu, karaca, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki ve tavşan
gibi hayvanlar geniş coğrafyaya yayıldılar. Göllerle
bataklıklar ise su kuşlarıyla doldu.
Söz konusu ekolojik değişiklikler, eski insanın hayatı
nın bütün alanlarının değişimine yol açtı. Gıda kaynak
ları değiştiği gibi onların tedarik usul, metot ve gereç
leri de değişmiş oldu. Toplum ve
toplumun dünya görüşü de bam
başka bir hâl aldı. Doğu Avrupa’nın
farklı bölümlerinde M. Ö. VI–IV. bin
yıllara kadar devam eden yeni asır,
Mezolitik, diğer bir deyişle Orta Taş
Çağı adını aldı.
Yeni hayat şartları en başta iaşe
teminini etkiledi. Hayvan dünyası
nın değişimi, avcılığı zorlaştırdı ve
avcılık bireysel nitelik kazandı. Zira
yeni hayvanlar, hızlı koşan ve
genellikle de sürü hayvanları değil
di. Mızrak, yay ve ok gibi av silahlar
kullanılmaya başlandı. Bu silahlar,
küçük hayvanlarla kuşlara da
avlanma imkânı verdi. Balıkçılığın
rolü arttığı gibi balıkçılığın yöntem
ve araç gereçleri de değişt i.
Toplamacılık eski önemini koruma
yı başardı.
Ekonominin değişimiyle hayat
tarzında da değişiklikler oldu.
Mezolitik Çağ avcı ve balıkçılarının
hayatı hareketlendi. İaşe temini için
insan grupları yaşam alanlarını sıkça
değiştirmeye başladılar. Mezolitik
Çağ’da büyük insan topluluklarının
yerini Kuzey Buz Okyanusu’nun
kıyılarına kadar Avrasya’nın tama
mına yerleşen avcı, balıkçı ve toplamacıların küçük
kolektif grupları aldı.
Mezolitik Çağ halkının hareketliliği, büyük göçlere
ve çok sayıda yeni arkeolojik kültürün oluşmasına
sebep oldu. Doğu Avrupa Mezolitik Çağ arkeolojisin
de birkaç kültür ön plana çıkmaktadır. Bunların bir
kısmının kökeni, Batı’ya, diğerinin ise Batı Sibirya ile
Ural’lardaki Paleolit ik kültürlere dayanmaktadır.
Üçüncü bir grup da yerli temel üzerine inşa edilmiştir.
Diğer taraftan daha bu dönemde orman ile bozkır
olmak üzere Doğu Avrupa’nın iki büyük bölgesinin
hayat tarzı ile madd î kültürlerinin niteliğinde farklılık
lar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde Orta İdil
Boyu, orman ile bozkırın temas alanı ve Batı ile
Doğu’nun kültürel etkisinin kesiştiği nokta hâline
geldi. Bu da yerli Mezolitik kabilelerin karmaşık kül
türel yapısını etkiledi.
Mezolitik dönemde Tataristan topraklarında en az üç
arkeolojik kültürden bahsedilebilir. Bunlardan ilki, kök
leri yerli Paleolitik kavimlere dayanan Ust’Kamskaya
Ok başlıkları
Geç Mezolitik
Çağ.
M. Ö. VI–V.
binyıllar.
Tataristan
Minnyarovskoe
Buluntu Yeri
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arkeolojik kültürüdür. Paleolitik dönemin sonu ile
Mezolitik Çağ’ın başına ait geçiş dönemine has eserler
bunu açıkça ortaya koymaktadırlar. Bunlarda eski gele
neklerin yanı sıra sonraki asırlarda bu kültürün temeli
hâline gelecek yeni gelenekler de görülmektedir. Aynı
zamanda örneğin bu kültürün taş işlemeciliğinde Batılı
komşuların etkisi mevcuttur. Ust’Kamskaya kültürü
nün geleneklerine yakın örnekleri araştırmacılar, aynı
dönemde İdil — Oksk nehirleri arasında yayılan
İenevskaya kültüründe de görmektedirler. Bu kültürün
bilinen buluntu yerleri — Sükeevskiy Vvoz, Kamskoe
Ustye, Tetüşskaya — Batı kültürünün uzanabileceği
Kama Nehri ağızında yer almaktadırlar.
Mikrolitler
Mezolitik Çağ’dan kalan buluntu yerlerinde arkeologlar genelde taştan yapılmış, mikrolit adı verilen minicik ürünler bulmaktadırlar. Üç köşeli, yarım yuvarlak ve dikdörtgen mikrolitler
hangi amaçlarla kullanılıyorlardı? Beklenmeyen buluntular bu
sorunun cevabını verdiler. Mezolitik katmanlarda delikli kemik
ve ağaç ürünler bulunmuştur. Bunların bir kısmının içinde
bitüm (kara sakız) veya başka doğal yapıştırıcı ile tutturulan
mikrolitler saklanmıştır. Bu tür bileşik aletler, eski insanların
mühendislik alanındaki fikirlerinin ileri örneklerini teşkil
etmektedir. Aletlerin taştan olan kırılgan uçları yıprandığında
bunlar yenileriyle değiştiriliyorlardı. Hafif “yedek parçaları”
istenilen miktarda yanında taşımak da çok rahattı.

Tataristan’ın
Mezolitik Çağ
buluntu yerlerindeki
mikrolitler

İkinci olarak, kuzeyde Orta Kama ile Vyatka’dan baş
layıp güneyde Samarskaya Luka’ya kadar yayılan geniş
coğrafyada çakmak taşını başka bir teknik ile işleyen
Mezolitik Çağ buluntu yerleri tespit edilmiştir. Bu da
Kama Kültürü olarak adlandırılan söz konusu kültürün
bağımsız olduğuna işaret etmektedir. III. Tatarsko
Azibeyskaya ve II. Yurtovskaya gibi Kama’daki buluntu
yerlerindeki eşyaları araştırmacılar Ural Ötesi’ndeki
eserlere benzetmekte, bunlarda İdilOksk bölgesinin
bir başka kültürü olan Butovskaya Kültürü’nün etkisini
görmekte ve Güney Mezolitik gelenekleri ile ortak
noktalar tespit etmektedirler.
Orta İdil Mezolitik Çağ’ın üçüncü kültür grubunu,
sert maddeden yapılmış başlıkların yer aldığı buluntu
yerleri oluşturmaktadır. Bu kültürün en meşhur örneği
ise Sviyaga Nehri’nin subasarında yer alan Kabı
Koprınskaya Buluntu Yeri’dir. Bu kültürün diğer yerle
şim yerleri, Mari El ve Çuvaşistan topraklarına kadar
yayılmıştır. Bu kültürün ortaya çıkış tarihini bilim
adamları Orta İdil Yanı Mezolitiği’nin son devreleri ola
rak tespit etmişlerdir.
Nihayet Tataristan’ın doğusunda yer alan
Deukovskaya Mezolitik Buluntu Yeri, kökleri Ural Ötesi
bölge ile ilişkilendirilen Belaya Nehri ovasındaki
Romanovskoİlmurzinskaya Kültürü’ne ait eserlere
yakınlık göstermektedir.
Orta İdil bölgesinde farklı kültürlerin aynı anda mev
cut olmasını, ekonomi alanındaki faaliyetlerin özellik
leri ile açıklamak mümkündür. Muhtemelen Mezolitik
Çağ’da yerli halk, bölgenin av ve balıkçılık bölgelerini
keşfetmiştir ki bu husus, köken itibarıyla farklı olan
toplulukların bir arada yaşamalarını sağlamıştır. Bu
durum, sonraki Neolitik Çağ’da da devam etmiştir.
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Neolitik Çağ
M. Ö. VI–V. binyıllarda Orta İdil halkı, yeni bir çağa —
Neolitik Çağ’a — girdi. Taş Devri’nin son aşamasının
başlangıcını araştırmacılar, üretim ekonomisinin
(tarım, hayvancılık) ortaya çıkışı ile bağdaştırmaktadır
lar. Ancak farklı doğal şartları dolayısıyla eski tür eko
nomiden üretim ekonomisine geçiş, dünyanın farklı
bölgelerinde farklı dönemlerde gerçekleşmiştir. Kaldı
ki Neolitik Çağ, her zaman her yerde ekonominin yeni
şeklinin ortaya çıkışını gerektirmemiştir. Tarım ve hay
vancılık ile uğraşan ilk topluluklar, yaklaşık 10 bin yıl
önce Orta Doğu’da, Kuzey Hindistan ile Pakistan’ın
tepelerle kaplı dağ eteklerinde, Kuzey Çin’in ovalarında
ve Yangtze Nehri’nin deltasında ortaya çıktı. Çok geç
meden bu ekonomi türü, daha geniş coğrafyaya,
komşu bölgelere yayıldı. Hatta burada söz konusu eko
nomi türü, daha istikrarlı iaşe kaynağını temin etti. M.
Ö. VII. binyılda yenilikler Avrupa’ya da ulaştı. M. Ö.
VI–V. binyıllarda tarım ve hayvancılık, Tuna ve Ren

Neolitik Çağ’dan
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kaplar
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Buluntu Yeri
Rekonstrüksiyon

Neolitik Devrim
Neolitik Çağ’ın en önemli olayı şüphesiz tarım ve hayvancılığın ortaya çıkışı olmuştur. Yumuşak iklim
ve bitki ile hayvan dünyalarının çeşitliliği, ilkel avcılarla toplamacılara yeni imkânlar yarattı. Onlar
bitki ve hayvanlarla ilgili çeşitli denemelerde bulundular. Artık sadece bitki toplamıyor, onları yetiştirmeye başlıyorlardı; sadece avlanmıyor, avladıkları hayvanların yavrularını evcilleştirmeye çalışıyorlardı. Şunu da unutmamak gerekir: aslında bütün bunlar denemeden ziyade mecburî bir faaliyetti.
Bunun sebebi de nüfus fazlalığı ve av ekonomisindeki krizdi. İlk zamanlarda da yeni iaşe kaynakları
yalnızca av ganimetine yapılan destek konumundaydı. Zamanla bunların rolü arttı ve nihayetinde
iaşenin temel kaynağı hâline geldi. Gıda temininde bu gelişme, gerçek bir devrimdi. Doğanın sunduğu kaynakların kullanımından iaşe ve diğer ihtiyaçların üretimine başlanmıştı. Yeni ekonomik hayata
geçiş, hayatın her alanında — iaşe ve eşyadan ideolojiye kadar — değişikliğe yol açtı. Mezolitik Çağ
avcılarının geçici obalarının yerini tarımla uğraşanların sağlam daimi meskenleri aldı. Topluluklar
büyüdü. Kırlar, sınırlı potansiyele sahip av alanlarından daha kalabalık kitleleri doyuracak güce
sahipti. Bitkisel ipliklerden dikilen elbise kullanılmaya başlandı. Yeni gıda ve bunların yeni hazırlanma metotları, çamurdan kapkacakların ortaya çıkışını sağladı. Yerleşik yaşam, günlük hayatı baştan
sona değiştirmiş oldu. Bu değişiklikler insanın önceki hayatı ile kıyasla o kadar hayret edici ve muazzam büyüklükteki alanda o kadar kısa zamanda gerçekleşmiştir ki, bu sürece “Neolitik Devrim” adı
verilmiştir.
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nehirlerinin vadilerinde de bilinmeye başlandı, Baltık
kıyıları ile Doğu Avrupa ovalarına (çizgisel şeritli sera
mik, BugoDinyeper, DinyeperDonetsk ve diğer kül
türlerin yerleşim yerlerine) kadar yayıldı. Devrimci
görüşler buraya güneyden birkaç farklı yoldan —
Balkanlar, Kafkasya ve Hazar Yanı bozkırları üzerin
den — yayılıyordu. Ancak Kama Önü bölgesine bu fikir
ler, çok daha sonra, sonraki Erken Metal Devri’nde
ulaşmıştır.
Neolitik Çağ’da Orta İdil ve Aşağı Kama Önü’ndeki
kabileler, aynen Doğu Avrupa ve Sibirya’nın bütün
ormanlık alanındaki kabileler olduğu gibi avcı, balıkçı
ve toplayıcı olarak kalmışlardır. Ancak tarım ve hayvan
cılık ile kıyasla eski ekonomi tipinde dahi önemli deği
şiklikler oldu: Burada daha Mezolitik Çağ’da belirmeye
başlayan ekonomik ihtisaslaşmanın şekilleri belirgin
hâl almıştır. Bunun ilk göstergesi, yakın coğrafyada
kökenleri önceki bin yıllara uzanan farklı arkeolojik kül
türlerin yanyana yaşamasıdır. Neolitik Çağ’ın bir başka
yeniliği ise seramik kapkacakların yaygınlaşması ve taş
işlemeciliğinde yeni yöntemlerin geliştirilmesidir. Bu
çağda balta, çekiç ve gürz gibi taşlanmış ürünler geniş
ölçüde kullanılmıştır. Son olarak da avcılık ve balıkçılık
gibi ekonominin geleneksel kollarının kuvvetlendiril
mesi, önemli ölçüde nüfus artışına sebep olmuştur.
Günümüzde Tataristan topraklarında Neolitik Çağ’dan
kalan buluntu yerleri mevcuttur. Bunlar genellikle bu
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bölgenin ana su yolları — Volga ve Kama — boyunca
yer almaktadırlar.
Orta İdil’de yeni çağın en belirgin göstergesi, çamur
dan yapılmış kapkacakların yayılmasıdır. Seramikteki
farklılıklar göz önünde bulundurularak Tataristan top
raklarında üç temel arkeolojik kültür ön plana çıkartıl
maktadır: Tarak izli bezekli kapkacaklarıyla Kama kül
türü; küçük noktalarla bezekli kapkacaklarıyla İdil
Kama kültürü, çukurlutarak izli seramiği ile
Balahinskaya kültürü. Seramikteki farklılıklara taş
envanterinin özellikleri, inşaat prensipleri ve ekonomi
deki ihtisaslaşma farklılıkları ekleniyordu.
Neolitik Çağ’da Kama Önü bölgesindeki en eski kül
tür, Kama ve İdilKama kültürleriydi. Bunlar köken iti
barıyla Mezolitik Çağ’ın yerli nüfusuyla bağlantılıydılar.
Sıkça her iki kültürün de yerleşim yerleri yan yana,
bazen de aynı yerde bulunuyordu. Bu barışçıl komşu
luk, onların ekonomik ihtisaslaşmalarına borçluydu.
Kama kültüründe balıkçılığın rolü büyükken, küçük
noktalarla bezekli seramiğini de bünyesinde bulundu
ran İdilKama kültürünün kavimleri, daha karmaşık bir
yapıya sahipti. Bu kültürün buluntu yerlerindeki kemik
lerin incelenmesi, bu kavimlerin hayvancılıkla da uğraş
tıklarını tahmin etmemize imkân sağlamaktadır.
Her iki kültür için de benzer yerleşme sistemi söz
konusuydu. Avcı ve balıkçıların yerleşim yerleri
10–15’lik gruplar hâlinde subasar göllerin yakınlarında
bulunuyor ve 10–20 kilometrelik bir alanı kaplıyordu.
Bu tür “yuvanın” merkezinde büyük bir yerleşim yeri
mevcuttu. Bunların etrafında avcı ve balıkçıların geçici
mevsimlik yerleşim yerleri yer alıyordu. Ancak iki kül
türün kavimlerinin ev inşaat prensipleri arasında büyük
farklılıklar vardı. II. Lebedinskaya, Russko
Azibeyskaya, II. KabıKopirnskaya gibi Kama kültürü
nün merkezî yerleşim yerlerinde arkeologlar, büyük
meskenlerin kalıntılarını bulmuşlardır. Bunlar, merke
zinde ocak ve çukur depo olan dikdörtgen toprak dam
lardı. Toprak damların temel çukurunun boyutu,
100–120 metrekare olup bunlar 30–40 kişilik aileler için
yapılırdı. Küçük noktalarla bezekli seramiğin gelişmiş
olduğu yerlerdeki toprak damlar çok daha küçük ölçek
teydiler. Araştırmacılar buna dayanarak bu kavimlerde
ayrı ailelerin oturduğunu ileri sürmektedirler.
İki kültür arasındaki bağlantı, eskiden beri bilim
adamları arasında tartışma konusudur. Tarak izli sera
mik kültürünün küçük noktalarla bezekli İdilKama kül
türünden ortaya çıktığına ve tam tersine dair tezler
ortaya atılmaktadır. Ancak şimdilerde her ikisinin de
İdilKama bölgesinden bağımsız olduğuna dair argü
manlar ortaya çıkmaktadır.
Tarak izli seramikli Kama kültürünün gelenekleri,
yerli olarak kabul edilmekte ve Kama Önü, Ural
Önü’nün ormanlık bölgeleri ve Ural Ötesi’ni kapsamak
tadır.
Küçük noktalarla bezekli seramiğin bulunduğu yerle
rin kültürünün birçok özelliğinin (seramik ve iş aletleri
nin üretim tekniği ve ekonomik ihtisaslaşma) ortaya
çıkışı, Kuzey Kazakistan bozkırlarından Orta Dinyeper
Altı bölgesine kadar yayılan Doğu Avrupa ve Uralların
ormanbozkır bölgeleriyle ilişkilendirilmektedir. Diğer
taraftan bu kültürün yerli olduğuna dair de çok sayıda
kanıt vardır. Muhtemelen bu kültürün oluşumu, yerli ve
güneyden gelen unsurların karmaşık karışım sürecinin
bir neticesiydi.
Neolitik Çağ’ın son dönemlerinde Orta İdil toprakla
rında ortaya çıkan üçüncü arkeolojik kültür,
Balahninskaya Kültürü’dür. Bu kültürün oluşumu, Doğu
Avrupa’nın ormanlık bölgesinin kuzeybatı bölgeleriyle
bağlantılıdır. M. Ö. IV. binyılda burada Neolitik Çağ’ın
çukurlutarak izli seramik üreten
avcı ve balıkçı kültürlerinin büyük
topluluğu meydana gelmişti. Bu
kültürün yerleşim yerleri, İdil
boyunca
Oka’nın
ağzından
Kama’nın ağzına kadarki bölgeler
de, balık ve su kuşlarının bol olduğu
subasar göllerle bataklıkların yakın
larında yer alıyordu.
Orta Kama Önü bölgesinde yeni
kabilelerin ortaya çıkışı, muhteme
len yerli nüfusun doğuya göçüne
sebep oldu. Küçük noktalarla
bezekli seramiğin son örnekleri
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Seramik Üretimi
Neolitik Çağ’da seramik ortaya çıkmıştır. Çömlekçi çarkı kullanılmadan çamurdan yapılan ilk kapkacaklar, çok kaba idiler.
Bitkisel ve kuru ot, gübre, kül gibi organik katkılarla karıştırılan kilden, kumdan, çakıllı kumdan, ezilmiş kabuktan ip ya da
bant yapılırdı. Onlardan helezonik olarak sivri ve yuvarlak
dipli kesik yumurta şeklinde bir kap ortaya çıkıyordu. Şekli,
kabı taşların üstüne veya yumuşak toprağa koyma imkânı veriyordu. Daha sonra çanağın üst kısmını dokuma, deri parçası,
ot yığıntısı veya elle düzeltiyor, yüzeyi de süsleniyordu ki bu
süs, ustanın hangi kültüre ait olduğunun en belirgin belirtisiydi. Çanağı ateşte kurutuyor ve pişiriyorlardı. Özel çömlekçi
çarkları çok daha sonra ortaya çıkmıştır.

artık Kama vadisinin ağzında değil, akıntının daha
yukarı kısmında — İksa ve Belaya (Ak) nehirleri arasın
da görülmektedir. İdilKama ve Kama kültürlerinin
kavimlerinin aktif olarak karışımı da işte bu dönemde
başlamaktadır. Bu kavimler, sonraki asırlarda bu bölge
halkının temelini oluşturdular.
FinUgor etnoslarının ortaya çıkı
şı, tarak izli seramikli Neolitik Çağ
Kama kültürünün kavimleriyle bağ
daştırılmaktadır. Neolitik Çağ’dan
yerli halkın FinUgorlara olan men
subiyetinin artık şüphe uyandırma
dığı geç döneme kadar yerli nüfu
sun geleneklerinin kesintisiz gelişi
mi de işaret etmektedir. Dilciler de
aynı sonuca varmaktadırlar. Onlar,
FinUgorların vatanını Kama Önü,
Ural ve Batı Sibirya topraklarında
görmektedirler.
Küçük noktalarla bezekli seramik
geleneğine sahip kavimlerin etnik
aidiyet meselesi ise daha karmaşık
tır. Bilim adamlarının bir kısmı, ben
zer seramiğe (DinyeperDonetsk,
Verhnevoljskiy vs) sahip Doğu
Avrupa kültürlerinin HintAvrupa
kültürleriyle bağlantılı olduğunu
ileri sürmektedir. Eğer bu gerçekten
böyleyse bu tür geleneklerin ortaya
çıkışı, Orta İdil bölgesinde Hint
Avrupa kökenli ilk unsurdu. Bu
unsur, yerli halkın madd î kültür ve
ekonomisinde önemli iz bıraktı.
Kap rekonstrüksiyonu. Küçük
noktalarla ve
çizgilerle bezeli
İkskobelskiy
kapları

Tataristan Topraklarında Bulunan Neolitik Çağı Eserleri

1. ObservatorskayaIII
2. Yer Zaymişe III a
3. “Krasnaya Gorka”
4. Dubki II, III, V
5. “Kozya” buluntusu
6. Troitskiy Les, Kazanka II,
Savinovskaya III
7. Derbışskaya
8. Vısokogorskaya I
9. “Voroniy Kust”
10. Malootarskaya (“Malıy Bugor”)
11. Bolşeotatarskiy I, IV, VI, VII
12. Matüşinskiy Ia, III, IV, V
13. BerzovogrinskiyVoljskiy II, V, VI,
Ambarskaya II
14. Teteevskaya IV
15. Kartaşihinskiy VII, VIII, IX
16. Staraya Pristany
17. Sredniy Kordon I, II
18. Biostantsiya III, VI
19. Atabaevskaya I
20. Makarovskaya IV
21. Taşkirmenskaya V
22. Soroçyegorskaya
23. Maslovskaya (Ostrovnaya) III
24. Bessonihinskaya
25. Elabujskaya II
26. Ananyinskaya
27. Lugovskaya I, II
28. Kumısskaya
29. Çelninskiy Zaton
30. Gulkinskaya
31. Urnyakskiy I, III
32. Tetüşskiy I, II, IV, VII–X, XIII,
Komarovskaya III
33. AgaBazarskiy I–IV
34. Bulgarskaya Ostrovnaya
35. UstyVihlyanskaya

36. Şerbetskiy I–IV
37. ŞerbetskoOstrovnoy I, II, IV, V;
Novomordovskiy I, II, IV, V,
Zapretnıy Ostrov
38. StaroKuybışevskaya II
39. Kimovskoe III, Kuralovskiy I, II
40. Embulatihinskiy I, II, IV, V
41. Malinovskaya III
42. Sokolovskaya
43. Deviçiy Gorodok
44. İzmerskiy II, IV–VI, VIa, IX
45. Nijnemaryanskiy IV, V, IX, X, XIII
46. Bazyakovskiy I, VII, VIII, X, XIII
47. Berezovogrivskiy I, III, IV, V
48. Pervomayskiy I–V, IX, Lebedinskiy
I–III, VIII, IX, XII
49. İvanovskiy I, Ia, II, IV, VI,
KurmanKasinskiy I, II, Kuzminskiy
I, IIa, V, VI, X–XIV, XVII–XX, XXII,
Gorodok V, VI
50. Balahçinskiy I–VII, XI, Murzihinskiy
I, IV
51. Berezovogrivskie I–II
52. Sakonskiy V–VIII
53. Suvorovskaya
54. Popovskaya I
55. Smıslovskaya IV
56. Çernogrivskiy I, II
57. Dmitrievskaya
58. Krasnoklüçinskaya I
59. İlyiçevskaya
60. Dubovogrivskaya II
61. Pesoçnoozerskaya II, Kırnışskiy V, VI
62. Gulükovskaya
63. Novotakermanskaya
64. Menzelinskaya
65. UstyMenzelinskaya
66. Kalmurzinskaya II

67. MellyaTamakskie I, IV,
Katamışskaya
68. RusskoŞuganskiy Kurganı, Russko
Şuganskaya
69. Staroçekmakskaya I
70. MellyaTamakskiy Kurganı
71. NaratAstinskaya
72. Umeneevskiy I, II, Adaevskoe I
73. Novobiksenteevskiy II, IV–VI
74. İgimskiy I–III
75. Zolotaya Pady I–III
76. Starokrasnoborskiy I–II
77. Yurtovskaya Stoyanka, Yurtovskoe
Yerleşim Yeri
78. Şadrinskaya
79. TatarskoAzibeyskiy II, III, V, Russko
Azibeyskiy I–III, V
80. Starosemiostrovskiy I, II, Baskuly II
81. Minnyarovskoe Yerleşim Yeri
82. Minnyarovskiy Kurganı
83. İsakovskiy I, II
84. Lukovskaya
85. Agişevskaya
86. Kulganskaya I, Deuşevskiy buluntu
ları
87. KabıKoprinskie I, II
88. Krasnovidovskoe çakmak taşı üre
tim yeri
89. Antonovskoe çakmak taşı üretim
yeri
90. Mantovskaya Ia
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Erken Maden Taş Çağı
Eneolitik (Bakır Çağı) — Geçiş Dönemi
Orta İdil ve bütün Avrupa’nın tarihinde M. Ö. IV.
yüzyıl, özel bir yer tutmaktadır. Günümüz
Tataristan’da yaşayan kavimler, Bakır Çağı’na girdi
ler. Madenin hâkim olduğu bu dönem, Taş Çağı’ndan
Bronz Çağı’na geçiş dönemiydi. Bu dönem, gerek
ekonomi, sosyal hayat ve yaşam tarzında gerekse de
Eski Avrupa’nın etnokültürel görünümünde büyük
değişikliklerin yaşandığı bir çağdı.
İlk önce en büyük değişiklikler, M. Ö. III. binyılın
başında doğada yaşandı. Neolitik Çağ’da hâkim olan
nemli ve ılık Atlantik dönemin yerini daha kuru olan

Yaban
domuzunun
dişinden yapılan
göğüs süsleri ile
balık avında
kullanılan
zıpkınlar
Hvalınskaya
Eneolitik Kültürü.
Orta İdil Boyu

Hvalınskaya
Eneolitik Kültüre
ait bileziklerle
gerdanlıklar

Eneolitik Çağı
Volosovskaya
Kültürü’ne ait
taştan yapılan
marangoz
kalemi. M. Ö.
IV–III. binyıllar

subboreal iklim dönemi aldı
(Kendi arasında üç alt döneme
ayrılıyordu: M. Ö. III. binyılın sonu
— II. binyılın başı, M. Ö.
1600–1500, M. Ö. I. binyıl).
İkinci olarak bu dönem, geçici
karakter taşıyan bir dönemdi.
Nitekim Avrupa’nın güneyi,
Akdeniz, Balkanlar ve Batı Kafkasya’da Avrupa’nın
Bronz Çağı’nın eski kültürleri oluşmuşken kıtanın
diğer bölgelerinde yeni madde olan bakır ile bağlan
tılı yenilikler yeni yeni görünmeye başlamıştı.
Bu çağda farklı bölgelerin düzensiz geliştikleri
göze çarpmaktadır. Avrupa’nın güney bölgelerinde,
III. binyılın başında müstahkem yerleşim yerleri,
geniş tarlalar, gelişmiş bakır işletmeciliği ve zanaat
dalları ve karmaşık sosyal yapıya sahip gelişmiş tarım
toplulukları vardı. Bu topluluklar, devlet kurmanın
eşiğine gelmiş bulunuyorlardı. Bu toplulukların
başında Girit uygarlığının selefi Erken Girit kültürü;

Yunanistan’ın Erken Ellada kültürü; Erken Fesalya
kültürü; Erken Makedonya kültürü, daha sonra Troya
medeniyetinin ortaya çıktığı Batı Anadolu kültürü
gelmektedir. Kafkasya’nın kuzeybatısında Maykop
kültürü yayıldı. Pireneler’de aynı gelişim seviyesinde
Güney Portekiz ile İspanya’nın güneydoğu kavimleri
bulunuyordu. Balkan, Pireneler ve Kuzey Kafkasya
maden merkezleri gerek madenler gerekse de
madenlerin işletmeciliği ile ilgili yeniliklerin yayılma
kaynağı (merkezi) oldular.
Aynı dönemde Avrupa’nın ormanlık kısmında —
İskandinavya’dan Ural’a kadarki bölge — avcılık ve
kısmen de hayvancılık ile uğraşan ve daha madenler
le tanışmayan kültürler yaşıyordu.
Doğu Avrupa’nın bozkır kısmında
ise bu dönemde çobanlık temelli
hayvancılık hâkimdi. İhtisaslı hay
vancılık ekonomisinin ilk belirtile
ri burada daha Neolit ik Çağ’da
görülmüş ve İdil’den Dinyeper’e
kadarki muazzam coğrafyada
Mariupol ve Hvalınsk gibi kültür
toplulukları oluşmuştu.
Daha M. Ö. IV. binyılda hayvan
cılık kültürünün unsurları başta
Kukuten
Kültürü
(Tripolye;
Ukrayna’nın sağ kıyısı) Güney

Eneolitik Çağa
ait şistten yapılan
salkımlar,
M. Ö. III. binyıl

Hvalınskaya
Eneolitik Kültüre
ait taştan yapılan
baltalar

Doğu Avrupa’nın tarımcıları arasında yayılmaya baş
lamıştı. M. Ö. III. binyılda bu topraklarda, Güney Ural
Yanı’ndan PrutDinyester nehirleri arasındaki yerlere
kadarki coğrafyayı kapsayan alanda yayılan Yamna
(Yamnaya) Kültürü’nün toplulukları yayılmıştı. Bu
kültürün sınırı kuzeyde Samarskaya Luka ve Kiev’e
kadar uzanmış, güneyde ise Kafkasya dağ eteklerine
kadar yayılıyordu. Kültürün birçok unsurunun ben
zerliğine rağmen bu kültürün çeşitli kavimleri arasın
da farklılıklar mevcuttu. Kuraklık yıllarında ise bunla
rın çoğu göçebe hayat tarzına geçiyordu. Daha elve
rişli şartlarda ise hayvan yetiştiricileri yerleşim yerle
rinde uzun süreli yaşamaya devam ediyordu. Yamna

Doğu Avrupa. M. Ö. III. Binyıl
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Kültürü’nün kavimleri artık bakırla tanışmışlardı. Bu
dönemde başta Kargalinskoe yatağı olmak üzere
Güney Urallar’daki bakır yatakları keşfedilmeye baş
landı. Bakır dökümü zanaatı o kadar yüksek seviyeye
çıktı ki demirciler toplum içerisinde ayrı bir sınıf oluş
turdular. İdil Nehri kıyısında açılan mezarlar, bu bilgi
yi doğrulamaktadırlar.
Bu çağın üçüncü en önemli özelliği de bu dönem
de (özellikle M. Ö. III. binyılın ikinci yarısı), Avrupa
halklarının oluşumunun başlangıcı da olan Birinci
Kavimler Göçü’nün gerçekleşmesidir. Bu dönem,
Avrupa’nın etnokültürel haritasının değişt iği
dönemdir. Merkezî Avrupa’dan doğuya ve güneydo
ğuya önce küre amfora kültürünün temsilcileri, daha
sonra ise seramik ve savaş baltaları vs. kültürlerinin
temsilcileri harekete geçtiler. Doğu Avrupa bozkırla
rından ise Yamna Kültürü’nün kabileleri göç etmeye
başladılar.
Adı geçen bütün süreçler, Tataristan topraklarında
da yansıma buldu. Bu coğrafya bir taraftan orman ve

içinde, bazen geçitlerde ocak vardı. Bazen yerleşim
yerleri, uzunca tek bir yapıdan (evden) ibaretti. Çok
ocaklı ve 200 m2den daha büyük olan böyle dikdört
gen bir ev, O. N. Bader tarafından VI. Bor adlı bulun
tu yerinde çıkartıldı. Muhtemelen GarinoBorskaya
Kültürü’nün yerleşim yerleri, büyük bir aile veya bir
soyun yaşadığı yerlerdi.
Araştırmacılara göre bu kültür
geleneğinin temsilcileri artık kesin
olarak FinUgor halklarının ataları
olarak kabul edilebilir. Tataristan
topraklarında genellikle adı geçen
GarinoBorskaya Kültürü’ne ait
eserler bulunmaktadır. Bunlara
özellikle İksa ve Belaya (Ak) nehir
leri arasındaki coğrafyada rastlan
maktadır. İdil Önü’nde ise Volosov
Kültürü’ne ait eserlere rastlan
maktadır.
Bayrak bezekli
kilden yapılan bir
kap modeli.
Rekonstrüksiyon

Taştan yapılan
ağaç saplı balta.
Volosovskaya
Kültürü

Kilden yapılan
oymalı bezekli
tenteli kızak
modeli. Erken
Katakomp
Kültürü

bozkır gibi iki dünyanın temas noktası olurken diğer
taraftan da buraya Ural ve Kuzey Kafkasya’nın eski
madencilik merkezlerinin unsurları yerleşmeye baş
ladı.
Yerli bakır taşlarından bakır üretimine dair ilk bil
giler, Tataristan’ın doğusunda yer alan M. Ö. IV — III.
binyıllara ait eserlerde yer almaktadır. Bu tarihlere
ait maden ürünler sayıca az olup ancak Kama Nehri
ağzındaki Tenişev ve II. Murzihinskiy’de bulunan
bakır şakak halkalarına benzer süs eşyalarından olu
şuyordu. Temel aletlerle silahlar için bakır daha kulla
nılmıyordu. Bakırın ortaya çıkması, yaşam tarzı ile
ekonomide büyük değişikliklere yol açmadı. Ancak
bu yeniliğin kendisi (bakırın keşfi),
yerli nüfusun Taş Çağı’ndan Erken
Maden Çağı’na geçişini sembolize
ediyordu. Yeni teknolojilerin
güney ve güneydoğudan yayılma
sı, kültürel bir iç tepkiydi. Bu yeni
likler, burada eskiden de yaşayan
nüfus — İdil Kama kakmalı sera
mik kültürü kabileleri — arasında
yayıldı. Belaya (Ak) Nehri’nin
ağzındaki II. TatarAzibey eski yer
leşim yerinde tipik seramiğin yanı
sıra bakırın eritildiği kaplar bulun
du. Bunlarda maden damlaları
korunmuştur.
M. Ö. III. binyılın sonunda yerli unsurlara dayalı
Eneolitik Kültür oluştu. Bu kültür, Yukarı İdil’den baş
layıp Ural dağ eteklerine kadarki toprakları kaplayan
GarinskoVolosov ortak kültürünün bir parçasıydı.
Bütün bu kavimlerin ekonomisinde balıkçılık ile
avcılık hâkim konumdaydı. Silahların büyük bir kısmı
taş ve kemikten yapılıyor, ancak günlük hayatta
artık yavaş yavaş madenden yapılan küçük eşyalar —
bıçak, biz, kanca — kullanılıyordu. Yerleşim yerleri,
küçük göllerin kıyılarında ya da büyük nehirlerin
yakınlarında kuruluyor ve yarım toprak damlarla yer
üstü yapılardan oluşuyordu. Bu yapılar sıkça kendi
aralarında derin alt geçitlerle bağlanıyordu. Evin

M. Ö. III. binyılda Orta İdil Boyu’nda hissedilen çeşitli kültürlerin etkileri, en başta birkaç unsurdan (kısımdan) oluşan seramiğin şekline yansıdı. R. S. Gabyaşev’e göre bu
seramiğin temelini yerli Kama Neolitik unsuru oluşturmuş,
bezeklerin bir kısmı ise kuzey ve güneybatı bozkır etkisinin
altında kalmıştır. Dekorun diğer unsurları, kapların değişmiş ölçüleri, kısılmış dipli kapların ortaya çıkması, bütün
bunlar artık Doğu Avrupa etkisi değil de Batı Sibirya etkisinin sonuçlarıydı.

Aynı zamanda bu dönemde Orta
İdil Boyu ve Kama Önü’ne kültürün
başka unsurları da yayıldı. Bu da
buraya yeni bir nüfusun gelişi anla
mına geliyordu. Seramiklerin
bezeği, defin merasimi, taş işle
medeki yeni teknik yöntemler, bu
gelişmenin en büyük yansımasıdır.
Buna dair benzerliklere İdil Yanı ve
Don Yanı’nın daha güney, bozkır
bölgelerinde rastlanmaktadır. İksa
ve Ak nehirleri arasında yaşayan
halk bu dönemde hayvancılık ile
de uğraşmaya başladı. Bununla
birlikte bozkır unsurları Orta İdil
bölgesinin kültüründe net olarak
sonraki çağda — Bronz Çağı’nın M.
Ö. II. binyılında — görüldü.

Kemikten yapılan
çekiç şeklindeki
iğne. Erken
Katakomp Kültürü

Kanada geyiği
kafalı iğneden bir
parça. Volodarı
Buluntu Yeri,
M. Ö. III. binyılın
ortası

Tataristan’daki Eneolitik Çağı Eserleri

Kuş başlı
eşyaların
parçaları.
Volosovskaya
Kültürü

1. Bişbatmanovskaya
2. Malorusakovskaya
3. Malokokuzinskaya Ia,
Malokokuzinskoe Mezarı
4. Sostrinskaya
5. Petropavlovskaya
6. Nijneuslonskoe I
7. Antonovskaya
8. Sükeevskaya
9. Zelenodolskaya
10. Sumskaya I, II
11. Observatorskaya III
12. Zaymişe III, V
13. Matüşinskaya I, III–VI,
Bolşeotarskaya I (Balımskaya)
14. Maloderbışskaya
15. Teteevskaya II
16. Ambarskaya IV
17. Kartaşihinskaya I
18. Srednekordonskaya I
19. Biostantsiya III
20. Maslovskaya IV
21. Çelninskaya
22. Urnyakskaya III
23. Tetüşskoe
24. AgaBazarskie I, IV
25. Tenişevskiy Mezarı
26. Şerbetyevskoe Yeri, Şerbetyevskaya
Ostrovnaya I, Novomordovskoe
Defini
27. Kuralovskoe II
28. Embulatihinskaya IV
29. Semenovskaya III
30. İzmerskaya X
31. Bazyakovskiy IV, VIII, X–XII
32. Bazyakovskiy Kurganı III
33. Lebedinskaya III
34. Kuzkinskoe eski yerleşim yeri II

35. Kuzkinskaya XIV
36. Gorodok IV
37. Berezovogrivskaya
Alekseevskaya I–IV
38. Sakonskaya VII
39. Zmeevskiy Kurganı
40. Russkosarsazskoe
41. Suvorovskaya
42. Popovskaya II
43. Dubovogrivskaya II
44. GremyaçePosadskaya I
45. RusskoŞuganskoe II
46. Staroçekmarskaya I
47. Mellyatamakskaya II
48. İgimskaya I
49. Zolotaya Pady
50. TatarskoAzibeyskaya II,
RuskkoAzibeyskaya I, III
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Hayvancılığın Doğuşu

Hanın-Had’dan
bir petroglif.
Moğolistan,
M. Ö. I. binyılın
başı

Pişmiş kilden
yapılan koyun
figürü ile araba.
Kuban Yanı
Bölgesi, M. Ö. III.
binyıl

Türk halklarının anavatanı olan Avrasya bozkırların
daki üretim ekonomisinin ilk şekli, hayvancılıktı. Bu
süreç nasıl gelişti? Arkeoloji diğer bilim dallarının
(kemik bilimi, eski ekoloji vs.) verileriyle birlikte bu
sorunun cevabını vermektedir.
Neolitik Çağ’dan ve üretim ekonomisinin gelişmeye
başlamasının ilk aşamasından itibaren hayvancılık,
tarımdan ayrılmaz bir şekilde gelişmeye başladı.
Avcılık alanındaki kriz, tarımın gelişmesine sebep olsa
da yine de et gıdanın en önemli kaynağı olarak kalma
ya devam etti. Ancak avcılık artık tek başına iaşe soru
nunu çözemiyordu. Yabanî hayvan sürülerinin sayısı
azalıyor, bu hayvanlar insanlardan gittikçe uzaklaşıyor
lardı. Nüfus artışı ve av alanının daralması, yeni et teda
rik metotlarının keşfini gerektiriyordu.
Tek çözüm, aynen bitki olayında olduğu gibi hayvan
yetiştirmeciliği idi. Nitekim insan hayvanları ancak
tarımla uğraşmaya başladıktan sonra evcilleştirebildi.
Tarımla uğraşan insanlar tarım ürünlerini yetiştirerek
hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamış oldular.
Büyükbaş hayvan, koyun, keçi ve
domuz kemiklerini arkeologlar
erken tarım yerleşim yerlerinin kül
tür katmanında bulmaktadırlar.
Koyunlarla keçiler başta Batı veya
Orta Asya’da evcilleştirilmiş, ora
dan bu uygulama başka bölgelere
de yayılmıştır. Avrasya toprakların
daki büyükbaş hayvanlarla domuz
ların yabanî ataları ise yerli şart ve
ihtiyaçlara bağlı olarak farklı
dönemlerde evcilleştirilmiştir. Orta
Doğu’da ilk olarak yabanî öküz veya
günümüzdeki bütün inek cinslerinin
anası olan yaban sığırı evcilleştiril
di. Güney ve güneydoğuda ise insan
bunların akrabası olan yak, bufalo
ve manda yetiştiriyordu.
Hayvanları çok farklı amaçlarla
yetiştirmeye başladılar. En başta
hayvanlar, şüphesiz yiyecek, yün ve

Kuzey Kafkasya
Kültürü’ne ait
bronzdan yapılan
at figürü. Kuzey
Kafkasya,
M. Ö. 1900

Altın, gümüş ve
renkli camla
süslü Sarmat
gemleri.
III–IV. yüzyıllar

deri kaynağı olarak görüldüler. Ancak çok geçmeden
bunlar, yük hayvanı ve hareket aracı olarak, daha sonra
da tarlaları gübrelemek ve işlemek için kullanılmaya
başlandı.
Bazı bölgelerde hayvancılık, çapalı tarım ile avcılık
tan da daha verimli sonuçlar veriyordu. Elverişli şartlar
da hayvancılık, bazı kabilelerin asıl uğraş alanı oldu. Bu
uğraş, diğer yiyecek tedarik metotlarından daha güve
nilirdi. Özellikle bozkır bölgelerindeki bazı kabileler
tarımla uğraşmayı bırakıp yalnızca hayvancılıkla uğraş
maya başladılar. M. Ö. IV–II. binyıllarda Güney Rusya
bozkırlarında yaşayan insanları buna örnek olarak
verebiliriz.
Avrasya’nın iklimindeki ciddi değişiklikler de işte bu
dönemde gerçekleşti. Neolitik Çağ’ın yumuşak ve
nemli ikliminin yerini daha kurak bir dönem aldı. Bu
husus, Avrupa ve Asya’daki birçok kabilenin tarım krizi
ile karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Bu dönemde
hayvancılık, Doğu Avrupa’nın ormanbozkır bölgesinin
Tripoli kavimlerinde, Kuzey Kafkasya kültürü kavimle
rinde ve Orta Asya’nın Kelteminar kavimlerinde gittik
çe daha önemli bir rol oynamaya başladı. Doğu
Moğolistan ile Baykal Ötesi’ndeki kavimlerin tarım
ekonomisi de aynı dönemde krize girdi.
M. Ö. IV–III. binyıllardaki hayvan yetiştiricileri, daha
sonraki tarihlerdeki göçebe kabilelerden çok ayırt edi
liyordu. Bunlarda et, süt, yün ve deri veren hayvanların
yanı sıra yeterli sayıda at ve deve gibi yük taşımacılı
ğında kullanılan hayvanlar da vardı. Bir yerden başka
bir yere hızlı geçiş mümkün değildi. Bir kavim, aynı
yerde bütün otlaklar tükeninceye kadar kalıyordu.
Bundan dolayı hayvancılıkla uğraşan ilk kavimler göçe
be değil, çoban kavimleriydi.
Aynı zamanda bozkır bölgelerinde atı evcilleştirme
konusunda ilk adımları atan hayvancılık kültürleri orta
ya çıktı. Ehlileştirilen toynaklı hayvanlardan en hare
ketlisi olan atın evcilleştirilmesi, hayvancılığa dayalı
ekonominin doğuşunun belirtisi olarak kabul edilmek
tedir. Bir süre sonra da atsız bir tarım toplumunu
düşünmek mümkün değildi.
At yetiştiriciliğin doğuşuna dair ilk kanıtları arkeo
loglar, Dinyeper’deki Eneolitik Çağı Orta Stogov
Kültürü’ne ait Dereivka adlı buluntu yerini araştırırken
Güney Rus bozkırlarında buldular.
Söz konusu yerleşim yeri, geniş bir avludan oluşuyor
du. Her taraftan küçük ev ve diğer yapılarla çevirili olan
bu avlu, ağıl olarak da kullanılabiliyordu. Burada yakla
şık 52 atın kemikleri bulunmuştur. Bu da hayvancılık
M. Ö. III. binyılda Doğu Avrupa’nın
bozkırlarında ortaya çıkan yeniliklerden
biri de öküzlerin koşulduğu iki ve dört
tekerlekli arabalardı. Bunların kalıntılarına sıkça Yamna Kültürü’ne ait kabilelerin soylularının kurganlarında rastlanmaktadır. Bu arabalar, ağaç çerçeve ile
yine ağaçtan ve çapları bir metre olan
tekerleklerden oluşuyordu. Uzmanların
hesaplamalarına göre böyle arabalar, 1.5
tona kadar yük taşıyabiliyordu.

ekonomisinin hâkim olduğunu göstermektedir.
Rekonstrüksiyondan geçirilen atın iskeleti, bunların o
dönem için çok güçlü hayvanlar olduğunu göstermek
tedir. Burada yapılan kazılarda bulunan eşyalar
Dereivka atlarının binek atı olarak da kullanıldığına işa
ret etmektedir.
Avrasya bozkırında hayvancılığın gelişiminin sonra
ki devreleri, birbirinin ardından gelen Eneolitik Çağ’ın
kurgan kültürleri ile bağlantılıdır. Avrupa bozkırların
da bu kültürler Eski Yamna, Katakomp vs. iken Asya
bozkırlarında Afanasyevo, Andronovo ve Karasuk kül
türleriydi.
Bu bozkır toplulukların büyük bir kısmı hayvancılık ile
uğraşsa da tarımı da terketmedi. Taştan yapılan tirpi
dinlerle oraklar ve dönemin hayvan yetiştiricilerinin
uzun süreli yerleşim yerleri, bu durumu kanıtlar mahi
yettedir. Ancak yine de bu kavimlerin komşu tarım top
luluklarından daha hareketli olduğu görülmektedir.
Muhtemelen iklim değişiklikleri zaman zaman “bozkır”
topluluklarını göçebe hayatı sürmelerine zorluyordu.

Ural Yanı ve
Kafkasya’dan
Balkanlar’a kadar
geniş coğrafyada
bulunan
eşyalardan oluşan
Borodino hazinesi. Moldova,
M. Ö. 1600

Genel olarak doğadaki değişiklikler, hayvancılık eko
nomisini büyük ölçüde etkilemektedir. İklim değişikliği
gerçekleştiğinde göçebe hayvan yetiştiricileri hemen
başka bir yere geçip yerleşiyorlardı. Arkeologlar bu tür
süreçlerin ilk belirtilerini Güney Rusya bozkırlarında M.
Ö. II. binyılda hâkim olan katakomp kültürüne ait araş
tırmalarında bulmaktadırlar. Bu dönemde bozkırlarda
kuraklık dönemi sona ermiş, orman ile bozkırın sınırı
güneye kadar uzamış, otlak alanı azalmış, yerleşik eko
nominin gelişimi için elverişli şartlar ortaya çıkmıştır.
İklim değişikliklerine dair bilgilerle “katakomp” yerle
şim yerlerinin yapıları karşılaştıran bilim adamları,
elverişli şartlarda bozkır topluluklarının yerleşim yerle
rinin uzun vadeli, evlerinin büyük ve sağlam, hayat
tarzlarının daha yerleşik olduğu sonucuna vardılar.
Ancak kuraklığın yeniden hâkim olduğu ve bozkırı
kuruttuğu dönemlerde ise yerli kabileler çok kolay bir
şekilde eski hayat tarzlarına dönüyorlardı. Bu tür
dönemlerde onlar küçük geçici toprak damlarda yaşı
yor ve sık sık yer değiştiriyorlardı.
M. Ö. II. binyılın ikinci yarısındaki Andronovo ve
diğer kültürlerin kavimleri daha da yerleşikt iler.
Bunlar etrafında tarla ve otlak yerlerin olduğu nehirler
boyunca yerleşiyordu. Bu kavimlerde hayvancılık da
gelişiyordu ve muhtemelen atı başta gıda daha sonra
ulaşım kaynağı olarak evcil hayvanlar listesine nihai
olarak dâhil edenler de bunlardı. Bu kavimler kışları
hayvanları ahırlarda tutuyorlardı. Tobol Nehri kıyısın
daki Alekseevskoe Köyü yakınlarında yapılan
Andronovo dönemine ait yerleşim yeri kazısında,
evlerin yanı sıra aynı coğrafyada daha sonraki tarih
lerde yer alan Kazak evlerinin yakınlarında bulunan
hayvanlar için kapalı alanlara çok benzer çitlerle çevi
rili yerler de bulunmuştur.

Katakomp
Kültürü’ne ait
ritüel kaplar.
M. Ö. 2400–2200

Hayvan yetiştiricilerinin doğaya ve çevreye alışma
metotlarındaki çeşitliliğe de değinmek gerekmektedir.
En nemli yerlerde insanlar büyükbaş hayvan, daha
kuraklık yerlerde ise küçükbaş hayvan ile at yetiştiri
yorlardı. Bazı bölgelerde hayvancılık tarımla birlikte
sürdürülüyor, diğer bölgelerde ise meraya sürülen ve
çobanlığa dayalı hayvancılık yaygındı. Kuru bölgelerde
ise hayvan yetiştiricileri yarım göçebe, hatta göçebe
hayatı yaşıyorlardı.
N. Ya. Merpert, M. Ö. III. binyılın sonundaki Eski
Yamna topluluğunda birisi göçebelik olmak üzere üç
hayat tarzının (ekonominin) olduğunu yazmıştır. Ona
göre göçebe olan bu topluluklar, Aşağı İdil’in
Solonçakov bozkırlarında yaşamıştır. Burada ise tarım
la uğraşmak neredeyse tamamen imkânsızdı. Buradaki
yerleşim yerleri hem sayıca az hem de küçüktürler ve
hâlâ tam olarak araştırılmış değillerdir. Yalnızca bu böl
gede mezarlıklar, bâzen 50 kilometre olmak üzere
nehirlerden çok uzakta bulunmaktadırlar. Bu husus,
yerli nüfusun çok hareketli olduğunu göstermektedir.
Bronz Çağı’nın sonunda bozkır kavimlerinin hayvan
cılıktarım ekonomisi, en yüksek seviyesine ulaştı.
Böyle bir sistemde kavimlerin temel zenginlik kaynağı
olan hayvan sayısı, ancak kışın iaşe ihtiyaçlarını karşıla
yacak boyutlara çıkabiliyordu. Çünkü kış için yem
hazırlama işi çok zordu. Bu alanda sonraki ilerleme,
ancak hayat tarzı değişikliği sayesinde mümkün oldu.
M. Ö. II–I. binyılların sınırında birçok bozkır halkı yeni
bir hayvancılık metodu buldular. Aslında bu yol — hay
vanların yerini mevsimlere göre değiştirme veya yeni
otlak yerlere göç etme — onlara kötü hava şartlarında
karşılaştıkları tanıdık bir uygulamaydı. Göçebe hayvan
cılığa geçiş süreci böylece tamamlanmış oldu.

Eneolitik Çağ’a
ait kilden yapılan
kap. Afanasyevo
Kültürü,
M. Ö. III. binyıl
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Bronz Çağı

Taştan yapılan
balta.
Balanovskaya
Kültürü. M. Ö. II.
binyılın başı

Kemikten yapılan
topuz. M. Ö. II.
binyılın ilk yarısı

Orta İdil ve Ural Yanı kavimlerinin
M. Ö. III. binyıldaki gelişimi, sonraki
binyılın
başında,
günümüz
Tataristan topraklarında üretim
tarzı ekonomilerinin hâkim olması
na yol açtı. Bu tür ekonomilerin başında hayvancılık,
bakır ve daha sonra bronz ürünlerin yayılması vs. gel
mektedir. Bunlar, aynı zamanda yeni çağın — Bronz
Çağı’nın — da habercisiydiler. Bakır ürünlerden farklı
olarak bronz ürünler, taştan yapılan aletleri yürürlük
ten çıkarmayı başardılar ve toplum gelişimi için yeni
imkânlar yarattılar. Aynı tarihte daha M. Ö. III. binyılda
Moğol Bozkırları’ndan Pireneler’e kadarki Avrasya coğ
rafyasında başlayan büyük göçlerin içtepileri Aşağı
Kama Yanı bölgelerine kadar ulaştı. Yeni göçmenler
kendileriyle birlikte madenlerden yapılan yeni iş aletle
ri, yeni ekonomi uygulama becerileri, yeni hayat tarzını
da getirdiler ve yerli kültürün çehresini değiştirdiler.
Yabancı kabilelerden buraya ilk gelenler, Merkezî
Avrupa’nın savaş baltaları ve seramik kültürleri ile bağ
lantıları olan kabilelerdi. Onların Doğu’ya doğru ilerle
yişini, Doğu Avrupa’nın ormanlarında keşfedilen
Fatyanov Kültürü’nün eserlerinden takip etmek müm
kündür. Bu kabileler, İdil — Oka nehirleri arasındaki
coğrafyanın tamamında yayılmış, burada yerli Neolitik
Çağı toplumlarının daha tanımadığı hayvancılığı, hatta
bazı araştırmacılara göre tarım, maden ve seramik
sanatını da geliştirmiştir. Ancak nihayetinde bunlar
yerli avcı ve balıkçı kavimler arasında eriyip gittiler.
Yalnızca günümüz Çuvaş Cumhuriyeti ile Aşağı Kama
Yanı’na yerleşen bu kavimlerin doğu kısmı, varlıklarını
daha uzun bir süre devam ettirdiler. Batılı göçmenlerin

Abaşevskaya Kültürü’nün temsilcileri büyük ve küçük
baş hayvan ile domuz yetiştiriyorlardı. At yetiştiriciliği
çok yüksek seviyeye ulaştı. Bu kültürün ayırtedici özel
liklerinden biri de at yetiştiriciliğine bağlı olan gelişmiş
at koşum takımına sahip olmalarıdır. Atı binek hayvanı
olarak kullanma uygulaması, bu kültürün çok geniş
coğrafyaya yayılmasını da sağladı. Bu kültürün ana
merkezi ise Güney Urallar ile İdil Boyu’nun arası idi.
Bununla birlikte günümüz Moskova ve Kostroma
yakınlarına dahi bu kültürün temsilcileri gelip yerleş
mişti.
Abaşevskaya Kültürü’nden günümüze kalan kurgan
lar, iyi araştırılmış konulardandır. Ölüleri fazla derin
olmayan çukura gömüyor, üzerlerini ise kurganla kapa
tıyorlardı. Ateş kültünün mevcut olduğu görülüyor.
Nitekim mezara yanan ateş parçaları koyuluyor, hay
vanlar kurban ediliyordu. Mezarlarda geometrik
bezekli seramik kaplara, bronz süslere, bazen de çak
mak taşlı ok uçlarına da rastlanmaktadır.
Bu kültürün temsilcilerinin dinî görüşleri hakkında
Güneş Tanrısı ve Ay Tanrısı’nın tasvir edildiği bronz
heykelcikler (Kostroma İli’ndeki Galiç Hazinesi) ipuçları
vermektedir. Güneş Tanrısı’nın başı ışınlarla çevrili, Ay
Tanrısı’nın başında ise üç yarımay yer almaktadır. Bu
heykelciklerle birlikte balta, hançer, bıçak ve bilezikler
de bulunmuştur. Bilim adamları, bu eşyaların dinî ritü
ellerde kullanılmış olabileceği tahmininde bulunmak

Balanovskaya
Kültürü’ne ait
kilden yapılan
kaplar. M. Ö. II.
binyılın başı

Balanovskaya
Kültürü’ne ait
kilden yapılan
kaplar. M. Ö. II.
binyılın başı

bu grubu, Balanovskaya Kültürü’nün temsilcileriydi. Bu
kültürün eserleri (taştan yapılan baltalar, yerleşim yer
lerinin kalıntıları ve mezarlıklar) Tataristan toprakların
da özellikle İdil Önü ile Kama Ağzı bölgelerinde bulun
du. Balanovskaya Kültürü’nün temsilcileri baltayla
kesilen küçük evlerde yaşıyordu. Yerleşim yerlerini yük
sek kerempelerde kuruyor ve bazen sur ya da hendek
lerle çeviriyorlardı. Ölülerini ise toprak mezarlara ya da
kurganların altına gömüyorlardı. Antopolojik açıdan
savaş baltası ve seramik kültürlerinin temsilcilerinin,
Europid olup HindAvrupa dil grubu içerisindeki dilleri
konuştuklarını tahmin edebiliriz.
Tataristan topraklarında eserleri bulunan M. Ö. II.
binyılın ortasına ait bir başka kültür de Abaşevskaya
Kültürü idi. Bu kültürün ortaya çıkışı, hayvancılık ile
uğraşan güney kabilelerin kuzeye ilerleyişi ile bağlantı
lıdır. Bunlar kendileriyle birlikte yeni hayat tarzını da
getirdiler. Onların etkisiyle Doğu Avrupa’nın orman
bozkır bölgesinde hayvancılıkla uğraşan yerleşik kül
türler oluştu. Abaşevskaya Kültürü de bunlardan biriy
di. Abaşevskaya Kültürü’ne ait eserler Tataristan’ın batı
ilçelerinde bulunmuş ve bu kültürün Orta İdil grubu ile
ilgili olmuştur. Orta Kama Vadisi’ne aynı zamanda Ural
Yanı’ndan da Abaşevskaya Kültürü’ne mensup gruplar
gelmeye başladı. Bu kavimler daha çok çobanlık temel
li hayvancılık ile uğraşıyor ve Orta Don Yanı bölgelerin
den iyi bildiğimiz sabit yerleşim yerleri kuruyorlardı.

Galiç Hazinesi.
M. Ö. II. binyılın
ikinci yarısı

tadırlar. Aynı dönemde Orta İdil’e Doğu’dan bir göç dal
gası daha gerçekleşti. Bunlar, SeyminskoTurbinskaya
Kültürü’nün temsilcileriydi. Bu kültür, Bronz Çağı
Avrasyası’nın en gizemli topluluklarından biriydi.
Arkeologlar onların yerleşim yerlerini bilmiyorlar. Bu
kültürün yayıldığı Seyminskiy Mezarlığı’ndan

Bronz Çağı’nda Doğu Avrupa
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Turbinskiy adlı yere kadarki coğrafya ise farklı halkların
yaşadığı 1.500 kilometrelik bir alandır. Bu kültüre ait en
büyük eser ise Omsk yakınlarındaki Rostovka
Kurganı’dır. Tataristan topraklarında ise bu kültüre ait
başta silah olmak üzere bronz eşyalar bulundu.
Çok kısa süren SeyminskoTurbinskiy döneminde
askerî alanda önemli keşifler yapıldı. İlk kez düz ya da
biraz eğri, sıkça at ya da mus gibi hayvanların heykelle
riyle süslü bronz hançer kullanılmaya başlandı. Bu kül
türün temsilcileri çeşitli baltalar kullanıyordu. Yine bu
dönemde ok ve mızraklara yaprak şeklindeki uçlar üre
tilmeye başlandı.
Bu kültürün Batı kolu Ural bakır, altın ve gümüşünü,
Doğu kolu ise Altay madenlerini kul
landı. Zoomorfik süslere, az sayıdaki
seramiğe ve anıtların kronolojisine
bakıldığında SeyminskoTurbinskiy
kavimlerinin Doğu’dan geldikleri
sonucuna varmak mümkündür.
Muhtemelen Sayan veya Altaylar’dan
herhangi bir grup bizim bilmediğimiz
sebeplerden dolayı yerleştiği yeri terk
ederek Batı’ya doğru harekete geç
miştir. Bunların bir kısmı, Batı Sibirya
Ovası’na yerleşirken, bir kısmı da
Ural’ın ötesine geçti. Bu halk, yalnız
ca Abaşevskaya Kültürü’ne mensup
halkla iyi komşuluk münasebetleri
kurmayı başardı. Aralarında sıkı eko
nomik münasebetler gelişti. Batıda
ise bu kültürün temsilcileri bir iki asır
kaldılar, ancak onların yok oluşundan
sonra onlarınkiyle benzer silahlar,
bütün Avrupa’da yayıldı.
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SeyminskoTurbinskaya
Kültürü’ne ait
bronz silahlar.
M. Ö. II. binyılın
ortası

SeyminskoTurbinskaya
Kültürü’ne ait
hançer. M. Ö.
XVI–XV. yüzyıllar

Pepkinskiy Kurganı — Abaşev Askerlerinin Şehitliği
Abaşevskaya Kültürü varlığını birkaç asır boyunca devam ettirdi. Bu kültüre
mensup kabilelerin sonraki kaderleri ise bilinmemektedir. Onların topraklarına
daha sonra başka kültürlerin çoban kavimleri yerleşti. Belki de bu kültürün
nüfusu iç savaşlarla, komşularla yapılan mücadelelerde yok olmuştur. En azından arkeolojik malzemeler, bu kabilelerin çok da sakin bir hayat sürmediklerini
göstermektedir.
Müstahkem şehirlerle askerlerin mezarları, hayvancılıkla uğraşan kabilelerin
hayatında da savaşın büyük rol oynadığını göstermektedir. Bu dönemin trajik
olaylarının günümüze ulaşan kanıtları da vardır. Abaşevskaya Kültürü’ne ait
kurganların en meşhuru, Mari El Cumhuriyeti’ndeki Pepkinskiy Kurganı’dır.
Bu kurganda 27 askerin mezarı bulundu. Neredeyse her kemikte ölümcül yara
izleri tespit edildi. Bunların 13’ünün sırtında saplanmış oklar bulunurken neredeyse hepsinin kafası vücutlarından ayrılmış, bazı kafataslarında kesik izleri tespit edilmiştir. Kazı başkanı A. H. Halikov’a göre Abaşevskaya Kültürü’ne mensup askerî birlik pusuya düşürülüp yok edilmiştir. Onların soydaşları askerlerin
cesetlerini memleketlerine getirip kendi geleneklerine göre gömmüşlerdir.

Pepkinskiy
Kurganı’nda
bulunan
eşyaların örnek
çizimleri

M. Ö. II. binyılın ikinci yarısında
ise Orta İdil Boyu’nda yeni halklarla
kabileler ortaya çıktı. Bu dönemde
İdil Nehri’nin kıyısı boyunca yer alan
ormanbozkır ve bozkır bölgelerin
de çoban hayvan yetiştiriciler kültü
rü oluştu. Baltadan kesme tabutlar
da gömüldüklerinden dolayı bunlar bu isimle
(“Baltadan Geçirme” Kültürü) adlandırıldılar. Çok kısa
süre içerisinde araştırmacıların Hintİran dil grubuna
dâhil ettiği bu kabileler, Orta İdil Boyu’ndan İdil’den
Dinyeper’e kadarki geniş coğrafyaya dağıldılar, onlara
akraba olan Andronovo kabileleri ise Ural’dan Altay’a
kadarki bozkırları kapladılar.
Bu kabileler, son derece karmaşık bir ekonomik yapı
ya sahipti. Bir taraftan onlar arasında hayvancılık geli
şirken diğer taraftan “Baltadan Geçirme” ve Andronovo
kültürlerini kuran kabileler kendilerinden önceki kabi
lelerle kıyasla daha geniş ölçüde tarım ile de uğraştılar.
Her iki kültürün de temsilcileri kapalı topluluklar olarak
hayatlarını sürdürüyor ve bütün ihtiyaçlarını kendileri
karşılıyorlardı. Nitekim yün kumaşlar dikiyor, şapkalar
örüyor, deri ve kürk işliyor, kıyafet ve ayakkabı dikiyor
lardı. Bütün alet ve silahları da kendileri taş, kemik,
ağaç ve madenden yapıyorlardı.
Bronz işleme konusunda büyük ilerleme kaydettiler.
“Baltadan Geçirme” Kültürü’nün daha ilk dönemlerin

deki mezarlarında savaş baltası gibi
son derece zor bir savaş aletinin
dökmeci kalıpları bulundu. Bu bal
tanın tipik örnekleri, M. Ö. II. binyı
lın başında iki nehir arasından,
Kafkasya üzerinden Rus Ovası’nın
güney ilçelerine yayıldı. Baltanın
yanı sıra bronzdan hançer, mızrak,
ok, küpe, bilezik ve rozet gibi süs
eşyaları yapıyorlardı.
Bu kültürlerin erken dönemlerin
de bronz dökme işi muhtemelen
evlerde yapılıyordu. Ancak dökme
tekniklerinin geliştirilmesi ve ürün
lerin şekillerinin zorlaşması ile bir
likte bu işle döküm ustaları uğraş
maya başladılar. Bronz dökme işinin
gelişmesi, kabileler arasında ticare
tin artmasını sağladı. Topraklarında
maden olan kabilelerle topluluklar,
bu madenleri işletmeye başladılar.
İşte Güney Urallar’daki Kargalinskiy ocaklarında,
madencilerle metalurjistlerin yerleşim yerleri ile kur
ganları bu dönemde ortaya çıktı.
Üretim güçlerin hızla gelişimi, toplumsal münase
betleri daha da karmaşık hâle getirdi. Yavaş yavaş
kabile aristokrasisi sınıfı oluştu. Bu sınıfın temscilcileri

SeyminskoTurbinskaya
Kültürü’ne ait
balta. M. Ö.
XVI–XV. yüzyıllar

soydaşlarına göre daha zengindiler. Kabile aristokrasi
sinin soydaşlarından farklılaşmaya başlamasının
önemli göstergelerinden biri de muntazam büyüklükte
kurganların inşa edilmesidir. Bu kurganlardan biri,
Stepnoy şehri yakınlarındaki Tri Brata (Üç Kardeş) Köyü
yakınlarında yer almaktadır. İnşasında yüzlerce kişinin
çalıştığı kurganın 15 metrelik yüksekliği, bu kurganın
altında yatan kimsenin özel konumuna işaret etmekte
dir. “Baltadan Geçirme” Kültürü, Tataristan toprakla
rında (İdil Önü ve Kama Ötesi) Bronz Çağı’na ait en
fazla eser bulunduran kültürdür.
Kama Ötesi ile Ural Yanı’nın Doğu kısımlarında o
dönemde SuskanskoLugovskaya ve Çerkaskulskaya

“Baltadan
Geçirme”
Kültürü’ne ait
orak. M. Ö.
XV–XIV. yüzyıllar

kültürlerine
mensup
kabileler
yaşıyordu.
Araştırmacıların çoğu onları Andronoid kültür çemberi
ne dâhil etmektedir. Diğer bir deyişle bu kabileler,
Andronovo Kültürü’nün tesirinde kalmışlardır.
Gerçekten de özellikle Çerkaskulskaya kabilelerinin
kültürlerinin birçok unsuru, Andronovo ve “Baltadan
Geçirme” kültürlerinin gelenekleriyle benzerlik göster
mektedir. Onlar yerleşik hayat süren, hayvancılıkla
uğraşan ve ölülerini kurganların altına gömen kabile
lerdi. Onların seramiği de Andronovo kabilelerinin
eserlerine benziyordu. Ancak Taktalaçukskiy
Mezarlığı’ndaki araştırmalardan nüfuslarının karışık,

Boyu’ndaki FinUgor halklarının soyu da işte bu kültüre
dayanmaktadır.
Böylece M. Ö. II. binyıl boyunca, Bronz Çağı döne
minde Orta İdil Boyu, buraya dünyanın dört bir tarafın
dan akın eden çeşitli halkların kesiştiği bir bölge oldu.
Farklı dillerde konuşan bu halklar ayrıca farklı hayat
tarzı, ekonomi ve geleneklere sahiptiler. Neticede
böyle bir ortamda eskiden beri bu coğrafyada hâkim
konumda olan FinUgor temelini koruyan halklar orta
ya çıktı. Çeşitli halkların başarılarını benimseyen bu
halkların kültürü M. Ö. I. binyılda — Erken Demir
Çağı’nda — yükseliş dönemini yaşadı.

Karmaşık
geometrik bezeklerle süslü kap.
M. Ö. II. binyılın
ilk yarısı

Kilden yapılan
kap. “Baltadan
Geçirme”
Kültürü, M. Ö.
XV–XIV. yüzyıllar

aralarında hem Europid hem de Mongoloid tiplerin
olduğu anlaşılmaktadır.
M. Ö. II. binyılın sonunda “Baltadan Geçirme” ile Çer
kaskulskaya kültürlerinden ayırtedilen Kama Önü
Bölgesi’nde SuskanskoLugovskaya Kültürü de yayıldı.
Aşağı Kama Yanı Bölgesi’nde ise Maklaşeevskaya

“Baltadan
Geçirme”
Kültürü’nde
ölüyü gömme
planı. Severskiy
Donets’ta V. A.
Gorodtsov’un
yaptığı kazı
sonucu yapılan
plan

“Baltadan Geçirme”
Kültürü’ne ait evin
rekonstrüksiyonu
(N. Ya. Merpert’in
çizimi)

Kültürü’ne ait yerleşim yerleri mevcuttu. Bu kültür,
adını Tataristan’ın Maklaşeevka Köyü yakınlarında
bulunan kurganlardan almıştır. Araştırmacıların bir
kısmı, bu kurganları, bağımsız bir kültür olarak kabul
etmektedir.
Bu kabileler kendi yerleşim yerlerini geniş nehirlerin
yüksek burunlarında kuruyor ve buralarda uzunca evler
inşa ediyorlardı. Ekonomilerinin temelini hayvancılık
oluşturuyordu. Subasar çayırlıklar büyük ve küçükbaş
hayvanlarla atların yem ihtiyacını karşılıyordu.
Hayvancılığın yanı sıra avcılık, balıkçılık, toplayıcılık da
gelişmişti.
M. Ö. XI–IX. yüzyıllarda oluşan Maklaşeevskaya
Kültürü’nün zikredilen bütün özellikleri, kendisinden
sonra aynı topraklarda oluşan FinUgor halklarının
Ananyinskaya Kültürü’nde de korunmuş ve gelişmiştir.
Ritüeller, eşyalar, yerleşim sistemi, ekonominin özel Bronz bıçak.
likleri, Maklaşeevskaya Kültürü’ne mensup kimselerin, M. Ö. II. binyılın
Ananyinskaya Kültürü’ne mensup halkların ataları ikinci yarısı
olduğunu göstermektedir. Kama Yanı ve Orta İdil

Bilezikler.
M. Ö. II. binyılın
ikinci yarısı

Eski Devirlerde Tataristan Toprakları
Ta r i h
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Tataristan Topraklarındaki Bronz Çağı Eserleri

Eski Devirlerde Tataristan Toprakları
Ta r i h

Erken Bronz Çağı Eserleri
1. Vasükovskiy kurganları
2. Karaşamskiy kurganları
3. I. Pobedinskaya kurganlar grubu
4. II. Pobedinskaya kurganlar grubu
5. ŞamBulıhçinskiy Eski Mezarlığı
6. BikUteevskiy kurganları
7. Buinskoİvaşevskiy kurganları
8. I. Kozlovskiy Eski Mezarlığı
9. II. Nijneuslonskoe Yerleşim Yeri
10. Yulduzskiy kurganları
11. Krasnovidovskiy Eski Mezarlığı
12. I. Lyaşevskaya Buluntu Yeri
13. XIII. Lebedinskaya Buluntu Yeri
14. I. ve II. Urmanaevskiy buluntu yerleri
15. Çekanskaya Buluntu Yeri
16. I. Novobiksenteevskaya Buluntu Yeri
17. I. Yurtovskaya Buluntu Yeri
18. Derbeşkinskiy Eski Mezarlığı
19. I. ve II. Bulyakskiy buluntu yerleri
20. II. Starosemiostrovskaya Buluntu
Yeri
21. I. Çişminskiy kurganları
22. I. Berezovogrivskaya Buluntu Yeri
23. II. Kuzkinskaya Buluntu Yeri
24. III. Urussinskaya Buluntu Yeri
25. İmanleyskaya Buluntu Yeri

Geç Bronz Çağı Eserleri
1. Sviyajskaya Buluntu Yeri
2. I. İsakovskaya Buluntu Yeri
3. III. İsakovskaya Buluntu Yeri
4. Şumihinskaya Buluntu Yeri
5. Muratovskaya Buluntu Yeri
6. Bakrçinskaya Buluntu Yeri
7. TatarskoAzeleyskaya Buluntu Yeri
8. I. Çuteevskoe Yerleşim Yeri
9. II. Çuteevskoe Yerleşim Yeri
10. Bolşetyaberdinskoe Yerleşim Yeri
11. I. Turminskoe Yerleşim Yeri
12. II. Turminskoe Yerleşim Yeri
13. Kornouhovskoe Yerleşim Yeri
14. I. Devlikeevskoe Yerleşim Yeri
15. Çeremşanskoe Yerleşim Yeri
16. Tutaevskoe Yerleşim Yeri
17. II. Deuşevskaya Buluntu Yeri
18. II. Kulganskaya Buluntu Yeri
19. Runginskoe Yerleşim Yeri
20. I. Meşeryakovskoe Yerleşim Yeri
21. II. Meşeryakovskoe Yerleşim Yeri
22. I. ve III. Kozlovskiy yerleşim yerleri
23. I. Staroburundukovskoe Yerleşim Yeri
24. II. Staroburundukovskoe Yerleşim
Yeri
25. Starotinçalinskoe Yerleşim Yeri
26. Alşeevskoe Yerleşim Yeri
27. Novozadorovskoe Yerleşim Yeri
28. VIII. Kilninskaya Buluntu Yeri
29. V–VII. Kilninskaya buluntu yerleri
30. Hulaşskoe Yerleşim Yeri
31. I–IV. Kilninskaya buluntu yerleri
32. II. Kozlovskoe Yerleşim Yeri
33. I. Malokuzinskaya Buluntu Yeri
34. Gavrilkovskoe Yerleşim Yeri,
Sostrinskaya ve I–II.
Medvedkovskoe buluntu yerleri
35. Medvedkovskoe Yerleşim Yeri, I–II
VvedenskoSlobodkinskoe buluntu
yerleri, Sviyajeskoe ve I. Pusto
Morkvaşinskoe yerleşim yerleri, I.
PustoMorkvaşinskiy Eski Mezarlığı
36. TatarskoBurnaşevskoe Yerleşim Yeri
37. Kazılyarskoe Yerleşim Yeri
38. Labışkinskaya Buluntu Yeri
39. Krasnovidovskoe Yerleşim Yeri
40. I. KamskoUstyinskaya, Zaovrajsko
Karataevskaya, Krasno
Karataevskaya buluntu yerleri
41. MordovskoKarataevskoe Yerleşim
Yeri
42. I. Tetüşskiy Eski Mezarlığı
43. ProleyKaşinskaya Buluntu Yeri
44. I–III. “İdel” buluntu yerleri
45. I–VI. Mantovskoe buluntu yerleri
46. Mantovskoe Yerleşim Yeri
47. “Bessonovskaya Pristany” Buluntu
Yeri
48. I–II. Sumskaya buluntu yerleri
49. I–IV. Observatorskaya buluntu yer
leri
50. Vasilyevskaya Buluntu Yeri
51. I–IV. Zaymişenskaya buluntu yerleri
52. I–II. “Dubki” buluntu yerleri
53. Kazanskaya Buluntu Yeri
54. II., IV–VI. Savinovskaya buluntu yer
leri
55. I–II. “Troitskiy Les” buluntu yerleri
56. I. II. “Kazanka”
57. I–IV. Bakaldinskaya buluntu yerleri
58. I–III. Kukuşkinskaya buluntu yerleri
59. “Bolşoy Bugor” Malotatarskaya
Buluntu Yeri
60. “Bolşoy Bugor” Eski Mezarlığı
61. I. Malotatarskaya, I–II.
Novopodeilovskaya, I–IV.
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Staropobedilovskaya buluntu
yerleri
62. I–V. Bolşeotatarskaya buluntu
yerleri
63. I–II. Matüşinskaya buluntu yerleri
64. Derçaçinskaya Buluntu Yeri
65. I., III–VII. Berezovogrivskaya bulun
tu yerleri
66. I., III–VI. Ambarskaya buluntu yerleri
67. I–III. Teteevskaya buluntu yerleri
68. I–VI. Kartaşihinskaya
69. Nadlugovaya, I–II.
Srednekordonskaya, I., II., IV–VIII.
Biostantsiya
70. I–VIII. Atabaevskaya
71. I–II. Epançinskaya buluntu yerleri
72. I–VIII.Makarovskaya buluntu yerleri
73. I–V.,VII.,VIII. Taşkirmenskaya bulun
tu yerleri
74. Taneevskaya Buluntu Yeri
75. I. Rojdestvenskiy Eski Mezarlığı
76. V. Rojdetsvenskiy Eski Mezarlığı
77. Panovskaya Buluntu Yeri
78. Nurminskaya Buluntu Yeri
79. Çitinskaya Buluntu Yeri
80. I–III. Kurmanakovskaya buluntu
yerleri
81. I. Laişevskaya Buluntu Yeri
82. Serebryaçihinskaya Buluntu Yeri
83. İmenkovskaya Buluntu Yeri
84. I–VI. İmenkovskaya buluntu yerleri
85. I–II. Polyanskaya buluntu yerleri
86. Şuranskaya Buluntu Yeri
87. I. Soroçyegorskoe Yerleşim Yeri
88. I., II., IV., V. Maslovskaya buluntu
yerleri
89. RusskoOşnyakskaya I–III Buluntu
Yerleri
90. Rıbnoslobodskaya Buluntu Yeri
91. I–IV. Gremyaçkinskaya buluntu yer
leri
92. UraçhinskoNikolaevskaya Buluntu
Yeri
93. Uraçhinskaya Buluntu Yeri
94. I.–IV. Nikolaevskaya buluntu yerleri
95. Otarninskaya Buluntu Yeri
96. I. Vandovskaya Buluntu Yeri
97. Berezovogrivskaya Buluntu Yeri ve
Eski Mezarlığı
98. NovoKumazanskaya Buluntu Yeri
99. Novoanzirskaya Buluntu Yeri
100. Starozanzirskaya Buluntu Yeri
101. Mamılovskaya Buluntu Yeri
102. Svinogorskaya Buluntu Yeri
103. II. Elabujskaya Buluntu Yeri
104. I–II. Maltsevskaya buluntu yerleri
105. I. Elabujskaya Buluntu Yeri
106. I–IV. Lugovskaya buluntu yerleri
107. Lugovskaya kurganları
108. Otarninskaya Buluntu Yeri
109. Kumısskiy Eski Mezarlığı
110. Maklaşeevskaya Buluntu Yeri
111. I–III. Maklaşeevskaya yerleşim
yerleri
112. Maklaşeevskaya kurganları
113. I. Polyanskiy Eski Mezarlığı
114. I–II. Polyanskiy yerleşim yerleri
115. I. Balımerskaya Buluntu Yeri
116. I–IV. Urnyakskiy buluntu yerleri
117. IVa–VII., XI., XII. Tetüşskiy, II–III.
Kamarovskiy
118. I–II. Krasnoyarskiy yerleşim yerleri
119. I–III. Podıvanovskiy yerleşim yerleri
120. I–II. “Stepnoe Ozero” buluntu yer
leri
121. UstyVihlyanskiy Kompleks
122. I. Rjavetskoe Yerleşim Yeri
123. I–II. Rjavetskoe buluntu yerleri

124. Rjavetskoe Eski Mezarlığı
125. II–III. Rjavetskoe yerleşim yerleri
126. I–VI. Şerbetskiy yerleşim yerleri
127. II–VIII., X. ŞerbetskoOstrovnoy
yerleşim yerleri, I–II. eski
mezarlıklar
128. I., III, IV. Novomordovskiy buluntu
yerleri
129. I–VI., VIII. Novomordovskiy eski
mezarlıkları
130. II. Starokuybışevskaya Buluntu
Yeri, I–V. yerleşim yerleri, I–III. eski
mezarlıklar, I–II. “Staroe Ozero”
yerleşim yerleri, I–II. Novoslavskiy
yerleşim yerleri
131. I–II. Kuralovskiy yerleşim yerleri
132. Saksonskoe Yerleşim Yeri
133. I. Kuralovskiy, I–II. Kosyakovskiy
eski mezarlıkları
134. Embulatihinskoe Yerleşim Yeri, III.
Yerleşim Yeri, I–III., V. buluntu
yerleri
135. I. Malinovskoe Yerleşim Yeri, III.
Buluntu Yeri, I–II. eski mezarlıklar
136. Sokolovskaya Buluntu Yeri, II.
Yerleşim Yeri, I–III. mezarlıklar
137. I–III. Semenovskaya buluntu yerleri,
IV–VI. eski mezarlıklar, I–II.
KerpiçnoOstrovnoe Yerleşim Yeri
138. III–X. İzmerskaya buluntu yerleri, I.,
III. yerleşim yerleri, IV., VI. eski
mezarlıklar
139. III–IV. “Deviçiy Gorodok” eski
mezarlıkları
140. II–III. Kominternovskaya buluntu
yerleri
141. Kominternovskaya kurganları
142. Guryevskaya Buluntu Yeri
143. I–VIII., XI., XII. Nijnemaryanskiy
buluntu yerleri
144. I. Nijnemaryanskiy, I., III.
Bazyakovskiy, I., III–V.
Berezovogrivskiy eski mezarlıkları
145. I–V., VII., IX., X. Bazyakovskaya
buluntu yerleri
146. I–VII. Berezıvogrivskiy buluntu
yerleri, I–III. yerleşim yerleri
147. I–VIII., X., XI. Pervomayskiy bulun
tu yerleri
148. I, III–IX., XI–XIII. Lebedinskaya
buluntu yerleri, I–III. Lebedinskie
Beregovıye buluntu yerleri, I–III.,
VII–IX. İvanovskiy buluntu yerleri
149. “Çuvaşskaya Kultura” Yerleşim Yeri,
I. Solontsovskaya, I–II. Kurman
Kasinskaya, I–III. Şablinskaya,
I–VII., XII–XXIII. Kuzkinskaya bulun
tu yerleri
150. Kuzkinskaya eski mezarlıkları
151. I–II. Mokrokurnalinskaya yerleşim
yerleri
152. III. Butlerovskoe Yerleşim Yeri
153. I–II. Starofedorovskoe buluntu yer
leri
154. II, III, VI. “Gorodok” buluntu yerleri,
I–VI., VIII–X. Balahçinskoe buluntu
yerleri
155. II–IV. Murzihinskiy buluntu yerleri
156. II. Murzihinskiy Eski Mezarlığı
157. I–XI., XIII., XIIIa., XVa. Alekseevskiy
yerleşim yerleri
158. V–VI. Berezovogrivsko
Alekseevskiy yerleşim yerleri
159. II. Lebyajskaya Ostrovnaya
Buluntu Yeri
160. II–IV., VI., VII. Sakonskaya buluntu
yerleri
161. I. Saksonskaya Buluntu Yeri

162. I. Ostolopovskaya Buluntu Yeri
163. I–III. Bayteryakovskaya buluntu
yerleri
164. II. Bahtinskoe Yerleşim Yeri
165. I–III. Zmeevskaya yerleşim yerleri
166. IV–V. Zmeevskaya yerleşim yerleri
167. II. Buldırskoe Yerleşim Yeri
168. Bolşetolkişkoe Yerleşim Yeri
169. I–II. Sosnovskoe buluntu yerleri
170. I. Petropavlovskoe Yerleşim Yeri
171. Averyanovskoe Yerleşim Yeri
172. KzılKeç Yerleşim Yeri
173. Yultemirovskiy Kurgan Mezarlığı
174. Şugurovskiy Eski Mezarlığı
175. Bakirovskaya kurganlar grubu
176. II. Andreevskoe Yerleşim Yeri
177. III–IV. Sosnovkinskoe yerleşim yer
leri
178. I. Arhangelskaya Buluntu Yeri
179. Utyaşkinskaya Buluntu Yeri
180. Derbedenevskiy Hazinesi
181. KamskoPolyanskaya kurganlar
grubu
182. II. Popovskaya Buluntu Yeri
183. I–II. SvetloKlüçinskaya buluntu
yerleri
184. I–III. Smılovskaya buluntu yerleri
185. V–VII. Smılovskaya buluntu yerleri
186. III. Çernogrivskaya Buluntu Yeri
187. I. Berezovogrivskaya Buluntu Yeri
188. II. Novomilkinskoe Yerleşim Yeri
189. I–II. Baygulovskaya buluntu yerleri
190. II. Turbinskoe Yerleşim Yeri, I.
Maloatınskaya Buluntu Yeri
191. Samartsevskaya Buluntu Yeri
192. II. İmyalenbaşskoe Buluntu Yeri, III.
Yerleşim Yeri
193. Staropalçikovskaya Buluntu Yeri
194. Aksarinskaya Buluntu Yeri
195. Pervobuguldinskaya Buluntu Yeri
196. Almetyevskaya Buluntu Yeri
197. Nijnemaktaminskaya Buluntu Yeri
198. I–III. Karabaşskiy buluntu yerleri
199. Karabaşskiy Kurgan
200. I–II. Vozdvijenskiy buluntu yerleri
201. Pisymaynskaya Buluntu Yeri
202. Kuzembetyevskiy Kurgan
203. Dmitrievskiy Kurgan
204. Karabaşskiy kurganlar grubu
205. Taysuganovskaya Buluntu Yeri
206. Karmanovskaya Buluntu Yeri
207. Şingalçinskaya Buluntu Yeri
208. II. Krasnoklüçinskaya Buluntu Yeri
209. I–II. Betkinskaya buluntu yerleri
210. Betkinskiy Eski Mezarlığı
211. NaberejnoÇelninskiy Eski
Mezarlığı
212. Kzıltausskaya Buluntu Yeri
213. İlyiçevskiy Eski Mezarlığı
214. I–V. Dubogrivskaya,
Batrakovskaya buluntu yerleri
215. II–V., VII–IX. Kırnışskiy buluntu
yerleri, II. Eski Mezarlığı
216. Gulükovskaya Buluntu Yeri
217. I. Deukovskaya Buluntu Yeri
218. I. Deukovskiy Eski Mezarlığı
219. PodgornoBaylarskaya kurganlar
grubu
220. PodgronoBaylarskoe Yerleşim Yeri
221. I. Menzelinskaya Buluntu Yeri
222. Belopahotnaya Buluntu Yeri
223. NaratlıKiçinskaya Buluntu Yeri
224. I., III. Novotakermanskaya buluntu
yerleri
225. KaraşaySaklovskaya Buluntu Yeri
226. Sarmanovskaya Buluntu Yeri
227. Yamakovskaya Buluntu Yeri

228. I–II. Novohutorskaya buluntu yer
leri
229. II. GremyaçoPosadskaya Buluntu
Yeri
230. I. Kalmurzinskaya Buluntu Yeri
231. II. Novomazinskaya Buluntu Yeri
232. Tamyanskaya Yerleşim Yeri ve II.
Buluntu Yeri
233. II. Tamyanskiy Eski Mezarlığı
234. III., V., VI. Mellyatamakskiy
buluntu yerleri
235. IV–VI. RusskoŞuganskiy buluntu
yerleri, II. Yerleşim Yeri
236. TatarskoŞuganskiy Hazinesi
237. I–VI. Ursaevskiy buluntu yerleri
238. Tumutukskaya Buluntu Yeri
239. KukTyakinskaya Buluntu Yeri
240. SasıKulskaya buluntu yerleri
241. I. RusskoŞuganskoe Yerleşim Yeri
242. Sarlinskaya Buluntu Yeri
243. UrazaevskoAznakaevskaya
Buluntu Yeri
244. UrazaevskoAznakaevskiy Kurgan
245. Pobeda Köyü civarındaki kurgan
246. NijneStyarlinskiy Eski Mezarlığı
247. VerhneStyarlinskaya, I–II. Nijne
Styarlinskaya buluntu yerleri
248. I–II. Konstantinovskiy buluntu yer
leri
249. I–III. Novokarazerikskiy buluntu
yerleri
250. I–II. Vyatskiy buluntu yerleri
251. Urrusinskaya I–V Buluntu Yerleri
252. Absalyamovskaya Buluntu Yeri
253. DımTamakskaya Buluntu Yeri
254. İşmuratovskaya Buluntu Yeri
255. Naratlinskiy kurganları
256. Murtazinskiy kurganları
257. Sulskaya Buluntu Yeri
258. Sulskaya kurganları
259. SuıkÇişmiskiy kurganları
260. Staroçutinskaya Buluntu Yeri
261. Kzılyarskaya Buluntu Yeri
262. I–II. Bakalinskiy buluntu yerleri
263. I–IV. Bavlinskiy, I. Sovhoz
Bavlinskaya buluntu yerleri
264. SovhozBavlinskiy kurganları
265. I–II. Şaltınskiy buluntu yerleri
266. III. SovhozBavlinskiy Kurganı
267. I–VII. Hansverkinskiy kurganları
268. İmanleyskaya Buluntu Yeri
269. Adaevskaya Buluntu Yeri
270. Kiçenaratskaya, II–III.
Novobikseneevskiy buluntu yerleri
271. II. İgimskiy Eski Mezarlığı, II.
İgimskaya Buluntu Yeri
272. II. “Zolotaya Pady” Buluntu Yeri
273. IV. Kuryinskoe Yerleşim Yeri, II., III.,
V. Yurtovskoe buluntu yerleri
274. Starokrasnoborskaya I Buluntu Yeri
275. “Kermençuk” Buluntu Yeri
276. II–III. TatarskoAzibeyskiy buluntu
yerleri, III. Yerleşim Yeri, I., IV.
RuskkoAzibeyskiy buluntu yerleri
277. I. Starosemiostrovskaya Buluntu
Yeri
278. I. Barsukovskoe Yerleşim Yeri
279. Taktalaçukskoe Yerleşim Yeri
280. I., VI. Aktanışskiy buluntu yerleri
281. I., II. Minnyarovskiy yerleşim yerleri
282. I. Çişminskiy kurganları
283. II. Çişminskiy Kurganı
284. Çiyalekskaya Buluntu Yeri
285. Urazmetyevskaya Buluntu Yeri
286. Staroalmetyevskaya Buluntu Yeri
287. Taktalaçukskiy Eski Mezarlığı
288. Bolşeçulpanovskoe,
Maloçulpanovskoe yerleşim yerleri

289. Gaytankinskoe Yerleşim Yeri
290. I–II. Krivozerskoe yerleşim yerleri
291. I. Egorkinskoe Yerleşim Yeri
292. II. Erepkinskiy Kurganı
293. I. Erepkinskiy Kurganı
294. Mihaykovskaya kurganlar grubu
295. III. Kurmanaevskoe Yerleşim Yeri
296. I. Burmetyevskoe Yerleşim Yeri
297. I. Nijneçegodayskoe Yerleşim Yeri
298. İskrinskoe Yerleşim Yeri
299. III. Kazankinskoe Yerleşim Yeri
300. V. Sotnikovskoe Yerleşim Yeri
301. Kominternovskoe Yerleşim Yeri
302. Starouzeevskoe Yerleşim Yeri
303. I–II. Starotimoşkinskoe buluntu
yerleri
304. Starokutuşskaya Buluntu Yeri
305. I. Novokutuşskoe Yerleşim Yeri
306. Starotimoşkinskoe Yerleşim Yeri
307. I–III. Novouzeevskiy buluntu yerleri
308. Starouzeevskaya kurganlar grubu
309. I–III. Pokrovskaya buluntu yerleri
310. Starotimoşkinskaya Buluntu Yeri, I.
Yerleşim Yeri
311. Nijnebaldinskaya Buluntu Yeri
312. İlderyakovskiy Hazinesi
313. Aksubaevskoe Yerleşim Yeri
314. Aksubaesvkaya kurganlar grubu
315. I. Sadikovskoe Yerleşim Yeri
316. I.–II. Boriskinskoe yerleşim yerleri
317. I. Staroyamkinskaya kurganlar
grubu
318. RusskoStudenetskaya Buluntu Yeri
319. II. Staroyamkinskaya kurganlar
grubu
320. I–III. Staroyamkinskaya yerleşim
yerleri
321. I. Novoalparovskoe Yerleşim Yeri
322. Staroalparovskoe Yerleşim Yeri
323. I. Marasinskoe Yerleşim Yeri
324. I–II. Marasinskaya kurganlar grubu
325. KzılUrakçinskoe Yerleşim Yeri
326. I–II. Gogolihinskoe yerleşim yerleri
327. Krasnokustarihinskoe Yerleşim Yeri
328. Krasnokustarihinskaya kurganlar
grubu
329. I–II. KulbaevoMarasinskaya
yerleşim yerleri
330. KulbaevoMarasinskaya kurganlar
grubu ve kurgan
331. Starotatalmetyevskaya kurganlar
grubu ve kurganlar
332. I–IV. Abalduvskaya yerleşim yerleri
333. II–V. Narimanovskaya yerleşim yer
leri
334. I–II. Kuçkalninskaya yerleşim yer
leri
335. I–V. Novoalmetyevskaya yerleşim
yerleri
336. I–II. Novoalmetyevskaya kurganlar
grubu
337. I–VI. Novoamzinskaya yerleşim
yerleri
338. I–II. Novoamzinskaya kurganlar
grubu ve kurganlar
339. I., IV. Starorusskoamzinskaya
yerleşim yerleri
340. II–III. Çerebatırovskaya yerleşim
yerleri
341. Starotatamzinskaya kurganlar
grubu ve kurganlar
342. III. Starotatamzinskoe Yerleşim Yeri
343. I–III. KurnaliAmzinskoe Yerleşim
Yeri
344. KurnaliAmzinskiy Kurgan
345. I., III., V., VII. Bilyarskiy yerleşim
yerleri
346. I. Gorkinskoe Yerleşim Yeri

347. Şaminskoe Yerleşim Yeri
348. Çeremuşkinskaya kurganlar grubu
349. Tahtalinskaya kurganlar grubu
350. I. Novotatamdamkoe Yerleşim Yeri
351. I. Vasilyevskoe Yerleşim Yeri
352. Atlaşkinskoe Yerleşim Yeri
353. Savgaçevskaya kurganlar grubu
354. Savgaçevskoe Yerleşim Yeri
355. Atlaşkinskaya kurganlar grubu
356. SidulovoErıklinskoe Yerleşim Yeri
357. RusskoEltanskoe Yerleşim Yeri
358. I–II. Tatelstanskaya buluntu yerleri
359. I–II. Vasilyevskaya buluntu yerleri
360. Kreşeltanskaya Buluntu Yeri
361. I–III. Nijnekondratinskaya buluntu
yerleri
362. Akbulatovskaya Buluntu Yeri
363. I. Nijnetatmaynskaya Buluntu Yeri
364. I. Gorkinskaya Buluntu Yeri
365. Gorkinskiy kurganları
366. Balınguzskiy (Toretskiy) kurganları
367. “Svyatoy Klüç” üstündeki kurganlar
368. KrasnoBaranskoe Yerleşim Yeri
369. Erıklinskiy Hazinesi
370. Erıklinskoe Yerleşim Yeri
371. I. Urakçinskoe, I. Staroçelninskoe
yerleşim yerleri
372. Novoalparovskoe Yerleşme Yeri
373. Starokamkinskiy kurganları
374. Srednealkeevskiy kurganları
375. I–II. Nijnealkeevskoe yerleşim
yerleri
376. Sihterminskoe Yerleşim Yeri
377. III. Nijnealkeevskoe Yerleşim Yeri
378. Şibaşskaya kurganlar grubu
379. I. Verhnealmurzinskiy Kurganı
380. III. Verhnealmurzinskoe Yerleşim
Yeri
381. I–II. Çuvbrodkoe yerleşim yerleri
382. Karakuliyskoe Yerleşim Yeri
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Arilerin Ülkesi

Pazırık
Kurganı’ndaki tekerlekli araba
(rekonstrüksiyon)

Erken Çin kaynaklarında Çin İmparatorluğu sakinlerine
benzemeyen “Batı Bölgesi”nin uzun yüzlü, uzun burunlu,
sıkça kırmızımsı sarı saçlı ve beyaz tenli insanlarından
bahsedilmektedir. “Batı Bölgesi”, Merkezî Asya’nın Çin
kaynaklarındaki adıdır.
Arkeolojik veriler, Moğolistan’ın Batı ve merkezî bölge
lerine kadarki bu coğrafyada daha İskit döneminden
önce (M. Ö. VIII–IV. yüzyıllar), M. Ö. III–II. binyıllarda (yani
Bronz Çağı’nda) Europid nüfusun yaşadığını ortaya koy
maktadır. HintAvrupaî kavimlerin Doğu'ya göçü, M. Ö.
III. binyılda, hayvancılığın gelişmesi ve Doğu medeniyeti
ülkelerinden (Kafkasya ve Tuna üzerin
den) tekerlekli arabanın benimsenmesi
ile başladı. Eneolitik Çağ’dan itibaren
HintAvrupaî kavimler birkaç göç dalga
sı ile Yenisey ve Batı Moğolistan’a ulaştı
lar. Bu tarihte burada Afanasyevo
Kültürü hâkim konumdaydı.
İdil ve Karadeniz bölgelerinden
Doğu’ya daha büyük göçler, M. Ö.
1800–1600’da yaşandı. Bu tarihlerde
bozkırda iki yeni topluluk kuruldu.
Bunlardan ilki, Dinyeper ile İdil arasında
ki “Baltadan Geçirme Kültürü” ve
Kazakistan ile Güney Sibirya’nın bozkır
alanındaki Andronovo Kültürü’dür. Bu
kültürlerin oluşumunda bronz dökme
nin keşfi, iş aletleri
nin kalitesinin artışı ve at koşum takı
mının kullanılmaya başlanması gibi
gelişmeler önemli rol oynadı. Bütün
bunların neticesinde de eski arabala
rın geliştirilmesi ile birlikte hafif
askerî şarlar (savaş arabaları) gelişti
rildi. Savaş arabaları ile yeni bronz
silahlar yapanlar, askerî üstünlük ve
avantaj elde ettiler. Gerek Küçük
Asya’daki Hititler ile Peloponnes’teki
Akhalar
gerekse
de
Büyük
Bozkır’daki “Baltadan Geçirme
Kültürü” ile Andronovo Kültürü’nün
kavimleri bu avantajdan yeterince
istifade ettiler.
Erken Bronz Çağı’nın her iki bozkır
topluluğu da sürdürdükleri hayat,
sosyal gelişim ve kültür açısından bir
birlerine çok yakındılar. Bronz
Çağı’nda Avrasya bozkırlarının temel
nüfusunu da işte bunlar oluşturdu.
Arkeoloji bilimi günümüzde o dönemin bozkır insanının
hayat tarzını, ekonomisini, hatta çehresini bile tespit
etmeye çalışmaktadır. Onların yerleşim yerlerine dair
haritayı da çıkarmak mümkündür. Peki bunlar kimlerdi?
Hangi dili konuşuyorlardı? Hangi Tanrılara ibadet ediyor
lardı?
Andronovo çoban toplulukları ile “Baltadan Geçirme
Kültürü”ne mensup kavimlerin hayat tarzına dair resim
leri sadece yazılı kaynaklar canlandırabilirler. Ancak
dönemin yazı merkezleri, UralKazakistan ve Güney
Sibirya bozkırlarından çok uzakta,Yakın Doğu medeniye
tinin şehirlerinde, Sarı Irmak Vadisi’nde ve belki de İndus
Nehri’nin Ovası’nda bulunuyordu. Ancak izahı çok da
imkânsız değildir. Bronz Çağı Bozkır medeniyeti, ahvadı
ile kendi diliyle konuşma yeteneğine sahiptir.
Üç bin yıl önce “Ariler Ülkesi” anlamına gelen Airyana
Vaeco Ülkesi’nde Zerdüşt, tek ve ebed î Tanrı’ya, diğer
bütün Tanrıları ve hayırlı olan herşeyi yaratan Ahura
Mazda’ya olan inancı ilan etti. Bütün inananların amacı,
Kötü Ruh’u yok edecek olan “iyi düşünce”, “iyi söz”,
“hayır işi” idi.
Zerdüştlüğün kutsal kitabı, Avesta idi. Bu kitaptaki yal
nızca gataları Zerdüşt bizzat yazmıştır. Arilerin çoban
kavimlerinin obalarında ortaya çıkan ve onların inançları
ile mitlerini de kapsayan bu dinin başlangıçta dinî yapıla
rı yoktu. Ariler, dağ ve tepelerin üstünde, evlerinin yanın
da, nehir ve göllerin kenarında dua ediyor ve kurban kesi

Savaş arabasında
Andronovo
savaşçısı. M. Ö.
XVII–XVI. yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon:
M. V. Gorelik

Karasuk
Kültürü’ne ait
bronz bıçak.
M. Ö. II. binyılın
ikinci yarısı

yorlardı. Ancak 1500 yıl sonra İran’da Sasaniler
Hanedanlığı döneminde Zerdüştlük, devlet dini statüsü
nü aldı ve kendi kitabına kavuştu. Avesta, çok farklı
zamanlarda kayda geçen ve içerik olarak da çok çeşitli
olan 21 kitaptan oluşmaktadır. Bunların ancak bir kısmı
Zerdüşt döneminde ya da daha öncesinde kaleme alın
mıştır. Avesta’nın Zerdüşt öncesindeki bölümleri olan
“Yaşt”lar sonradan yapılan ekleme ve kısaltmalara rağ
men korunmuştur. Bunlar Zerdüşt’ten çok önceki yüzyıl
lara ait bilgiler, hikâyeler ve mitler içermektedir.
Bu eski destan nerde oluşmaya başladı? Airyana Vaeco
Ülkesi neredeydi? Ari Ülkesi’ni Zerdüşt öncesindeki
Yaştlarda tasvir edildiği şekliyle görmeye çalışalım.
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bronz bıçaklar.
M. Ö. II. binyılın
ikinci yarısı

Yaştlarda Ari Ülkesi, Daitya ve Ardvi gibi iki büyük ve
derin nehir ile sulanan çok geniş coğrafyaya yayılan bir
ülkeydi. Ülkede dağlar da vardı: Uşida, Uşidarna. Ülkenin
coğrafyası hakkında Ardvi Sura adlı yaşt da bilgi vermek
tedir: “Ardvi’nin suları Hukarya Dağları’ndan Vorukaşa
Denizi’ne kadar akmaktadır.” Vorukaşa burada mitolojik
bir göl değil de ülkenin ortasında büyük bir denizdir.
Airyana Vaeco’nun bir başka büyük nehri Daitya ise aynı
Ardvi Nehri gibi dağlarda akmaya başlamakta, ancak
nereye aktığı ve denize dökülüp dökülmediği belirtilme
mektedir.
Vorukaşa Denizi’nin kıyıları yalnızca Arilere ait değildi.
Burası Ardvi Sura Tanrıçası’na Arilerin düşmanları olan
Turların da dua edip kurban kestikleri yerdi. Ari Ülkesi’ne
doğru onların büyük düşmanları olan Hyon kabileleri de
hareket ettiler. Bavri (Kunduz) Ülkesi ile Ardvi Sura’ya
Ranha Nehri’nin adasında kurban sunan Turan kahrama
nı da Ardvi ile bağlantılıydılar.
Ranha, İdil Nehri’nin en eski isimlerinden biri iken,
Ardvi de M. Ö. III–II. binyıllarda Uzboy Nehri’nin (Oğuz
Deryası’nın) yatağından Hazar’a dökülen Ceyhun’du.
Ardvi’nin döküldüğü Vorukaşa Denizi, Ranha (İdil) ve
Kunduz Ülkesi (Kama Nehri havzası) ile bağlantılı olan
Hazar Denizi’dir. İkinci nehir olan Daitya ise o zaman
Seyhun ile eşleşmektedir. Çayçasta Gölü’nün Aral, Ardvi
ve Daitya’nın başladığı Hukarya’nın ise PamirAlay ve
Tanrı Dağları’nın dağlık ülkesi olduğunu tahmini de olsa
söyleyebiliriz.
Böylece Ariler Ülkesi, Andronovo Kültürü’nün çoban
lıkla uğraşan kabilelerinin yerleştiği coğrafya ile uyuş
maktadır. Avesta’da bu sonucu doğrulayan başka işaret
ler de vardır.
Avesta’da AndronovoArilerin asırlarca süren Güney ve
Doğu’ya göçleri ile göçlerin ilk dönemlerindeki yerleşim
yerlerinin tipleri de anlatılmaktadır.
Avesta’nın bölümlerinden biri olan Videvdat’ta Ahura
Mazda, Zerdüşt’e dini anlatan ilk insandan bahsetmekte
dir. Bu insan, “iyi hayvan sürülerinin sahibi” Yima
(Cemşid) idi. Bununla birlikte Yima, Ahura’nın nasihatle
rinin yayıcısı olamadı. Ancak Ahura’nın emri ve desteği ile
yeryüzünü “büyüten” ve “koruyan” biri oldu. Yima’nın
krallığı “300 kış” ayakta kaldıktan sonra canlılar için yer
yetmemeye başladı. Bunun üzerine Yima, “Öğle vakti
Güneş’e, ışığa doğru yola çıktı ve eskisine kıyasla yeryü
zünü 1/3 oranında genişletti.” “Böylece insanlar da küçük
ve büyükbaş hayvanlar da kendilerine yer buldular ve
istedikleri gibi yaşamaya başladılar.” “600 kış” sonra yeni
bir kriz daha yaşandı. Yima bir kez daha “Öğle vakti
Güneş’e doğru, ışığa doğru yola çıktı
ve eskisine oranla yeryüzünü 2/3 ora
nında genişletti.” İnsanları ile hay
vanlarını da yeni topraklara yerleştir
di. “900 kış” sonra aynı şey üçüncü
kez tekrarlandı. Böylece çok eski bir
tarihte, Ahura’nın iradesi ve Yima’nın
çabası neticesinde, Ari halkı için
geniş topraklara yayılan Airyana
Vaeco Ülkesi yaratıldı.
Bu ülkede Ahura’nın emri ile Yima,
insanlar ve hayvanlar için “dört bir
tarafa koşu mesafesinde yer” tipinde
yerleşim yerleri kurdu. Kil ve toprak
tan yapılan bu yapılar, üç ortak yapı
lar çemberinden oluşuyordu. Dış
çemberde 9, orta çemberde 6, iç
çemberde 3 giriş vardı.
Yaklaşık 4.000 yıl geçti ve Ural ile
İrtiş nehirleri arasında çalışan arkeo
loglar, M. Ö. XVII–XVI. yüzyıllara ait
çok sayıda böyle yerleşim yeri buldu
lar. Bunlarda duvar çemberleri iç içe geçmiş durumdadır.
İki iç çemberin duvarları, evlerin yan tarafları ile oluşmuş
ve bir kısmı kendileri dış duvarları oluşturmuşlardır. İç ve
dış hendekler, yerleşim yerinin savunmasını güçlendiri
yordu. Radyal bir şekilde yer alan sokaklar ise meydana
çıkıyordu. Bu tür yerleşim yerlerinden en meşhuru olan
Arkaim adlı yer, Rusya’nın Çelyabinsk İli’nde açığa çıkar
tıldı. İki iç şehrin 67 yapısında (her biri 190–300 m2)
2.500–4.000 kişi yaşıyordu. Güçlü istihkâma sahip olan
yerleşim yeri, aslında kabile reisinin karargâhı idi, yaban
cı saldırılar durumunda ise burası komşu yerleşim yerle
rindeki insanlarla hayvanların da sığındığı bir yer hâlini
alıyordu. Radyal plana ve ikili ve üçlü çemberli savunma
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sistemine sahip yerleşim yerleri Avesta’da da geçmekte
dir. Avesta’da bu konuların ayrıntılı tasviri, arkeolojik
çalışmaların sonuçları ile de uyuşmaktadırlar. Arkeolojik
çalışmalar bu yapıların, M. Ö. XVII–XVI. yüzyıllara ait
olduğunu ortaya koymuştur. Bu husus aynı zamanda
Avesta’daki bu bölümlerin de aynı tarihte yazıldığını ve
Ari dönemi mitolojilerinde yer alan olayların bazılarının
gerçekçiliğini göstermektedir.
Aynı Tanrılara ibadet eden ve onlardan aynı dilde zafer
talebinde bulunan Ari, Tur ve Hyonlar arasındaki çetin
mücadeleler, Airyana Vaeco Ülkesi’nin sınırında, Seyhun
ve Ceyhun kıyılarında, Hazar ile Aral’da, İdil ile Kama Yanı
Bölgesi’nde gerçekleşti. Yaştlarda da anlatılan olaylar
muhtemelen Zerdüşt’ten çok önce, M. Ö. II. binyılın ikin
ci yarısı — I. binyılın başında gerçekleşmişti.
Yaşt’taki Tanrı ve kahramanların savaşları ile duaları,
Andronovo Çağı’nın destanları ve mitleri olduğu gibi, Ari
ve onlarla birlikte zikredilen Tur, Hyon, Dan, Sayrim, Sain
ve Doh gibi kavimlerin de destan ve mitleridir.
Yaşt’taki askerler hızlı atlara, tekerlekli savaş askerleri
ne, geniş otlaklara, büyük hayvan sürülerine sahip kimse
lerdi. Onların himayeci Tanrısı, Güneş Tanrısı ve yeryü
zündeki arabalı Mitra idi. Ustalar (Avesta’da da araba
yapan ustalar zikredilmektedir) tarafından yapılan savaş
arabası, her açıdan ustalık şaheseriydi. Bunlarla manevra
yapılabiliyor, yüksek hız ile mesafe katedilebiliyordu. Bu
arabanın temeli, deri ile kaplanmış ağaçtan yapılan ve
uzun bir araba dingili üstüne koyulan çerçeve idi. 90 san
timetre çaplı ve 8–12 parmaklı tekerlekler çok hafiftiler.
Bir arabaya iki — dört at koşuyorlardı.
Arilerin Tanrıları ile destanı yalnızca sözlü olarak değil
sanatsal açıdan da ebedileştirilmiştir. Duaların okunduğu
ve kurbanların kesildiği eski dağlar, âdeta sanat galerile
riydi. Bunlardan biri, Almatı’nın 170 kilometre kuzeybatı
sındaki Tamgalı
yakınlarında,
Anarhay Dağı’nda yer almaktadır.
Buradaki en eski tasvir, Bronz
Çağı’na, M. Ö. XIV–XIII. yüzyıllara,
yani Andronovo Kültürü dönemine
aittir. Buradaki tasvirde epik kahra
manlar tekerlekli savaş arabalarında
dört dönmekte, oy atmakta, ritüel
danslar yapmaktadırlar. Söz konusu
kutsal tasvirin en önemli figürü ise
insanların üstünde yer alan “güneş
başlı yaratıklar”dır.
Ari (İran) ve HintAri (Hint) kavim
leri (Bunların bölünmesi daha M. Ö.
III. binyılın sonunda gerçekleşti), M.
Ö. II. binyılın başında Doğu
Avrupa’nın bozkır bölgesi ile
Kazakistan’a yerleşen HintAvrupa
dil ve kültür grubuna mensuptular.
Günümüzde bu grubun temsilcileri,
Andronovo ve “Baltadan Geçirme
Kültürü”nün temsilcileri olarak bilin
mektedir. M. Ö. II. binyılın ikinci çey
reği, bu kavimlerin hızla yayıldığı bir
dönem olup bunlara genel olarak
“Ari” deniliyordu. Onlar akraba lehçe
leri konuşuyorlardı. Ved (M. Ö. XII–X.
yüzyıllarda Kuzey Hindistan’da orta
ya çıkan kutsal Hint metinleri) ve
Avesta’nın dilleri de bunlara dayanı
yordu. Her ne kadar söz konusu
kavimlerin göçünün asıl yönü, Doğu ve Güneydoğu olsa
da birçok kabile Hindukuş, Kuzey Hindistan, Batı İran ve
Mezopotamya’ya da gitti. İlk Ari dalgasından sonra Ön
Asya’ya büyük göçler de başladı. Söz konusu göçlerin
kesin tarihini belirlemek güçtür. Muhtemelen daha M. Ö.
I. binyılın başında göçmenlerin adını alan (İran) ülkenin
“İranîleşmesi” gerçekleşti.
Ural, Kazakistan ve Orta Asya Arilerinin ise bu isimle
varlıkları, yeni hayvancılık ekonomi tipinin (göçebe hay
vancılık) oluşum sürecinin tamamlandığı ve yerleşim,
tarım ve şehir zanaatının gelişmiş olduğu güneyde büyük
sulama sistemlerinin kuruluşuyla bağlantılı toprak işleme
metodunun geliştirildiği M. Ö. I. binyılın başında sona
erdi.
Büyük Bozkır’da Arilerin mirasçıları ise Sakalarla
Sarmatlar oldu.
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Erken Demir Çağı
Doğu Avrupa’da Yeni Gelişmeler

Ritüellerde
kullanılan hayvan tasvirli ay
balta. Ananin
Kültürü, M. Ö.
V–IV. yüzyıllar

M. Ö. II–I. binyılların sınırında Bronz Çağı’nın yerini
başta iş aletleri olmak üzere demir ve demir ürünlerinin
yaygınlaştığı yeni bir çağ aldı.
İnsan demirle daha M. Ö. III. binyılda tanıştı.
Günümüzde bulunan demir meteoritlerden yapılan
aletler, süsler ve küçük ev eşyaları bu tarihe aittirler.
Çok fazla miktarda olmadığından dolayı demir meteo
rit, altından bile daha değerliydi. Mısır Firavunu
Tutankamon’un mezarındaki altın süsler arasındaki en
değerli parçalar, demirden yapılan sakarab (Eski
Mısırlıların kutsal böceği), bilezik ve hançerdi.

Ancak başka madenleri dökme tekniğinin geliştiril
mesiyle birlikte maden cevherinden demir elde edil
meye başlandı. Arkeoloji verilerine göre bu keşif, M. Ö.
II. binyılın sonunda Kafkasya Ötesi ile Küçük Asya’da
yapıldı. Eski ocaklarda başta sertlik bakımından bronz
dan daha yumuşak olan demir elde ediliyordu. Ancak

At koşum
takımının bronz
parçası. Ananin
Kültürü, Bilyar. M.
Ö.VIII–vII. yüzyılın
ilk yarısı

demir ve çeliğe sertlik kazandırma metotlarının Demirci ocağı.
(sementasyon, paketleme, vs.) geliştirilmesiyle yeni Rekonstrüksiyon:
maden hızla taş ve bakır alaşımlarının yerini aldı. Demir A. V. Artsihovskiy
cevherinin bakır ve kalay cevheriyle kıyasla daha bol
olmasının da demirin yayılmasında etkisi büyük oldu.
Demirin kullanıma başlanması, ekonominin hızla
gelişimine yol açtı. Demir balta ile pulluk, tarımla uğra
şanların Avrupa ve Asya’nın ormanla kaplı bölgelerini
de tarım alanına dönüştürmelerini sağladı. Bunun
dışında zanaatçıların iş aletlerinde, ev inşaatı ve ula
şımda gelişmeler yaşandı. Ticarî münasebetlerde de
köklü değişiklikler yaşandı: Bronz madenciliği temelli
eski maden merkezleri (Karpatlar, Kafkasya, Ural,
Altay, Pireneler), maden ve maden eşya üretimindeki
önemlerini yitirdiler.
Demir işleme tekniği hızlı bir şekilde yayıldı.
Avrupa’da Erken Demir Çağı (M. Ö. IX. yüzyıldan itiba
ren) İtalya’daki Villanova Kültürü; Keltler, İlirler ve
Trakyalıların Hallstatt Kültürü ile La Tene Kültürü;
Merkezî Avrupa’nın Lujitsk Kültürü; bozkırlardaki
Kimmer, İskit ve Sarmat kültürleri; Doğu Avrupa’nın
ormanlık bölgelerindeki “eski kent” (Dyakov, Gorodets,
Ananin) kültürleri ile bağdaştırılmaktadır.
Aynı tarihte Avrasya’nın geniş bozkırlarında özel
göçebe dünyasının oluşum süreci tamamlandı. Tarımın
yanı sıra evlerin yanında ve meralarda hayvancılıkla
uğraşan çoban kavimlerinin yerini göçebe hayvan

yetiştiricileri aldı. Bunun birkaç önemli sebebi vardır.
Bu tarihlerde kuraklaşmaya yol açan iklim değişikliği,
hayvancılık ekonomisinin başarıları ve nüfus artışı, bu
sebeplerin başlıcalarıdır. En önemlisi de artık bozkır
dünyası ile orman dünyasının daha net çizgilerle ayrıl
mış olmasıdır. Doğu Avrupa’nın bozkır bölgelerine sıra
sıyla Kimmerler, İskitler, Sarmatlar, Hunlar … hâkim
oldular.
Tataristan topraklarındaki Kama Ötesi, bu dönemde
bozkır dünyasının bir parçası oldu. Buraya göçebeler,
muhtemelen yaz aylarında, aynı M. Ö. II. binyılın orta
sında olduğu gibi sürülerini otlatmaya getiriyorlardı.
M. Ö. I. binyıl ve M. S. I. binyılın ilk yarısına ait bu coğ
rafyadaki yerleşim yerleri bilinmemektedir. Bununla
birlikte burada yapı itibarıyla İskit kabileleri, Sarmatlar
ve Hunlarla bağlantılı olan göçebe yaşam biçiminin
eşyaları bulunmaktadır.
Günümüz Tataristan topraklarının büyük kısmının
dâhil olduğu Doğu Avrupa’nın ormanlık bölgesinde,
Erken Demir Çağı’nda “eski kent” kültürleri (Dyakov,
Gorodets, Ananin) gelişti. Bunların en önemli özelliği
ise bozkırdaki huzursuz komşuları dolayısıyla tipik
müstahkem yapıların olduğu yerleşim yerlerine sahip
olmalarıdır. HintAvrupa dillerinin Hintİran kolunun
konuşulduğu bozkır dünyasından farklı olarak orman
bölgesi, FinUgor halklarının anavatanıydı.
Orta İdil Boyu ile Kama Yanı, HintAri ve Fin Ugor gibi
iki etnik grubun komşu ve birbirlerinin kültürlerini zen
ginleştirerek devamlı temas içerisinde oldukları bölge
lerden biridir.
İdilKama Bölgesindeki Eski FinUgorlar
Erken Demir Çağı’ndaki Doğu Avrupa’nın ormanlık
bölgesindeki akraba kültürler
(Dyakov, Gorodets, Ananin vs)
müstahkem yerleşim yerlerine
sahip olduklarından dolayı “eski
kent” kültürleri olarak adlandırıl
mışlardır. Bunları ekonomi, süs
eşyaları ve dil alanlarındaki ben
zerlikler gibi özellikler birleşt ir
mektedir. Bütün bu kültürler, Fin
Ugor dil ailesinin temsilcileriydi.
Dyakov kavimleri Yukarı İdil’de
yerleşikti. İdil Önü’ne kadarki Orta
Oka Boyu, Gorodets kavimlerinin
yerleştiği bölgeydi. Oka Nehri’nin
ağzından Kama Nehri’nin ağzına
kadarki Orta İdil Boyu, Akozin Kültürü’nün yayıldığı
coğrafyaydı. Kama Yanı ile Ural Önü bölgelerinin
ormanlık kısmında başta Ananin Kültürü’nün temsil
cileri, ardından onların yerini alan Pyanoborskaya
Kültürü’nün kavimleri yaşıyordu. Bunlar burada yeni
çağın ilk asırlarına kadar varlıklarını sürdürdüler.
Ananin Kültürü’ne Mensup Kavimlerin Ekonomisi
Ananin ve onlarla akraba olan kavimler M. Ö. VIII–III.
yüzyıllarda Kama ile Vyatka nehirlerinin kıyılarında
yaşadılar ve burada çok sayıda set ve hendekli yerleşim
yeri, eski kent ve toprak altı mezarlar bıraktılar. Onların
Çift metalli kalıp.
Ananin Kültürü,
M. Ö. VI. yüzyılın
sonu

Erken Demir
Çağı’nda Orta
İdil Boyu

İğ değirmenlerini
ağırlaştıran
parçalar. Ananin
Kültürü. M. Ö.
VII–V. yüzyıllar

ekonomilerinin temelini ise subasar otlaklarda yaptık
ları hayvancılık ile tarım ve diğer uğraşlar oluşturmak
tadır. Demir balta ile ateş, ormanlık bölgelerin sürülü
toprağa dönüştürülmesini kolaylaştırdılar ve bu top
raklar uzun yıllar boyunca istikrarlı ve büyük miktarda
mahsul verdi. Ağaçların yandığı yerlerde özellikle çav
dar, yulaf, arpa, karabuğday, yazlık buğday iyi mahsul
veriyordu. Et, süt, yün ve deri kaynağını oluşturan sürü
lerin içerisinde at, domuz, inek, koyun ve keçi yer alı
yordu.
Böyle bir ekonomi tarzı, sonraki asırlarda da devam
ettirildi. M. S. I. binyılın başındaki kabilelerin, kendile
rinden önceki kabilelerden en önemli ayırtedici özelliği
ise demir aletlerin sayıca artmış olması ve demir işle
meciliğinin geliştirilmesidir. Bunların izlerine
Pyanoborskaya, Azelinskaya ve Mazuninskaya kültür
lerinin yerleşim yerlerinde rastlanmaktadır.
Ananin Kültürü’nin temsilcileri ile onların torunları
askerî alanda da önemli başarılara imza attılar. Özellik
le bronz balta ile mızrak ucunu yapma konusunda

Seramik
Erken Demir Çağı’nda Doğu Avrupa’nın ormanlık bölgesindeki kavimlerin kültürel özelliklerinin en önemli göstergesi seramiktir. Bu seramiğin ayırtedici özelliği ise ürünlerdeki izler, damgalar, bağlar ve iplerin olmasıdır. Hatta bundan dolayı buna “tekstil” seramiği denilmiştir.
Araştırmacılara göre orman halklarının kilden yapılan kapkacaklarının bu birleştirici özelliği,
seramik üretimindeki özel bir geleneğe sahip olunmasıyla
açıklanmaktadır. Yerli kavimler çömlekçi çarkını daha bilmediklerinden dolayı düz ve güzel bir şekil yapma metodunu buldular. Onlar çanakları özgün kumaş çuvallarda yapıyorlardı. Bu çuvalları da içeriden kilden şeritlerle bağlıyor
ve daha sonra korumaları için asıyorlardı. Kil kuruduğunda
kumaşı çıkartıyor ve düz bir çömlek elde ediyorlardı. Çömleğin üzerinde çuvalın ipleri vs.nin izi kalıyordu.

Kilden yapılmış
kaplar. Ananin
Kültürü, M. Ö. VI.
yüzyıl

büyük mesafe katettiler. Bu ürünleri geometrik ve zoo
morfik bezeklerle süslüyorlardı. Söz konusu süsler, özel
“Perm hayvan üslubu”nun karakteristik özelliğiydi.

Mızrak uçlarının
kılıfı. Ananin
Kültürü, M. Ö.
VII–V. yüzyıllar

Erken Demir Çağı’nda İdilKama Bölgesi’nin Tarihi

Hayvan tasvirli
bıçak sapları.
Ananin Kültürü,
M. Ö. VII–V.
yüzyıllar

Doğu Avrupa’nın geniş ormanlık bölgesinin kabileleri
nin madd î ve manevî kültürleri ile geleneklerinin benzer
liği, bu dönemde FinUgor nüfusunun istikrarlı bir hayat
sürdüğünün göstergesidir. Ancak nüfusun bazı grupları
nın kültürel özelliklerinin ayrıntılı analizi, bunlar arasında
da çok sayıda göçün yaşandığını, bazı kabilelerin diğerle
rini asimile ettiklerini, bütün bunların Orta İdil ve Ural
Önü’ndeki günümüz Fin halklarının — Mordva, Mar,
Udmurt, KomiPermyak ve KomiZıryan — oluşumuna
yol açtığını ortaya koymaktadır. Adı geçen arkeolojik kül
türler — Gorodetskaya, Pyanoborskaya, Azalinskaya,
Mazuninskaya vs. — arasında seramik, ev yapımı, çalışma
aletleri ve silahlar, süsler, cenaze töreni gibi alanlarda
farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar sayesinde de araştır
macılar, Orta İdil topraklarındaki nüfusun değişim süreç
lerini ortaya koyabilmekte, sosyal hayattaki değişiklikleri
tespit edebilmektedir.
Erken Demir Çağı’nda Orta İdil ve Ural Önü’ndeki kabi
lelerin etnik tarihini şöyle özetleyebiliriz: M. Ö. I. binyılın
başında Maklaşeev kavimlerinin temelinde Orta ve
Yukarı Kama Yanı bölgelerinden gelen kavimlerin de
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Rozet süsler.
Pyanoborskaya
Kültürü, M. Ö. I.
yüzyıl — M. S. I.
yüzyıl
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katılımıyla Ananin Kültürü oluştu. Ananin topluluğunun
merkezî bölgesi de Vyatka Nehri’nin ağzından Ak
Nehri’nin ağzına kadarki Kama Nehri’nin vadisiydi. Bu
kültüre ait en büyük eski mezarlıklar şunlardır: Mari
El’deki Tetüşskiy, II. Murzihinskiy, Ananin; Tataristan’daki
Starşiy Ahmılovskiy ve Udmurt Cumhuriyeti’ndeki
Zuevskiy mezarlıkları. Ananin Kültürü’nün temsilcileri
karışık kabile yapısına sahiptiler. Bu da birkaç grup lokal
yerleşim yerinin mevcudiyetine yansıdı. Her birinin ayrı
merkezi ve ekonomik yapısı vardı. Ananin kavimleri
güneyde göçebe İranî kabilelerle, batıda ise Orta Oka
havzasından gelen Gorodets Kültürü’ne mensup akraba
kavimlerle komşuydular.
M. Ö. VI. yüzyılda Ahmılovskaya
Kültürü’nün varlığı sona erdi. A. H.
Halikov’a göre bunun sebebi, İskitlerin
M. Ö. 512’de İranlılarla savaştan sonra
kuzeye, “Tissagetlerin topraklarına”
ilerlemeye devam etmeleriydi. Bu
kabileler Doğu’ya, Ak Nehri’nin
vadisi ile Ural Önü’ne doğru hareket
ettiler. Burada bunlar yeni şartlara
adapte olup hayvancılıkla uğraşan
ve Sarmatlarla akraba olan yerli İranî
nüfus ile kültürel temasa geçerek
bilim dünyasında Karaabız Kültürü
adını alan orijinal bir kültürü oluştur
dular. Süvari askerlerin mezarların
daki materyallerden, bu kültüre mensup toplulukların
yaşam tarzında, Orta İdil’in orman kabilelerin özellikle
ri ile göçebe kavimlerin özelliklerinin birleştiği anlaşıl
maktadır.
M. Ö. IV–III. yüzyıllarda Karaabız toplulukları Kuzey ve
Batı’ya geri dönmeye başladılar. Bunun muhtemel sebe
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Apolet benzeri
tokalar.
Pyanoborskaya
Kültürü, M. Ö.
III. yüzyıl — M.
S. I. yüzyıl

Karaabız
Kültürü’ne ait
kadın kıyafetleri.
Rekonstrüksiyon

İdil-Kama Bölgesi’nin İskit Geçmişi
Erken Demir Çağı’nda Doğu Avrupa’da bu çağı önceki
dönemlerden ayıran bir yenilik daha yaşandı. O dönemde
bölgede yaşayan halklar hakkında bilgiler, ilk kez yazılı
kaynakların sayfalarında yer aldı. M. Ö. VII–VI. yüzyıllarda Büyük Yunan Sömürgeleştirmesi başladığında, Antik
Dünya ilk kez Doğu Avrupa’nın halklarıyla karşılaştığında,
onların yolundaki ilk halk, İskitler idi. Bundan dolayı
Karadeniz’in kuzeyi ve doğusundaki bütün bölge, antik kaynaklarda sıkça İskit toprakları olarak geçmektedir. Ancak
Karadeniz’deki İskit coğrafyasından uzakta kalan, daha
kuzeydeki ve Avrasya’nın derinliklerindeki topraklar hakkında antik dünya pek fazla bir şey bilmiyordu. M. Ö. V.
yüzyıl tarihçisi Herodot, meşhur eserinde Doğu Avrupa’nın
neredeyse tüm kuzey tarafını “çöl” olarak görmektedir.
Herodot’a göre İskitlerin en kuzey komşularından sonra
ancak yedi günde katedilebilecek büyüklükte çöl bulunuyordu. Daha doğuda ise Tissagetlerin toprakları ve yine aynı
yerde yaşayan İirkler vardı. Daha da kuzeydoğuda ise başka
İskit kabileleri yaşamaktadır. Bunlar güya bir zamanlar
İskit hükümdarından ayrılmış ve buraya gelmişlerdir.
Kıtanın daha da içerisine Herodot, doğuştan bitli olan geniş
çeneli ve uzun burunlu Argippey halkını yerleştirmektedir.
Bunlar yüksek dağların eteklerinde yaşıyordu. Ayrı bir dil
konuşsalar da İskit kıyafetlerini giydiler ve çok adildiler.
Bundan dolayı da etraftaki bütün halklar onlara saygı duymaktaydı.
Bu fragman bizim açımızdan özellikle büyük önem arz
etmektedir. Çünkü doğrudan günümüzde Tataristan içerisinde yer alan topraklarla ilgilidir. Peki neden İskit
Karadenizi’nin uzaklığındaki topraklardan yalnızca burası,
Herodot tarafından biliniyordu? Herodot bunun cevabını
kendisi vermekte ve bu coğrafyanın İskitler tarafından da
Karadeniz şehirlerindeki Helenler tarafından da iyi bilindiğini, burada gezen insanların da yedi dilden tercümanların
hizmetlerinden istifade ettiklerini belirtmektedir.
Muhtemelen burada, Karadeniz’i kıtanın ortasında yer alan
bölgelerle bağlayan ticaret yolu söz konusudur.
Herodot’un Argippeylerin topraklarına giden yol hakkındaki hikâyesi, gerçeklerle mitolojik bilgilerin karışımından
oluşmaktadır. Burada geçilmez dağlarda güya keçi bacaklı
insanlar yaşarken onların daha yukarısında yer alan tek
gözlü Arimasplar, altın hazineleri koruyan aslan gövdeli,
kartal başlı, kuş pençeli yaratıklarla savaşıyorlardı. Söz
konusu satırlar mitolojik içerikte olsa da bu bilgiler
Herodot’un tasvir ettiği ticaret yolunun güzergâhını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Buradaki efsanevî bilgiler muhtemelen bizzat İskit mitolojisinden alınmıştır. Diğer taraftan
Herodot’un tasvir ettiği ticaret yolunun kuzeye doğru uzandığı anlaşılmaktadır.
Herodot’un bahsettiği Tissagetlerin Ülkesi ile onların
yakınlarında yaşayan İirkleri, Oka Nehri havzası ile Orta
İdil’in sağ kıyısında hâkim olan Gorodets Kültürü ile eşleştirebiliriz. Bu kültürün temsilcilerinin genel olarak FinUgor halkları, özelinde de günümüz Mordvaların ataları
olduğu düşünülmektedir. Gorodets Kültürü’nün kuzeyinde
Erken Demir Çağı’nın bir başka kültürü olan Ananin
Kültürü’nün yayıldığı coğrafya bulunuyordu. Bu kültürün
temsilcileri de yine Fin halklarıydı.
Kama ile Vetluga nehirlerinin İdil’e döküldüğü yerlerin
arasında bulunan Maklaşeev Kültürü sonrasındaki tarihe
ait mezarlarda Merkezî Kafkasya, hatta Urartu menşeli
eşyaların yanı sıra M. Ö. VII–VI. yüzyıllara ait İskit eşyaları da mevcuttur. Bu da Kafkasya üzerinden Ön Asya’dan
dönen İskitlerin Doğu Avrupa’nın farklı bölgelerine yerleştiği tarihte, bir asker grubunun Kafkasya’dan Orta İdil’e
gelip yerleştiğini tahmin etmemizi sağlamaktadır. Ananin
mezarlıklarında bulunan İskit ve Kafkasya menşeli eşyaları,
İskitlerin ana kütlesinden ayrılıp Avrupa’nın kuzeydoğusuna gelip yerleşen ve Herodot’un “diğer İskitler” dediği grubun arkeolojik izleri olarak ele almak mümkündür.
Arkeolojik verilere göre Maklaşeev Kültürü sonrasındaki
toplulukların bir kısmı, bu dönemde kendi bölgelerini terk
ederek Doğu’ya yönelmiş ve Ural Önü’nde, Ak Nehri’nin
vadisinde yeni vatan bulmuşlardır.

Oka-İdil Finlerinin geniş kültürel ve
ticarî bağlantılarının en önemli ispatı, Mordovya’daki Andreevskiy
Kurganı’ndan (I–II. yüzyıllar) çıkartılan eşyalardır. Kurganda geleneksel Fin süs eşyalarının yanı sıra
koşum takımı eşyaları, silahlar, hayvan figürlü tipik Sarmat süsleri de
yer almaktadır.
Mordovya’da
bulunan
Andreevskiy
Kurganı’ndaki
eşyalar, I–II.
yüzyıllar

bi, Ananin Kültürü’nün zayıflamaya başlamasıdır.
Göçmenlerin de etkisiyle Ananin Kültürü’nün yerine bu
kültürle çok sayıda ortak noktaya sahip Pyanoborskaya
Kültürü oluştu. Muhtemelen yerli Ananin nüfusu kendi
yerlerinde kalarak önceliği Güney ile münasebetlere ayır
dılar. Zira cenaze töreni, süs, kıyafet geleneklerinde güçlü

Pyanoborskaya
Kültürü’ne ait süs
eşyaları, M. Ö. III.
yüzyıl — M. S. II.
yüzyıl

Okların kemikten
yapılan uçları,
Pyanoborskaya
Kültürü, M. Ö. I.
yüzyıl
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Ananin Kültürü / Dönemi
1. Karamışihinskoe Eski Kenti
2. Makaryevskoe Eski Kenti
3. II. PustoMorkvaşinskiy Eski
Mezarlığı
4. II. PustoMorkvaşinskoe Yerleşim
Yeri
5. NaberejnoMorkvaşinskoe Yerleşim
Yeri
6. Studenetskoe Eski Köyü
7. IV. Nijneuslonskoe Yerleşim Yeri
8. Taşevkinskoe Eski Kenti
9. Narimanovskoe Eski Köyü
10. Labışkinskoe Eski Kenti
11. Nijnebarışevskoe Yerleşim Yeri
12. Antonovskoe Eski Kenti
13. III. Sükeevskoe Eski Köyü
14. I. Tetüşskiy Eski Mezarlığı
15. Kaşkinskoe Eski Köyü
16. Borisoglebskoe Yerleşim Yeri
17. “I. Kazanka” Eski Kenti
18. “II. Kazanka” Eski Köyü
19. Taneevskiy Eski Mezarlığı
20. Gremyaçeklüçinskoe Eski Kenti
21. “Kirüşkin Gorodok” Eski Kenti
22. Soroçyegorskoe Eski Kenti
23. I.–II. Soroçyegorskoe Eski Köyü
24. I.–II. Kamskaya Eski Köyü
25. I. TroitskoUrayskoe Eski Kenti
(Şirokaya Gora)
26. I. Nikolaevskoe Eski Kenti
27. Urahçinskiy Eski Mezarlığı
28. “Suhoy Bersut” Eski Köyü
29. Çerepaşye Eski Kenti
30. II. Sekinenskoe Eski Kenti
31. I. Sekinenskoe Eski Kenti
32. “Krasnıy İstok” Eski Kenti
33. Grahanskoe Eski Kenti
34. Mamadışskoe Eski Kenti
35. Svinogorskoe Eski Kenti
36. I. Svinogorskoe Eski Köyü
37. Kotlovskiy (Dmitrievskiy) Eski
Mezarlığı
38. II. Kotlovskoe Eski Köyü
39. IV. Tanayskoe Eski Köyü
40. V. Tanayskoe Eski Köyü
41. III. Tanayskoe Eski Köyü
42. II. Tanayskoe Eski Köyü
43. I. Tanayskoe Eski Köyü
44. Tanayskoe Eski Kenti
45. Elabujskoe (Çertovo) Eski Kenti
46. Ananyinskiy Eski Mezarlığı
47. I. Lugovskoy Eski Mezarlığı
48. Tihogorkoe Eski Kenti
49. Setyakovskoe Eski Köyü
50. Bizyakinskoe Eski Köyü
51. III. İkskoe Eski Köyü
52. V. İkskoe Eski Köyü
53. I. İkskoe Eski Köyü
54. Malinovskoe Bolşoe Eski Kenti
55. Munovskoe Eski Köyü
56. I. Munovskoe Eski Kenti
57. Verhnemalinovskoe Eski Kenti
58. “Relka” Munovskiy Eski Mezarlığı
59. II. Maklaşeevskoe Eski Kenti
60. II. Poluanskiy Eski Mezarlığı
61. “Şolom” Balımerskoe Eski Kenti
62. Rjavetskoe Eski Kenti
63. I, VII, VIIa Novomordovskiy eski
mezarlıkları
64. IV. Semenovskoe Eski Köyü
65. VI. Semenovskiy Eski Mezarlığı
66. “Kurgan” (Hristoforovskoe) Eski
Kenti
67. I. Nijnemaryanskoe Eski Köyü
68. III. Nijnemaryanskiy Eski Mezarlığı
69. II., III. Bazyakovskiy eski
mezarlıkları

70. II. Berezovogrivskiy Buluntu Yeri, III.
Berezovogrivskoe Yerleşim Yeri
71. II. Berezovogrivskiy Eski Mezarlığı
72. XIV. Lebedibskaya Buluntu Yeri
73. X. Kuzkinskaya Buluntu Yeri
74. XI. Kuzkinskaya Buluntu Yeri
75. III. Murzihinskaya Buluntu Yeri
76. I–II. Murzihinskiy eski mezarlıkları
77. Saharovskoe Yerleşim Yeri
78. “Jmyak” Oşinskoe Eski Kenti
79. Belyahçinskoe Eski Kenti
80. SvetloKlüçinskoe Eski Kenti
81. SvetloKlüçinskoe Yerleşim Yeri
82. Smılovskoe Eski Kenti
83. III. Dubogrivskoe Eski Köyü
84. II. Dubogrivskaya Buluntu Yeri
85. III. Kırnışskoe Eski Köyü
86. I–III, V–VII. PodgornoBaylarskoe
eski köyleri
87. PodgornoBaylarskiy Eski Mezarlığı
88. I. Kuryinskoe Eski Köyü
89. II. Adevskoe Eski Köyü
90. MariSuksinkoe Eski Köyü
91. I. Bulyakskoe Eski Köyü
92. I. TataroAzibeyskoe Eski Köyü
93. III. Masadınskoe Eski Köyü
94. Nijnegareevskoe Eski Köyü
95. İrmyaşevskoe Eski Kenti
96. Çiyalekskoe Eski ki Kenti
97. I. “İkskiy Most” Eski Köyü
98. Karakulskaya Buluntu Yeri
99. Çinnikovskoe Eski Köyü
100.Bilyarskie buluntuları
101.Staroilderyakovskie buluntuları
Pyanoborskaya Çağı
1. Starotyaberdinskoe Tarihî Yerleşim
Yeri
2. Krasnoborskoe Eski Köyü
3. Srednebiyabaşskoe Eski Kenti
4. I. Nijnebaltaevskoe Eski Köyü
5. I. Srednebaltaevskoe Eski Köyü
6. II. Srednebaltaevskoe Eski Köyü
7. I. Srednebaltaevskoe Eski Kenti
8. II. Srednebaltaevskoe Eski Kenti
9. Malobakırçinskoe Eski Köyü
10. III. Çeremşanskoe Yerleşim Yeri
11. Kommunarskoe Eski Köyü
12. V. İkskoe Eski Köyü
13. İkskiy Eski Mezarlığı
14. Ahtilyaskiy Hazinesi
15. III. Varzinskoe Eski Köyü
16. VarziPelginskoe Eski Kenti
17. Munovskiy (II. Pyanoborskiy) Eski
Mezarlığı
18. I. Pyanoborskiy Eski Mezarlığı
19. Pyanoborskoe Eski Köyü
20. Konovalovskiy Eski Mezarlığı
21. Kamennoklüçinskiy Hazinesi
22. Munovskoe (Çertovo) Eski Kenti
23. Verhnemalinovskoe Eski Kenti
24. Objuyskoe Eski Köyü
25. Madıkskiy Hazinesi
26. İsenbaevskiy Hazinesi
27. III. İmyanlebaşskoe Yerleşim Yeri
28. I.–II. Toyguzinskoe eski kentleri
29. I–III. Toyguzinskoe, Tuirovskoe eski
köyleri
30. Kırnışskoe Eski Kenti
31. I–II. Kırnışskoe eski köyleri
32. II–III. Kuluşevskoe eski köyleri
33. Gulkovskoe Eski Köyü
34. II–III. Deukovskoe eski mezarlıkları
35. I–IV. Deukovskoe eski köyleri
36. PodgornoBaylarskoe Yerleşim Yeri,
II. 36. PodgornoBaylarskoe Eski
Köyü
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37. “İkskiy Most” I, III Tarihî Yerleşim
Yerleri
38. I. UstyMenzelskoe Eski Köyü
39. III–VI. Kuryinskoe Eski Köyü
40. I–III. Yurtovskoe eski köyleri
41. II. Zolotaya Pady Buluntu Yeri
42. I–II. Starokrasnoborskoe eski köyleri
43. IV., VI. İgimskoe eski köyleri, I.
İgimskoe Buluntu Yeri
44. Novobiksenteevskaya Buluntu Yeri
45. Lagernoe Eski Köyü
46. UstyMenzelinskoe Eski Kenti
47. II. Novohutorskoe, II–III. Usty
Menzelinskoe eski köyleri
48. I–II. Novomelkenskoe eski köyleri,
eski kenti
49. DusayKiçuyskoe ve Sarsaz
Gorskoe eski köyleri
50. Kalmurzinskoe Eski Köyü
51. Bikbulovskoe Eski Kenti
52. I. Bikbulovskoe Eski Köyü
53. İllarionovskoe Eski Köyü
54. Tamyanskiy Eski Mezarlığı
55. II. Tamyanskoe Eski Köyü
56. VIII–IX. Mellyatamakskoe eski köy
leri
57. V. Mellyatamakskiy Eski Mezarlığı
58. II. RusskoŞuganskoe Yerleşim Yeri
59. RusskoŞuganskoe Eski Kenti
(Akaykina Gora)
60. I–II. Staroçekmanskoe eski köyleri
61. I. Staroçekmanskiy Eski Mezarlığı
62. II. Staroçekmanskiy Eski Mezarlığı
63. Salauzmuhanskoe Eski Köyü
64. IV. Mellyatamakskoe
(Nartastınskoe) Eski Köyü
65. I. Mellyatamakskiy Eski Mezarlığı
66. Naratastınskoe Eski Köyü
67. KryaşŞuranskoe Eski Kenti
68. Priütşanskiy Eski Mezarlığı
69. Novoirkenyaşskoe Eski Köyü
70. I–II. İmanleyskoe eski köyleri
71. I. Adaevskoe Eski Köyü
72. Derbeşkinskoe Eski Kenti
73. II. Derbeşkinskoe, I.–II.
“Kermençuk” eski köyleri
74. III. TatarskoAzibeyskoe “Kulyagaş”
Eski Köyü, III. TatarskoAzibeyskoe
“Kulyagaş” Buluntu Yeri, Russko
Azibeyskoe Eski Köyü
75. III. Nijnekaraçaevskoe Eski Köyü
76. Çinnikovskoe Eski Köyü
77. Starosemiostrovskoe Eski Köyü
78. I–II. “Baskul” eski köyleri
79. I–II. TatarskoYamalinskoe Eski
Kenti
80. I–II. TatarskoYamalinskoe, Mari
Yamal inskoe eski köyleri
81. I–III. Masadınskoe eski köyleri
82. I–VI. Bulyaksoe eski köyleri
83. I–II. Barsukovskoe eski köyleri
84. II–VI. Aktanışskoe eski köyleri
85. I–II. Tolmonosovskoe eski köyleri
86. Minnyarovskoe Eski Kenti
87. Çiyalekskiy Eski Mezarlığı
88. II. Çiyalekskoe Eski Köyü
89. Staroilderyakovski buluntuları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hun Çağı
Sükeevskiy Eski Mezarlığı
II. Tetüşskiy Eski Mezarlığı
Aşiyazovskoe Eski Kenti
I. Kazanskiy Eski Mezarlığı
“I. Kazanka” Eski Kenti
Solovtsovskoe Eski Kenti
Ayşinskiy Eski Mezarlığı
Rojdestvenskiy Eski Mezarlığı
Narmonkinskiy Eski Mezarlığı

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

UstyBrıskinskiy Eski Mezarlığı
İmenkovskoe Eski Kenti
II. İmenkovskiy Eski Mezarlığı
Gremyaçeklüçinskoe Eski Kenti
Gremyaçkinskiy Eski Mezarlığı
Çerepaşye Eski Kenti
“Tarasova Pristany” Eski Kenti
Kamaevskoe Eski Köyü
Nijnekotelniçeskoe Eski Kenti
Nijnekotelniçeskoe Eski Köyü
II. Bolşevarzinskoe Eski Köyü
IV. Varzinskoe Eski Köyü
II. VarziOmginskoe Eski Köyü
I. VarziOmginskoe Eski Köyü
Malinovskoe Maloe Eski Kenti
I. Munovskoe Eski Kenti
Verhnemalinovskoe Eski Kenti
Objuyskoe Eski Köyü
“Babiy Bugor” Eski Kenti
“Borki” Eski Köyü
“Deviçiy Gorodok” Eski Kenti
I. Kuzkinskoe Eski Köyü
I. Bazyakovskaya Buluntu Yeri
I. Kuluşevskoe Eski Köyü
IV. Masadınskoe Eski Köyü
II, III, V. İgimskoe eski köyleri
II. TatarskoAzibeyskoe Eski Köyü
VI. Bulyakskoe Eski Köyü
I., III. Nijnekaraçaevskoe, I–III.
Verhnekaraçaevskoe eski köyleri
III. TatarskoYamalişinskoe Eski
Köyü
Masadınskoe Eski Kenti
I. Azmetyevskoe Eski Köyü
Azmetyevskoe Eski Kenti
II. Azmetyevskoe Eski Köyü
İlçebaevskoe Eski Kenti
I. İrmyaşevskoe Eski Köyü
I–III. Aktanışskoe eski köyleri
Tatsunçeleevskie buluntuları

Mus kafası
şeklinde kemikten
yapılan kabza,
tutak. Pijemskoe
Eski Kenti, M. S. I.
binyıl
Perm Hayvan Üslubu
Günümüz İdil ve Kama’daki Fin-Ugor halklarının ataları sayılan ve M. Ö. I.
binyıl — M. S. I. binyıl arasında Doğu Avrupa’nın ormanlık kısımlarında
yaşayan kavimlerin özgün sanatı, bilimsel literatürde “Perm hayvan üslubu”
olarak geçmektedir. Bu üslupla yapılan tatbiki sanat eserleri — hayvan ve kuş
tasvirleriyle süslenen silahlar, kıyafetler, eşyalar — ilk kez Perm yakınlarında,
Kama Yanı bölgesinde araştırıldı. Bununla birlikte bu üslupla yapılan eşyalara, Ananin Kültürü’ne mensup toplulukların ve onların torunlarının yayıldığı
daha geniş coğrafyada da rastlanmaktadır. Perm hayvan üslubunun özelliği,
hayvan ve kuş tasvir stilidir. Bu tasvirlerde hayvan ya da kuşların bazı kısımları abartılı büyüklükte tasvir edilmiştir. Bu tasvirlerde yırtıcı hayvanlar güçlü
pençeli, sivri ve uzun dişli, büyük tırnaklı, otçul hayvanlar büyük boynuzlu,
kuşlar büyük gagalı resmedilmiştir. Eşyalarda sıkça fantastik hayvanlarla
insanlar da tasvir edilmiştir.
Bu üslubun gelenekleri, tarzı, süjeleri, orman kabilelerinin hayat tarz ve özelliklerini yansıtmakta, eski ustaların torunları olan Hantı, Mansi, Komi, Udmurt
gibi halkların sanat ve mitolojisinde korunmaktadırlar.

Bronzdan yapılan
“İkizler”
heykelciği.
Glyadenovskoe
Eski Kenti, M. S. I.
binyılın ilk yarısı

Bronzdan yapılan
kurt çenesine sahip
mus heykelciği.
Glyadenovskoe Eski
Kenti, M. S. I.
binyılın ilk yarısı

Bronzdan yapılan
kurt heykelciği.
Glyadenovskoe Eski
Kenti, M. S. I.
binyılın birinci
yarısı
Bronzdan yapılan
kuş heykelcikleri.
Glyadenovskoe
Eski Kenti, M. S. I.
binyılın birinci
yarısı

Bronzdan yapılan
kadın heykelciği.
bozkır kültürünün etkisi hissedilmektedir. Bununla birlik
Glyadenovskoe
te Ananin halkının İdilFin gelenekleri (örneğin geniş
Eski Kenti, M. S. I. çapta metal süslerin kullanılması) devam etmiştir.
binyılın ilk yarısı
Pyanoborskaya Kültürü’ne mensup kavimler, Büyük

Kavimler Göçü Çağı’na kadar Kama Yanı bölgesinde
yaşamaya devam ettiler. Onların kültürü zamanla iki
akraba kültüre dönüştü: İdil ile Vyatka nehirleri arasında
ki Azelinskaya Kültürü ile Ural Önü ile Kama Yanı bölge
lerindeki Mazuninskaya Kültürü. Bu kültürlerin temsilci
leri, İdilFin halklarının atalarıydı.

Kurdun üzerinde
Orman Tanrısı
heykelciği.
Glyadenovskoe Eski
Kenti, M. S. I.
binyılın ilk yarısı

Bronzdan yapılan
süvari asker
heykelcikleri.
Glyadenovskoe
Eski Kenti, M. S. I.
binyılın ilk yarısı

Bronzdan yapılan
insan heykelciği.
Glyadenovskoe
Eski Kenti, M. S. I.
binyılın ilk yarısı
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Orta İdil’deki Fin-Ugorların Askerî
Faaliyetlerinde Orman ve Bozkırın Yeri

Mızrak ucu.
Ananin Kültürü,
M. Ö. VIII–VI.
yüzyıllar

Ananin Kültürü coğrafyasında yapılan arkeolojik kazı
çalışmaları, bu topluluğun çok gelişmiş askerî silahlara
sahip olduğunu göstermektedir. M. Ö. VIII–IV. yüzyıl
larda Ananin Kültürü’ne mensup her erkek önemli
silahlara sahip bir askerdi. Bu noktaya madenciliğin
(bronz ve demirin yayılması), demircilik sanatının ve
diğer metal işleme yöntemlerinin gelişimi sayesinde
ulaşıldı. Belirtilen bu coğrafyada özellikle silah üretim
işine önem verildi.
Ananin Kültürü kavimlerinin silahları, onların madd î
kültürlerinin iki temel unsurunun birleşimini yansıt
maktadır. Bunlardan ilkini AvrupaAsya sınırındaki
ormanlık bölgenin yerli geleneksel silahları oluştur

maktadır. Genç Bronz Çağı’na kadar uzanan ve onun
geleneklerini devam ettiren bu silahların içerisinde
mızrakların yaprak şekilli orijinal bronz uçları ile yine
bronzdan yapılan tıkaçlı keltbaltalar yer almaktadır.
Uzun, geniş ve eğri demir namlulu savaş bıçakları da

Ananin
kadınının
kıyafeti.
Rekonstrüksiyon:
A. A. Çijevskiy,
Ressam: R. R.
Sadıkov

Ananin askeri.
Rekonstrüksiyon:
A. A. Çijevskiy,
Ressam: R. R.
Sadıkov

Taş baltalar.
Ananin Kültürü,
M. Ö. VIII–vI.
yüzyıllar

orijinal ve çok daha karmaşık bir Estamp.
yapıya sahiptiler. Bronzdan olan Ananin Kültürü,
sapları ise çeşitli tasvirlerle süslüy M. Ö. VI. yüzyıl
dü.
Askerî teçhizatın diğer parçala
rı — oklu yaylar, demir ay baltalar,
hançerler, mızrakların demir uçları,
kılıç kemerleri — doğrudan İran ve
Kafkasya bozkır geleneği ile bağlan
tılıydı. Ananin Kültürü’nün bir par
çası olan söz konusu “bozkırlık
kısmı”, o tarihlerde bozkırda mev
cut olan gelişim aşamaları ile birebir
uyumludur. Örneğin M. Ö.VIII–VI.
yüzyıllarda bu tür eşyalardaki “bozkır” unsuru Kimmer
Kültürü’nün özelliklerini, M. Ö. VI–IV. yüzyıllarda ise
İskit Kültürü’nün özelliklerini taşıyordu. Ananin toplu
lukları genel olarak İskit silahlarının genel hatlarını da
İskit hayvan üslubunu da kendilerince yorumlayarak
geliştiriyor, yeni şekillerdeki bu eşyalarda geleneksel
geometrik bezeklerini de kullanıyorlardı.

Ananin topluluklarında savunma mahiyetindeki
silahların başında ise kalkan ile kılıç kemerleri gelmek
tedir. İranî dilleri konuşan göçebelerde olduğu gibi
Ananin kalkanları da dik açılı ve fazla büyük olmayan
ölçüdeydiler. Bunlar deri ile kaplı ve altı kenarlı demirle
döşeli ve ortasında süs olan levhadan ibarettiler. Orta
Asya’dan Mançurya’ya kadar hâkim olan Doğu bozkır
geleneğine göre kemerler, bronzdan yapılan figürlerle
süslüydü. Bir Ananin asker tasvirindeki kıyafeti ile
silahları, İskitli okçunun kıyafet ve sihlarıyla birebir
aynıydı.

1

2

1–6
“Kimmer” Dönemi Silahları
1.
Bronz mızrak. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
2.
Bronz saplı demir hançer. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
3.
Demir mızrak. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
4.
Bronz saplı demir hançer. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
5.
Bronz saplı demir kılıç. Bilyarsk Eski Kenti
6.
Bronz saplı demir hançer. Navki Eski Kenti

4
7
10
9

8

3

7–13
“İskit” Dönemi Silahları
7.
Demir balta. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
8.
Bronz uçlu demir hançer. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
9.
Demir hançer. Akozinskiy Eski Mezarlığı
10.
Demir mızrak. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
11.
Okların bronz ve demir uçları. Starşiy Ahmılovskiy Eski
Mezarlığı
12.
Bronz hançer. Kotlı Eski Kenti
13.
Bronz saplı demir hançer. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
14.
Bronz saplı demir savaş bıçağı. Bolşaya Tovba Eski Kenti
15.
Bronz saplı demir savaş bıçağı. Starşiy Ahmılovskiy Eski
Mezarlığı

5

11

15

12

6
14
13
8а

Ananin Kültürü
dönemindeki
silahlar

1
2

1.
Savaş baltası. Bilyarsk Eski Kenti
2.
Bronz topuz. Birsk yakınlarındaki bir kurgan
3–4.
Bronz mızraklar. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
5–6.
Bronz baltalar. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
7.
Kemerin bronz ucu. Starşiy Ahmılovskiy Eski Mezarlığı
8.
Kalkanın ortasındaki bronz süs. Starşiy Ahmılovskiy Eski
Mezarlığı

7

5

6
4
3

7

Ananin Kültürü
askerinin
silahları

8

Avrasya Bozkırlarının
Erken Göçebeleri
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İskit Çağı
Erken Demir Çağı dönemi, Avrasya bozkırlarında
“İskit Çağı” olarak da adlandırılmaktadır. Diğer bir
deyişle bütün göçebe dünyası, Karadeniz’in göçebe
kabilelerinden birinin adıyla zikredilmeye başlandı.
Herodot’a göre “onları İskit olarak Yunanlılar adlandır
dılar…” Arkeolojik çalışmaların gösterdiği gibi İskitlere
has silahlar, koşum takımları, kıyafetler, sanattaki hay
van üslubu Sarı Irmak’tan Tuna’ya kadarki geniş bir
coğrafyada yayılmıştı. Bu da M. Ö. IX–VIII. yüzyıllardan
önce oluşan ve M. S. III. yüzyıla kadar ayakta kalan kül
tür topluluğuna bu ismin verilmesine yol açtı.
İskit dünyası Orta İdil’deki FinUgorlar da dâhil olmak
üzere komşularına ve Kavimler Göçü sırasında ve Erken
Ortaçağ’da Büyük Bozkır’ın yeni hâkimi olan halklara
büyük kültürel etkide bulundu. Ayrıca Sarmatlar,
Hunlar, Göktürkler ve onların mirasçıları gibi sonraki
asırların göçebelerinin kültürü, ekonomileri, dünya
görüşleri, günlük hayatlarının temel karakterleri İskit
döneminde ortaya atılmış, gözden geçirilmiş ve gelişti
rilmiştir.
“İskit” Olarak Kimi
Adlandırıyorlardı?
Antik ilmin dikkatini çeken Doğu
Avrupa halklarının başında İskitler
geliyordu. Kuzey Karadeniz bölge
sine gelince Yunanlılar, İskitlerle
karşılaştılar ve bundan dolayı da Demir hançer,
onlarla ilgili bilgiler Antik M. Ö. V. yüzyıl
Dünya’nın ilmî kaynaklarında yer
aldı. Kuzey Avrasya’nın çeşitli halk
larıyla temas kurarken Helenler,
onları iyi tanıdıkları İskitlerle karşı
laştırmışlardır. Yunanlıların bazıları,
birbirleriyle akraba olmasalar dahi
buradaki halkların hayat tarzı, eko
nomi ve kültürlerinin benzerliğine
dikkat çekmişlerdir. Neticede
Yunanlı bilim adamları bütün bu
halklara “İskit” demeye başladılar.

“Tedavi Edilen
İskitler”. İskit
Kurganı KulOba’daki altın bir
kabın üzerindeki
tasvir. M. Ö. IV.
yüzyıl

Herodot, M. Ö. VII. yüzyıl müelliflerinden Prokonnesoslu
Aristeas’ın günümüze ulaşmayan “Arimaspeyya” adlı
eserinden alıntı yapmaktadır. Ona göre meskûn yerin en
uzak noktasında tek gözlü Arimastalar yaşıyordu. Bu halk
İssedonları, İssedonlar İskitleri, İskitler de “Güney Denizi”
yakınlarında yaşayan Kimmerleri yerlerinden ettiler.

Antik yazarlardan söz konusu isimlendirmeyi benimse
yen daha sonraki tarihçi ve coğrafyacılar, gerçek
İskitlerin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra dahi
bu ismi Doğu Avrupa’nın farklı halkları için kullandılar.
Bu coğrafyadaki topraklar da kimin
“İskit
burada hüküm sürdüğüne bakıl
Hükümdarının
maksızın daha uzun süre boyunca
Verdiği Ziyafet”.
“İskit toprakları” olarak adlandırıl
Gaymanova
maya devam edildi.
Mogila
Diğer Yunanlı ve Romalı müellif
Kurganı’ndaki
ler “İskit Dünyası”nın farklı halkları
gümüş kap
nın (birbirine dil ve etnik açıdan
üzerindeki tasvir.
yakınlığı olmasına rağmen) her biri
Aşağı Dinyeper
nin ayrı özelliklerine dikkat çekmiş
Bölgesi, IV. yüzyıl
lerdir. Bunlar “İskit” adını sınırlı
etnik topluluk için kullandılar, böl
genin diğer halklarını ise başka

“Koyun sağma”
heykelciği. İskit
hükümdarının
süsünden bir
parça. Tolstaya
Mogila Kurganı.
M. Ö. IV. yüzyıl

etnonimlerle adlandırdılar. Herodot’un kendisi ise
“İskit” adını, Tuna ile Don arasındaki Karadeniz Yanı ve
Azak Yanı bozkırlarında yaşayan somut bir halk için
kullandı. Don’un doğusunda kalan Sarmatların toprak
ları ise Herodot’un gözünde “İskit toprağı” değildi.
Hâlbuki buralardakilerin de İskitlerle yakın akraba
olduklarının farkındaydı. Diğer taraftan Diodorus İskit
tarihinin başlangıcına dair hikâyesinde, İskitlerin güç
lendikten sonra birçok kola ayrıldıklarını, bunların bir
kısmının Saka, diğerlerinin Massaget, üçüncü grubun
da Arimasp vs. olarak adlandırıldığını yazmıştır. Bütün
bu halkları Herodot da biliyordu. Ancak onun için bun

İskit-Sibir Dünyası, M. Ö. VIII-III. Yüzyıllar

ların her biri, İskit olmayan ayrı bir halktı. Diodorus’un
gözünde ise bunların hepsi İskit’ti.
İskit Dünyası Halklarının Ekonomisi

İskitlere ait
bronzdan yapılan
bir heykelcik,
M. Ö. VII. yüzyıl

Geniş bir coğrafyaya yayılan İskit topluluğu, homo
jen değildi. Daha antik müellifler Kuzey Karadeniz
Boyu’ndaki bozkırlarda yaşayan İskitlerle onlara dil ve
kültür açısından yakın olan Sarmatları, Orta Asya’daki
Sakalarla Massagetleri, Arimaspları, İirkleri ve
İssedonları ayırt ediyorlardı. Arkeoloji bilimi, antik
tarihçilerin dikkatinden kaçan ve isimlerini bilmediği
miz İskit Dünyası’nın diğer halklarını da keşfetti.
Bunların başında Minusinsk Çukuru’ndaki Tagar
Kültürü, Altay’daki Pazırık Kültürü, Tuva’nın Uyük ve
Salbık kültürleri gelmektedir. Hayat tarzı ve kültür
benzerliklerine rağmen bu halklardan her biri kendi
tarihine ve özelliklerine sahipti. Ancak bu halkların
Avrasya’nın göçebe dünyasında meydana gelen derin
değişiklikler dolayısıyla çok sayıda ortak noktası da
vardı.
Bronz Çağı’ndan Demir Çağı’na, yani İskitSaka
Kavimleri Çağı’na geçişteki en önemli gelişme, hayat
tarzı ve ekonomilerindeki değişikliklerdi. Bunun en
önemli göstergesi de göçebe hayvancılık toplumun İskit balbalları,
oluşmasıydı. Göçebeliğe geçiş, daha önce istifade M. Ö. IV. yüzyıl
edilmeyen nehirler arasındaki bozkır alanların da kul
lanılmaya başlanmasıdır. Bronz Çağı’nın sonunda, Geç
Andronovo döneminde değişen hayvan sürüsü
(Büyükbaş hayvanın yerini günlük bakıma ihtiyacı
olmayan at aldı), M. Ö. I. binyılın başında göçlerin
mesafesini arttırmaya ve onları mevsimsel hâle getir
meye imkân tanıdı.

Hayvanlar, insanların et, süt, yün, deri vs. ihtiyaçları
nı karşılıyorlardı. Yunanlı bilim adamı Pseudo
Hipokrat’a göre İskitler pişmiş et yiyor, kısrak sütü içi
yor ve ayrıca bu sütten peynir yapıyorlardı. Yunan
tarihçi ve coğrafyacı Strabon ise eserinde İskit
Dünyası’nın halklarından bazılarını “kısrak sütü sağan
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İskit cenaze töreninin temel ayrıntıları doğrudan Hint-İran gelenekleri ile
bağlantılıdır. Herodot, İskitlerin hükümdarlarını toprağa verirken atlar kurban
ettiklerini, bir yıl sonra anma günü düzenlediklerinde de 50 at daha kestiklerini
yazmaktadır. At, bu törende insanlar dünyası ile gök arasında arabulucu rolü
oynamaktaydı ve efendisine atalarının yurduna, gökyüzündeki otlak yerlere geçişi
kolaylaştırmalıydı.
At aynı zamanda olağanüstü güce sahip, hükümdara ölümsüzlüğü aşılayabilen ve
güneşle bağlantılı olan bir hayvandır. Hayvanları sanat eserlerinde resmederek
İskitler ebedî hareketliliği ve nihayetinde iyiliğin galip geleceği iyilikle kötülüğün
mücadelesini yansıtmışlardır.

Gümüş at başlığı
süsleri,
M. Ö. IV. yüzyıl

Deriden yapılan
ağaç ve bronz
gemli at başlığı.
Altay, V. yüzyıl

ve içen ilginç halklar” olarak tasvir eden eski tarihçiler
den alıntı yapmıştır. Diğer yiyeceklerle zanaat ürünleri
ni göçebe İskitler, ganimet ya da vergi olarak orman
bölgelerinde yaşayan komşularından alıyorlardı.
Göçebe ekonominin oluşumu, toplumun ve doğanın
değişimine, Bronz Çağı’nın sonunda nüfusun hızla artı
şına ve gittikçe artan askerî tehdide verdiği en rasyonel
cevaptı. Askerî tehdidin artması ise süvari ve atlı okçu
birliklerin ortaya çıkmasıyla ilgiliydi. Bu askerler uzun
mesafeleri çok kısa sürede katedebiliyordu ve silah kul
lanımında usta kimselerdi.
Hayvan sürülerinin artması ve ekonomideki ihtisas
laşma ile birlikte bozkır halkının doğaya, iklime ve
otlak yerlerine olan bağlılığı da arttı. Doğadaki küçük
bir anormallik dahi krize yol açabiliyordu. Göçebeler de
bunun farkındaydılar. İskit Dünyası’nın bazı kavimleri
nin geçici olarak da olsa yerleşik ve yarıyerleşik hayata,
hatta sulamalı tarım sistemine dönüşü de bu hususla
açıklanmaktadır. Buna örnek olarak Aşağı Seyhun’daki
Dahlarla Massagetleri örnek verebiliriz. İskit
Dünyası’nın en doğusunda yer alan Minusink Çuku
ru’ndaki Tagar Kültürü kabilelerinde de tarım büyük rol
oynuyordu. Yine Karadeniz Yanı İskit coğrafyasındaki
bazı kavimlerde de tarım, ekonominin en önemli dalını
oluşturuyordu. Onlar buğday, arpa, nohut, mercimek
yetiştiriyorlardı. Tarımın yanı sıra eskisi gibi hâlâ hay

Kastroma
Kurganı’ndaki
soylu İskit’in
mezarının
rekonstrüksiyonu.
Soylu İskit en
altta, onun
üstünde yakınları,
en üstte de atlar
gömülüdür

vancılık da yaygındı (Göçebe hayvancılığı değil, çoban
hayvancılığı). Kışları hayvanlar yerleşim yerlerinin ahır
bölmelerinde kalıyor, geriye kalan zamanlarda ise
yakın yerlerde otlatılıyordu. Göçebelerden farklı olarak
bu kavimlerde ineklerin sayısı daha fazlaydı. Koyun ve
atların sayısı ise daha azdı. Yerleşik İskitlerde madenci
lik, kemik ve deri ürünleri üretimi ve dokumacılık da
çok yaygındı. Doğu Avrupa’nın ormanbozkır bölgele
rindeki İskitlerle komşularının ekonomik gelişimleri
açısından Kuzey Karadeniz Yanı’ndaki şehir kolonileriy
le ticarî münasebetlerin geliştirilmesi büyük önem arz
ediyordu. İskit coğrafyasından Yunanistan’a ekmek,
bal, balık, hayvan ve köle götürülüyordu. Bunun karşılı
ğında ise İskitler zanaatçı ve kuyumcuların ürünlerini
alıyorlardı. Yunan menşeli eşyaları, arkeologlar sıkça
İskit yerleşim yerleri ile kurganlarda buluyorlardı.
Yerleşme sürecini tetikleyen bir başka unsur da insan
ların sahip oldukları zenginliğe (sürü büyüklüğüne)
göre kabile içerisinde sınıf sisteminin ortaya çıkmasıdır
(En fakir kimseler kaçınılmaz olarak yerleşik hayata
geçiyorlardı).
İskit Toplumu
Tüm İskit Dünyası coğrafyasında bulunan kurganlar
daki materyaller, İskit toplumunun sosyal açıdan
homojen olmadığını göstermektedir.
Sıradan halk toprak mezarlara gömülüyor ve yanları
na da kişisel silahları ile yiyecek ve içecekle dolu bir iki
kap koyuluyordu. Mezarın üstüne fazla büyük olmayan
bir kurgan yapılıyordu.
İskit hükümdarları ile soyluların mezarları ise
bambaşka yapılardı. Üzerine bal mumu ile çeşitli
aromalı otlar sürülen ölen hükümdarın naaşı, hâki
miyet altında bulunan bütün kabilelerin toprakla
rında gezdiriliyor ve söz konusu kabileler de
hükümdar ile vedalaşıyorlardı. Bundan sonra
hükümdarın naaşı, gömülecek yere götürülüyordu.
Mezarlık sıkça dört köşeli çukur olarak kazılıyor,
çukurun üstüne ya da içinde naaşın hemen üstüne
kütükler koyuluyordu. Ardından da taş ve toprak
atılarak yüksek kurganlar oluşturuluyordu.
Hükümdarla birlikte sıkça yakınları ile binek atları
da gömülüyordu. Zengin İskit kurganlarında öldürü
len cariyelerle hizmetçilerin iskeletlerine de rastlan
maktadır. Bu insanlar hükümdara öbür dünyaya
gidişinde refakat ediyordu. Herodot’a göre, hüküm

Av sahnesinin
resmedildiği
gümüş ve altın
kaplamalı bir kap.
M. Ö. 400–375

Koşum
takımının altın
süsü. M. Ö.
VII–VI. yüzyıllar

Bronzdan yapılan
at heykelciği.
M. Ö. VII–III.
yüzyıllar

İran’daki Kürt Bölgesinde İskit Mezarı
Sanattaki hayvan üslubunun oluşum sürecine şahitlik eden Ön Asya’daki eserler
arasında Sakkız (Zivie) Hazinesi’nin ayrı bir yeri vardır. Hazinenin bulunduğu
İran’ın Saggız şehri eskiden Manna Ülkesi’nin sınırları içerisinde yer almıştır.
Doğu kaynaklarına göre burası Kimmerlerin de İskitlerin de akın ettikleri bir
bölgeydi. Öyle anlaşılıyor ki bu hazine, aslında arkeolojik anlamda bir hazineden
ziyade eski zengin bir definin kalıntılarıydı. Bu hazinenin içerisinde Ön Asya’nın
çeşitli kültürlerine ait eşyalar yer almaktadır. Muhtemelen bu mezar, askerleri Ön
Asya’nın farklı bölgelerine seferler düzenleyen bir hükümdara aittir. Çeşitli
kültürler temelinde spesifik İskit sanatının oluşması için bütün şartlar işte bu
bölgede mevcuttu.

darın mezarının etrafına saman doldurulmuş at
postları dikiliyor ve üzerlerine de öldürülen genç
erkekleri oturtuyorlardı.
Cenaze için özel kıyafet dikiliyor; özel silahlar, süsler,
koşum takımları ve ritüel kapkacaklar üretiliyordu.
Mezardaki eşyalar, rastgele koyulan eşyalar değil
di. Efsaneler bu eşyaları, “önemli, Tanrısal” olarak
nitelendirmektedirler. Herodot’un İskitlerin ortaya
çıkışına dair aktardığı efsanelerden birine göre İskit
Ülkesi’nin ilk hükümdarı Targitay döneminde gökten
yeryüzüne altından kutsal eşyalar yağmıştır. Bunların
arasında ay balta ile kâse de vardı. Bir başka efsane
ye göre ise Heraclius yay ile kemerini, İskit’te yaşa
yan yarım kadın yarım yılandan doğan oğullarına
hediye etmiştir. Agafirs, Helon ve İskit adlı üç kardeş
babalarının hediyelerine sahip olmak için aralarında
müsabakalar düzenlediler. Başta iki büyük kardeş
yarıştı, ancak ikisi de başarısız oldu. Müsabakaları
İskit adlı küçük kardeş kazandı. İskit hükümdarları
nın soyunun da ona dayandığı düşünülmektedir.
Silah ve ritüel kapkacaklarının
özel değeri, eşyaların süsüne de
yansımıştır. Bu eşyalara doğada
gerçekten yaşayan hayvan ve
kuşların yanı sıra fantastik hayvan
ve kuşlar da resmedilmişt ir.
Hayvanlar, İskit hayvan üslubu
nun temel konusu olmuştur. Bu
üslup da İskit Dünyası’nın bütün
kültürlerinin ayırtedici özelliği
hâline gelmişt ir. İskitler sanat
eserlerine en fazla kuşları, toy
naklı hayvanları (geyik, karaca,
dağ keçisi, at, yabanî domuz),
kedigiller familyasında yırtıcı
hayvanları
resmetmişlerdir.
Kuşlar Göğü, yırtıcı hayvanlarla toynaklı hayvanlar
yeryüzünü sembolize ediyordu. Bazen hayvanlar
ancak izafi olarak tasvir edilse de karakteristik özel
likleri dolayısıyla çok kolay tanınıyordu. Bu özellik
ler kuşlarda gaga ile büyük göz, geyiklerle keçilerde
muhteşem boynuzlar, yırtıcı hayvanlarda ise duyarlı
kulaklar, keskin dişler ve tırnaklardır. Toynaklı ve yır
tıcı hayvanlar sıkça savaş sahnesi çerçevesinde res
medilmiş ve iyilikle kötülüğün mücadelesinin sembo
lü olarak yansıtılmıştır. Ancak bu mücadele, Gök’ün
gölgesinde yapılmaktadır. Gök’ün sembollerini —
çok göreceli bir şekilde resmedilen kuşlar (yalnızca
Arjan-2
Kurganı’nda
bulunan altın
toplu iğnenin
süsü

Arjan-2
Kurganı’nda
bulunan altın
gerdanlık

Arjan
Kurganı’nda
bulunan altınla
süslü akinak

gagaları ve gözleri) — geyiklerin boynuzları ile yırtıcı
hayvanların pençelerinde de görmek mümkündür.
Soyluların büyük mezarları ile sıradan insanlarınkile
rin arasındaki farklılıklar gözle görülebilir derecede
olup toplumun derin bir farklılaşma içerisinde olduğu
nu göstermektedir.
İskitSaka kabileleri içerisinde sınıfsal ayrımın oldu
ğuna dair elimizde bilgi olmasa da söz konusu ayrımın
olduğu görüşüne varmamızı sağlayan bazı ipuçları var
dır. Massagetlerde yaya birliklerinin olması, Saka top
lumu içerisinde atsız kimselerin olduğu anlamına gele
bilir. Karadeniz Yanı Bölgesi’ndeki İskitlerle ilgili bilgi
veren Yunanlı müellifler, kabilenin önde gelen soyluları
ve sıradan halktan bahsetmektedirler.
Hâkimiyet tek bir soyun elinde bulunuyor ve miras
yoluyla nesilden nesile devrediliyordu. Arrianus, ölen
İskit hükümdarının yerine tahta kardeşinin çıktığını
belirtmektedir. Kadın hükümdarların tahta çıkışlarıyla
ilgili bilgiler ise daha belirsizdir. Savaş sırasında ordu
nun başında bizzat hükümdar bulunuyordu. Barış
zamanında ise hükümdar, baş yargıç ve başrahipti.
Birlik kurulu ile aynı zamanda hükümdarın ordusunu
oluşturan halk kurultayının da etkisi büyüktü.
Antik tarihçiler İskit hükümdarı Ateya’dan bahset
mektedirler. Tuna’dan Don’a kadarki bütün İskit kabi
lelerini kendi hâkimiyeti altına alan Ateya, gerçekten
de meşhur tarihî bir kişilikti. Ateya, kendi adına para
bastırmış, Büyük İskender’in babası II. Philip ile savaş
mıştır.
Antik kaynaklarda geçen Saka hükümdarları da
büyük yetkiye sahiptiler. Onlar savaş ve barış kararı
veriyor, çeşitli ülkelere elçiler gönderiyor, düşmanla
rıyla barış tesis esiyor, ordulara komutanlık ediyorlar
dı. Ktesiy döneminde (M. Ö. V — IV. yüzyıllar) Saka
Ülkesi, Ahameniş illerinden hiçbirine dâhil olmayıp
Sakaların hükümdarı da Pers kralının tebaası değil,
müttefiki idi. Ancak onların hâkimiyetlerinin sınırı
kabile içerisinde belli değildi. Halk kurultayının rolü,
Sakalar açısından başarısız olan Tanais’teki karşılaşma
dan sonra, İskender’in İskitlerin hükümdarı ile yaptığı
görüşme hakkındaki tek bir haberde belirtilmektedir.
İskit hükümdarı, bu karşılaşmayı savaş olarak kabul
etmemişti, çünkü İskender’e saldıranlar Sakalardı,
İskitler ise İskender’e savaş ilanında bulunmamışlardı.
Belki de bu olay, halk kurultayının, yani kabilenin
bütün yetişkin erkeklerinin kararı ve yetkisiyle hüküm
darların iktidarının sınırlandırılabileceğine işaret eden
bir örnektir.

Arjan–1 Kurganı
İskit-Sibir topluluğunun oluşum dönemindeki en önemli kurgan örneğini, Tuva’da Uyük Kültürü
topraklarında bulunan Arjan Kurganı oluşturmaktadır. Burası, 4 metre yüksekliğindeki ve 120 metre
çapındaki taş yığıntısı altında gömülü olan çok sayıda insanın ve atın ortak mezarıdır. Bu taşların
bazıları 20–50, bazıları ise 100 kilogram ağırlığındaydı. Taş yığıntısı altında kütüklerden yapılan
yaklaşık 100 dört köşeli hücre tespit edilmiştir. Bunlardan 70’i 4 kütük yüksekliğinde hücrelerdi. 13
hücrede 17 insan ve yaklaşık 160 atın mezarı açıldı. Ortada iki kütük tabut içerisinde hükümdar ve
eşinin mezarları vardı. Bunlar ayrıca kütükten duvarlarla çevrili daha büyük bir tabutun içerisinde
koyulmuştur. Söz konusu iki tabut arasında da 8 hizmetçi ile 6 binek atı yatıyordu. Diğer mezarlar
biraz daha uzakta bulunuyordu.
Bütün hücreler 2.5–3 metre yükseklikteki ağaç tabanla kaplıydı. Dışarıdan yine kütüklerden bir duvar
yapılmıştır. Dolayısıyla başlangıçta bu yapı, dış duvarı olan dairevî şekle sahipti. Kurgandaki eşyalar,
İskit Kültür çevresine ait eşyalar olmakla birlikte buradaki silahlar, dizginler ve hayvan üslubunda
yapılan eşyalar çok eski olup M. Ö. VIII–VII. yüzyıllara aittir.
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Saka Zırhlı Atlı Askeri
1950’li yıllarda S. P. Tolstov başkanlığındaki Harezm araştırma grubu Seyhun’un
sol kıyısında, kurumuş kolu olan Janadarya’nın üst kısmında yer alan Aral
Bölgesi’ndeki Sakaların başkenti olan Çirik-Rabat’ta kazı çalışmalarında bulundu.
M. Ö. IV. yüzyıla ait kurganlardan birinde demir silah ve zırh takımı bulundu. Bu
tür savunma silahları, sonraki asırlarda Sakaların akrabası olan Parfyanlarda da
mevcut olup başka kavimlerde yoktu. M. Ö. II. yüzyılda yaşayan Yunanlı tarihçi
Arrianus, Sakaların silahlarının çok farklı olduğunu, Sakaların (İskitlerin) kendilerinin ve atlarının zırh takımı ile korunduklarını yazmaktadır. Herodot ise bundan
önce böyle bir uygulamanın yalnızca Massagetlerde olduğunu yazmaktadır. Zırhlı
atlı askerlerin ortaya çıkışı, Saka aristokrasi sınıfının mevcudiyetinin en belirgin
kanıtlarından biridir.

İskitlere ait
kemikten yapılan
kulaklı hayvan
başlı iş ve savaş
aletleri.
M. Ö. VI. yüzyıl

Arrianus hükümdarın hâkimiyetini korumakla
görevli olan “satraplar”dan bahsetmektedir. Bunlar
hükümdarın ele geçirdiği bölgelerde veya kabilelerde
bıraktığı bir nevi valiydi. Yine önde gelen yetkililer ara
sında “İskit topraklarının güçlü askerleri”, yani askerî
kabile aristokrasisi de zikredilmektedir.

Kazı çalışmaları
yapılmadan önce
Büyük Salbık
Kurganı

Göçebe İskitlerin Günlük Hayatı

Kilden yapılan
İskit askeri.
M. Ö. VII–vI.
yüzyıllar

Arkeolojik materyaller ile yazılı kaynaklardaki sınırlı
bilgiler, İskit kavimlerinin yaşam tarzlarını sınırlı da
olsa ortaya koymamızı sağlamaktadır. Başlangıçta
İskitlerin temel barınakları, seyyah arabalardı. Pseudo
Hipokrat konuyla ilgili şunları yazmıştır: “Onların evleri
yoktur, arabalarda yaşamaktadırlar. Bu arabalar her
tarafından örtülü olup ev tarzında yapılmıştır. Bazıları
iki, bazıları ise üç odalı olup ne su ne ışık ne de rüzgâr
geçirirler.” Bu arabalara yalnızca öküzler koşulurdu.
Atlar ise çok değerli olup ancak binek hayvanı olarak
kullanılıyordu. İskit coğrafyasının Avrupa kısmında
kalan kavimler yerleşik hayata geçmiş ve müstahkem
yerleşim yerlerinde yaşamaya başlamışlardır. Bugskiy
Limanı yakınlarındaki yerleşim yeri ile Nemirovskoe,
Kamenskoe, Belskoe eski kentleri en fazla bilinen yer
leşim yerleridir. Nüfusun büyük bir kısmı ağaç veya
yanmamış kerpiçten yapılan evlerle toprak damlarda
yaşıyordu. Yerlerle soba kilden, tavan saman ya da
kabuktan yapılıyordu.
İskitler günlük hayatlarında büyük bronz kazanlar
kullanıyorlardı. Bunlar yuvarlak ya da oval şeklinde
olup yüksek ayaklarda duruyor, üst kısımlarında kolla
rı oluyordu. İskitler bu kazanları özellikle kurban kes
tikleri hayvanların etini pişirmek için kullanıyorlardı.
Herodot’a göre İskitler kurban kestikleri hayvanın deri
sini yüzdükten sonra et ile kemiklerini ayırıyor ve daha
sonra yerli kazanlarda pişiriyorlardı.
İskitlerin günlük kıyafetleri çok sadeydi. Kıyafetleri,
yakasız kruvaze mont, dar pantolon, sivri uçlu ayakka
bılardan oluşuyordu. İskitler bunları barış zamanında
da savaş zamanında da giyiyorlardı. İskitlerin başlıkları
ise sivri uçlu ve yumuşak olmak üzere iki tip oluyordu.

İnsan figürü
şeklinde bir
alınlık,
M. Ö. IV. yüzyılın
ikinci yarısı

Başlıkları her iki cinsten de soylu kimseler takıyordu.
Yunanlıların İskit soylularını “başlıklılar” olarak adlan
dırması da bu husus ile açıklanmaktadır. Herodot,
“Sivri Şapkalı Sakalar”ı da zikretmektedir. Sıradan halk
ise kafalarına deri sargı bağlıyordu. İskitlerin ritüel baş
lıkları ise çok çeşitli olup birbirinden yalnızca şekil iti
barıyla değil süslerdeki ayrıntılarla da ayırtediliyordu.
Kadın ritüel başlıkları arasında ise altın bezekli şapka
larla taçlar dikkat çekiyordu.
İskitlerin tören yaptıkları kutsal mekânları vardı. Issık
Göl kıyısı ile Altay’daki Çu (Çuy) Nehri Vadisi’nde bu tür
kutsal yerlerin izlerine rastlanmaktadır. Herodot ise

Hayvan
üslubunda
yapılan at
dizgininin
süsleri.
M. Ö. V. yüzyıl

Avrupa’daki İskitlere ait açık hava
daki Savaş Tanrısı ile ilgili kutsal yer
lerden bahsetmektedir: “… Düz dört
köşeli bir alanda demir bir kılıç yer
almaktadır. Bu kılıca her sene küçük
baş hayvanla atlar kurban edilmek
tedir…”
Genel olarak yazılı kaynakların bil
gileri ile arkeolojik materyaller,
farklı akraba halkların yaşadığı bir
dünyayı önümüze sermektedir.
Şüphesiz onlar, akraba Hintİran dil
lerini konuşuyorlardı. Antik tarihçi
ler de onların akrabalığından bah
setmektedirler. Ancak onların kökeni, bazı kabile ve
halklarının kaderi de dâhil olmak üzere tarihlerinin bir
çok meselesi hâlâ tamamen çözülmüş değildir.

Sakalara
ait kurgan.
Rekonstrüksiyon

Kimmerlerin Süvarî Birliği

Soylu Kimmer
atlısı. M. Ö. VIII.
yüzyılın ikinci
yarısı — VII.
yüzyılın ilk yarısı.
Rekonstrüksiyon:
M. V. Gorelik

Kimmerler ateş eden gerçek bir süvarî birliği kura
rak Doğu’da askerî alanda âdeta gerçek bir devrim
gerçekleştirdiler. Harp süvarî birliği, Doğu’da M. Ö. I.
binyılın başından itibaren mevcuttu. Ancak bunlar,
yakın muharebelerde mızrak, kısa saplı atma mızrağı
ya da kılıçla savaşan birliklerdi. Şunu da söylemek
gerekir ki, askere atın üstüne güvenli bir şekilde otu
rarak onu sürmeyi ve elleri de silah kullanmak için
boş bırakmayı sağlayan sağlam temelli eyer ile üzen
ginin keşfine daha yaklaşık 1.200 yıl vardı.
M. Ö. IX. yüzyıldaki Asurluların okçu atlı askerleri,
aynı anda ata binerek hedef vurmayı başaramıyorlar
dı. Bundan dolayı ikinci atlı asker, ok atanın atının

Bronz hançerler,
M. Ö. VIII–III.
yüzyıllar

dizginlerini tutmak zorundaydı. Kimmerlerin okçu Estamplar, M. Ö.
süvarî askerleri ise usta binicilerdi ve yavaş hareket VIII–III. yüzyıllar
eden düşmana aniden dört bir taraftan saldırıp ve
güvenli mesafeden onları oklarla vurup bir anda kay
boluyorlardı. Diğer bir deyişle o kadar tehlikeli ve
tesirli idiler ki, düşmanlar onların askerî becerilerini
taklit etmeye çalışmışlardır.
Kıyafetleri, askerî teçhizatları ve atlarının bakımını
Kimmerlerden günümüze kalan taş heykellerden
öğrenmekteyiz. Bunlarda kıyafetleri, silahları ve süs
leri net bir şekilde resmedilmiştir. En önemlisi de
hangi silahın askerin neresinde yer aldığı gösterilmiş
tir. Kimmerlere ait çok sayıdaki kurganda yapılan
arkeolojik çalışmaların sonucunda da Kimmer süvari
sinin silahları ve kıyafeti hakkında ayrıntılı bilgiler
elde edilmiştir.
Kimmer askerinin kıyafeti, gömlek ya da uzun dar
kollu bir mont, pantolon, deri çorap ve çizmeden olu
şuyordu. Kafayı, kulakları ve enseyi sivri başlı deri
başlık koruyordu. Bronz gerdanlıklar, madalyonlar,
bilezikler ve küpeler, askerlerin başlıca süsleriydi.
Kılıç kemere sol taraftan yay ve uçları bronz ya da
kemikten olan onlarca kısa okun koyulduğu kılıf asılı
yordu. Böyle bir yay ile ok kılıfına “gorit” adı verilmiş
ti. Kimmer goriti, yayın tam olarak yerleştiği deri
kılıf ile ona dışarıdan eklenen bir cepten oluşuyordu.
Yaylar da cebin içerisine koyuluyor ve dışarıdan
ancak uçları görünüyordu.
Askerler önlerine hançer takıyorlardı. Kimmer han
çeri, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda fazla geniş
olmayan demir bir kılıç namlusuna sahipti. Soylu
askerlerin hançerlerinin sapı ve kını, altın ve renkli
taşlarla süslüydü. Ancak soylu askerler uzun, dar
demir namlulu ve bronz kollu kılıçlara sahipti. Taş

heykellerden anlaşıldığı kadarıyla da kılıçları önden
kemerin arkasına yerleştiriyorlardı.
Yakın muharebenin en önemli silahı, çeşitli şekil
lerdeki ay baltalardı. Bunlar sıkça bronz, bazen de
taştan oluyordu. Kimmerler de yuvarlak, uçları bronz
veya taştan yapılan topuzlarla yaprak şekilli demir
uçları olan mızraklar kullanıyorlardı. Kalkanları ise
Avrasya bozkır tipinde idi.
Koşum takımı, atları iyi yönetmeyi sağlayan bronz
gemleri olan hafif dizginlerden, iki düz minderden
oluşan yumuşak eyerden, binek takımından oluşmak
tadır. Binek takımında ise kolan, göğüs kemeri vs. yer
alıyordu. Dizginlerle binek takımı, bronz ve kemikten
parçalarla süslüydü. Bozkır geleneğine göre eyerin
yumuşak kısmı yanlardan ve arkadan bezekli deri,
keçe, kumaş, metal süslerle zırhlanıyordu.

Ta r i h

Avrasya Bozkırlarının Erken Göçebeleri
İskit Çağı

58–59

İskit-Sibir Hayvan Üslubu

Hayvan
üslubunda
yapılan haç
şeklindeki bronz
süs. Olviya

Eski göçebelerin kültürü, benzeri olmayan hız ve
ölçü bakımından dâhiyane bir projenin canlandırılması
dır. Binlerce kilometrelerle bölünen bu kültürün farklı
ocaklarında aniden birbirine çok benzer, sıkça da özdeş
ve askerî göçebe faaliyetlere uygun eşyalar ortaya çık
maya başladı. Bu eşyaların başında koşum takımları,
silahlar, bronz kazanlar, bozkır kahramanlarının balbal
ları gelmektedir.
Eski göçebe döneminin en dikkat çeken özelliklerin
den biri sanattır. Bronz Çağı’nın bozkır kültürlerinin
çoğunun sanatı, genel itibarıyla geometrik motifler
sanatı olup yalnızca kayalar üzerindeki tasvirlerde
insan, Tanrı ve hayvanlar resmediliyordu. İskit Çağı’nın

Bronzdan
yapılan kemer
tokası. M. Ö.
VII–VI. yüzyıllar

Kemer tokası,
M. Ö. V. yüzyıl

erken göçebelerinin sanatı, dekoratif uygulama sanatı
iken zamanla tasvir sanatına dönüştü.
Eski göçebelerin sanat dünyası, bir nevi hayvanlar
dünyasıdır. Bu sanatın isimsiz kurucuları, hayvan ve kuş
tasvirlerini insan tasvirlerine tercih ediyorlardı. Bundan
dolayı eski göçebelerin sanatı, İskitSibir hayvan üslubu
adını aldı. Söz konusu üsluba İskitSibir denilmesinin
sebebi, ilk önce eski göçebe sanatının en büyük iki
hazinesinden birinin İskitlerin yaşadığı Kuzey
Karadeniz bölgesinde, diğerinin de Sibirya’da bulun
masıdır. Ancak daha sonra arkeologların çabalarıyla
İskitSibir üslubuyla yapılan eşyalar büyük miktarlarda
Avrasya bozkırlarının başka bölgelerinde de bulundu.
Günümüzde ise eski göçebe sanatı
eşyaları KarpatTuna Havzası’ndan Koşum takımının
Pasifik Okyanusu’nun kıyılarına parçaları, M. Ö.
kadarki coğrafyada (neredeyse ara VII–vI. yüzyıllar
lıksız olarak) bulunmaktadır.
İskitSibir Hayvan Üslubu’nun olu
şum ve gelişimine farklı halklar kat
kıda
bulundular:
Tuna
ile
Balkanlar’da Frigyalılar, Güneydoğu
Avrupa’da İskitler ile Sarmatlar,
Kuzey
Kafkasya’da
Meotlar,
Kazakistan ve Orta Asya’da
Massagetler, Sakalar ve İssedonlar,
Güney Sibirya ile Moğolistan’da
Dinlinler ile Hunlar, Çin’in kuzeydo
ğusunda Junlar (Zhou Hanedanı) ile Diler.
Hayvan üslubunun en eski eserleri, M. Ö. I. binyılın ilk
yarısına (farklı tarihlemelere göre M. Ö. IX–vI. yüzyılla
ra), en son eserleri ise yeni çağın başlangıç yüzyıllarına
aittir.
Eserlerin yapıldığı ve bulunduğu coğrafyanın munta
zam büyüklükte olması, eski göçe
belerin sanatının üslup birliğini
daha da şaşırtıcı hâle getirmektedir.
Bu birliği özellikle eşyalardaki hay
van ve kuş türünün resmedilişinde
görmek mümkündür. Diğer bir
deyişle hep aynı motifler tercih

edilmiştir. Büyük ve dallı boynuzlu
geyikler, kedigiller familyasından
yırtıcı hayvanlar ve büyük gaga,
göz, kanat ve pençeye sahip olan
kuşlar, bu sanatın âdeta sembolü
hâline gelmişlerdir.
Eski göçebelerin sanatındaki
üslup birliği, kendisini hayvanların
tasvirlerinde kullanılan ve kolay
tanınan sanat üslubunda göster
mektedir. En başta hayvanlar çeşitli
pozlarda — kedigiller halkanın içe
risinde, geyikler ayaklarını bükmüş,
boyunlarını ise uzatmış şekillerde —
resmediliyorlardı. Hayvan ve kuş
vücutlarının bazı kısımları diğer
kısımlarına göre mübalağalı bir
şekilde tasvir ediliyorlardı. Sanat
eserlerinde sıkça büyük boynuzlara,
gagalara, tırnaklara, patlak gözlere,
geniş açılan ağızlarla büyük dişlere
Bronzdan
rastlanıyordu. Figürlerin bütününe
yapılan bir süs,
değil de onların ayrı ayrı parçalarına
M. Ö. IV. yüzyıl
yer veriliyordu. Temel figürün üstü
ne başka tasvirler de ekleniyordu.
Hayvan tasvirlerinin bütünü de
onların parçaları da sıradan eğri
figürlerin içerisinde yer alıyorlardı.
Helezon veya sinüzoitlerin eğriliklerine uygun olarak
da hayvanların vücutları kıvrılıyordu.
Eski göçebe sanatının karakterleri, genellikle kolay
tanınmaktadırlar. Çünkü bunlar, gerçek bozkır, orman
ve dağların faunasını temsil eden hayvan ve kuşlardı.
Bütün tasvirler, çok manidardı. Bundan dolayı İskit

Sibir hayvan üslubunun ruhunu, canlı deformasyon
sanatı olarak belirlemek mümkündür. Bu sanatın isim
siz ustalarının orijinalliği, eserlerini canlı deformasyon
seviyesine getirirken hayvan suretlerinin bozulmama
sıdır. Bundan dolayı bu tasvirler, hayvan ve kuş vücutla
rının şemalarından değil de hayata dair gerçekçi resim
lerden ibarettiler.
İskitSibir hayvan üslubunun kaynaklarını önceki
Bronz Çağı’nın sanatında bulmak çok zordur. Bu
dönemdeki sanat figüratif değil, daha çok ornömon
taldir (bezeklidir). Bronz Çağı’nın bazı kültürlerinde
hayvan tasvirleri yer alsa da bunlar çok sade ve şema
tiktirler. Kuzey bozkırlarda İskitSibir hayvan üslubu
oluşmadan önce gelişmiş Doğu medeniyetlerinin sana
tı, birkaç binyıllık geçmişe sahipti. Yakın ve Orta Doğu
ile Çin’de çok sayıda çeşitli hayvan tasviri mevcuttu.
Ancak bunların arasında eski göçebe hayvan resim
sanatının kaynaklarını ya da doğrudan öncülerini bul
mak neredeyse mümkün değildir.
Hayvan üslubunda
yapılan yay
kılıfının haç
şeklindeki süsü.
Vorskla Nehri
kıyısındaki
Opişlyanka Kurganı

gibi hayvan ve kuşların tasvir edildiği koşum takımının
parçalarıyla süs eşyaları ortaya çıkartıldı.
Tasmolinskaya Kültürü kurganlarında bulunan hay
van üsluplu eşyaların büyük bir kısmı, M. Ö. VII–vI. yüz
yıllara aittir. Bunların arasında bronzdan yapılan dağ
keçisi heykelcikleri, yaban domuzu ve başka hayvanla
rın beş kafa figürlü süs eşyası, altından yapılan kedigil
ler familyasından yırtıcı hayvan figürleri, bronzdan
yapılan yırtıcı kuş şeklindeki süsler yer almaktadır.
Zaysan Gölü’nün güneyinde kalan Çilikta Vadisi’nde
(Doğu Kazakistan) M. Ö. VII–vI. yüzyılın başına ait bir
kurgan bulundu. Kurganda eski göçebe hayvan üslu
buyla altından yapılan klasik örneklere — halka içeri
sinde yer alan kedigiller ailesinden yırtıcı hayvanlar,
uzanan geyik, yaban domuzu ve yırtıcı kuş tasvirleri —
rastlandı. Çilikta hazinesi, bünyesinde İskitSibir hay
van üslubunda yapılan en eski eşyaları barındıran
buluntudur.
Dünyanın çeşitli müzelerinde Yedisu ve Tanrı Dağları
bölgelerinde bulunan çok sayıda bronz eşya (ayakları
keçi figüründe olan bronz kazanlar)
bulunmaktadır. Yine bu coğrafyada
bulunan eşyalar arasında bronz kan
dillerle tırnaklı, yırtıcı ve fantastik
hayvan figürleriyle süslü yüksek
ayaklı kurbanlık masalar yer almak
tadır. Kaya resimlerinde de İskit
Sibir hayvan üslubunda yapılan çok
resim vardır.
M. Ö. III. yüzyılın sonunda — II.
yüzyılda Saka Çağı’nın yerini Usun
Dönemi aldı. Büyük Bozkır’ın top
raklarının tamamında İskitSibir
hayvan üslubuyla yapılan eserlerin

Bazı parçaları
altından olan
Sarmatlara ait
bir kap.
M. Ö. IV. yüzyıl

Koşum takımının
süsü: kemerin
altından yapılan
uç kısmı.
M. Ö. IV. yüzyıl

Ritüel direğin
geyik figürlü
ucu. Sarmatlar,
M. Ö. IV. yüzyıl

İskitSibir hayvan üslubunun gerçek kaynağı, eski
göçebe toplumunun içerisinde, sosyal yapısında, psi
kolojisinde ve doğa ile münasebetlerinde bulunmak
tadır.
Biniciliğin yayılması, silah çeşitleri ile göçebe hayata
geçen nüfusun hareketlilik oranının artışı, sıkça gerçek
leşen çatışmalarla seferler, eski göçebe topluluklarda
süvari askerî birliklerinin ortaya çıkmasına yol açtı.
Savaşların yanı sıra bu sosyal grupların bir başka daimî
uğraşı da büyük ve organize süvarî birliklerin ortaya
çıkmasıyla gelişmeye başlayan sürek avıydı.
Ava katılan atlı avcı askerler kuşatmadan kurtulmak
isteyen hayvanlarla göğüs göğse çarpışıyorlardı. En
büyük yiğitlik olarak ise hayvanı
öldürmek değil, onu canlı olarak
yakalayıp bağlamak sayılıyordu. Bu
tür durumlarda toynaklı hayvanlar,
ayakları bükük karınlarının üzerin
de, büyük yırtıcı hayvanlar ise pen
çeleri bağlı ve kafalarına doğru
çekilmiş şeklinde bağlanıyorlardı.
Bağlı, şekli bozulmuş hayvanlar,
İskitSibir hayvan üslubunun temel
örneklerini teşkil etmektedirler.
Şüphesiz eski göçebe sanatının
bütün zenginliklerini atlı avcı asker
lerin sosyal gruplarının estetik
gereksinimleri veya hayvan avının
özellikleri ile izah etmek mümkün
değildir.
Göçebe toplulukların manevî kül
türü son derece karmaşıktı.
Dolayısıyla hayvan üslubu sanatın
da da çok figürlü kompozisyonlar,
fantastik hayvanların tasviri, ana
figürün üstünde ek hayvan tasvirle
ri ile karşılaşıyoruz. Bu tür resimler,
onların dünyanın yapısı ve Tanrıların
olağanüstü güçleri hakkındaki geliş
miş tasavvurlarını yansıtmaktadır.
Eski göçebelerin kültürü, üzerin
de dış dünyanın etkisini de hissetti.
Bundan dolayı İskit sanatında Asur,
Med, Ahameniş İranı, Eski Yunan
sanatının etkisini de görmek müm
kündür. Hun kültürü ise Çin güzel
sanatlarının güçlü etkisi altındaydı.
Tataristan da dâhil olmak üzere İç
Asya bölgelerine gelince bunlar, dış
etkenlerden daha az etkilenmişler
dir. Bundan dolayı burada İskitSibir
hayvan üslubunun en özgün örnek
leri ortaya çıktı. Tataristan toprakla
rı, M. Ö. I. binyılın ilk yarısında İskit
Sibir hayvan üslubunun geliştiği
coğrafyalardan
biriydi.
Aral
Gölü’nün doğu ve güneydoğusunda kalan topraklar
için de aynı şeyi söylemek mümkündür.
Sakalara ait kurganlarda yapılan arkeolojik kazılarda
geyik, at, bozkır antilobu, dağ keçisi, yaban domuzu,
kedigiller familyasından yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar

Koşum takımının
bronz süsü,
M. Ö. VII. yüzyıl

Altından yapılan
bir süs,
M. Ö. IV. yüzyıl

sayısı azaldı, yeni çağın ilk yüzyıllarında ise tamamen
kayboldu. Bu dönemde yeniden bezekli sanat ön plana
çıktı. Özgün eski göçebe sanatının sönmesinin temel
sebebi ise muhtemelen gelişmiş şehir medeniyetinin
farklı bölgelerinden zanaat ürünlerinin yayılmasıydı.
Daha sonraki tarihlerde de göçebe halkların sanatın
da hayvan tasviri birçok kez daha kullanıldı. Ancak hiç
bir zaman hayvan üslubu Büyük Bozkır’da İskitSibir
hayvan üslubu çağında olduğu kadar gelişme göstere
medi. Bu üslup, göçebelerin dünya kültür hazinesine
yaptıkları en değerli katkılardan biridir.

Kemikten yapılan
Sarmat süvarî
askerinin
heykelciği.
M. Ö. IV. yüzyıl

Bronzdan
yapılan
hükümdarlık
asası.
M. Ö. VI. yüzyıl
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İskitler
İskit Vatanının Arayışı
Antik kaynaklar genel olarak
Yunanlıların Doğu Avrupa’ya gel
dikleri ve burada artık oluşumu
tamamlanmış olan İskit kavimleriy
le karşılaştıkları döneme ışık tut
maktadırlar. Bununla birlikte tarih
çiler kendi eserlerinde, Yunanlıların
dahi ancak yerli halkların anlatı
mıyla haberdar olabilecekleri önce
ki dönemlere de değinmişlerdir. Bu
tür hikâyelerden biri, Herodot’un
eserinde yer alan İskitlerin Kuzey
İskit süvari askeri Karadeniz bölgesinde görünmelerine dair hikâyedir.
şeklinde altın bir
Herodot bu İskit halkının Tanrılar ve ilk insanlardan
süs. M. Ö. Yaklaşık geldiğine dair iki rivayeti aktardıktan sonra tarihî olay
350 yılı
ları aktarmaktadır. Bu hikâyeye göre de İskitler bir
zamanlar Asya’da Massagetlerin baskısı dolayısıyla
Araks Nehri’ni geçmiş ve Kimmerlerin yaşadığı Kuzey
Karadeniz’e gelmişlerdir. Kimmerleri takip eden
Kronoloji
İskitler, onlarla birlikte Ön Asya’da göründüler ve bura
nın birçok yerinde 28 yıllık bir hâkimiyet kurdular.
M. Ö. VIII.
Daha sonra buradan kovulduktan sonra Karadeniz Yanı
yüzyılın sonu —
bozkırlarına geri döndüler.
VI. yüzyılın başı:
Çok daha geç tarihteki Sicilyalı Diodoros’un aktar
Kimmer ve İskitler dıkları da Herodot’un verdiği bilgilere çok yakındır.
Ön Asya’ya seferAncak o, İskitlerin göçünü, onların güçlenmesiyle açık
ler düzenlediler.
lamaktadır. İskitlerin Araks üzerinden Kafkasya
Dağları ile Tanais Nehri arasındaki coğrafyaya, oradan
M. Ö. VII.
Tanais ile Trakya arasındaki bölgeye, oradan da
yüzyılın ortası —
Mısır’daki Nil Nehri’ne kadar göçleri hakkında
sonu:
Diodoros’un anlattıkları, antik müelliflerin erken İskit
İskitler Asya’dan
tarihinin varyasyonlarını hatırlatmaktadır.
Kuzey Karadeniz
İskitlerin vatanları meselesinin çözümü için çivi yazı
bölgesine hareket
sıyla kaleme alınan Doğu kaynaklarının verdiği bilgiler
ettiler.
büyük önem arz etmektedir. Bunlarda Orta Doğu’da
Gimmiri ve İşkuza adlı halkların askerî birliklerinin
M. Ö. VI — V.
mevcudiyetinden bahsedilmektedir (Bunlar, antik
yüzyıllar
müelliflerin Kimmer ve İskit olarak adlandırdıkları
İskit
halklardı). Akkad şehrindeki kaynaklardaki bilgileri
hükümdarlarının
antik kaynaklarla kıyasladığımızda, bu halkların Doğu
hâkimiyeti
ülkelerine saldırıları daha net anlaşılmaktadır. Bununla
sağlamlaştı, İskit
birlikte Kimmerlerle İskitlerin Ön Asya’ya seferleri bir
Devleti kuruldu.
kaç nesil boyunca (M. Ö. VIII. yüzyılın sonundan VI. yüz
yılın başlarına kadar) devam etmiştir.
M. Ö. 512
Karadeniz Yanı bölgesine gelen İskitlerin vatanlarına
I. Darius İskitler
dair antik dönem müelliflerinin kayıtları ne kadar ger
üzerine başarısız
çekçidir? Herodot ve Diodoros’un onların vatanlarının
sefer düzenledi.
Araks Nehri ile komşu olduğuna dair bilgileri, işimizi
pek kolaylaştırmamaktadır. Şüphesiz burada adı geçen
M. Ö. IV. yüzyıl
nehir, günümüzde Kafkasya’da akan aynı isimli nehir
İskit
değildir. Öyle anlaşılıyor ki, o dönemde birçok nehir, bu
aristokrasisinin
isimle adlandırılmıştır ve dolayısıyla İskitlerin vatanını
ekonomik olarak
da onların birinin yakınlarına yerleştirmek doğru değil
güçlendiği bir
dir. İskitlerin başta Asya’nın bir yerinde yaşadıkları bil
dönem.
gisi de konuyu aydınlatmamaktadır, çünkü eskiden
Avrupa ile Asya arasındaki sınır olarak Don Nehri kabul
M. Ö. II. yüzyıl — ediliyordu. Dolayısıyla yalnızca antik kaynakların veri
M. S. II. yüzyıl
lerine göre İskitlerin Doğu Avrupa’ya nereden geldikle
Sarmatlar Kuzey
rini tespit etmek güçtür. Bundan dolayıdır ki, bu konu
Karadeniz
nun aydınlatılması için arkeolojik materyallere de baş
bölgesine geldiler. vurulmaktadır.
İskit Çağı sona
Uzun bir süre boyunca arkeolojik kaynaklar, İskit
erdi.
Çağı’nın başlangıcında Kuzey Karadeniz bölgesinin
kültürel çehresinin köklü değişiminin kanıtı olarak
değerlendirildi. O dönemde burada ortaya çıkan yeni
kültürün temel göstergelerinden biri olarak bu kültü
rün Asya’nın bir yerinde bir zamanlar mevcut olan
arkeolojik kültürle olan benzerlikleri kabul ediliyordu.
Yine bu bölgedeki önceki nüfusun kültürünü Kimmer
kültürü; yeni, “dışarıdan gelen” halkın kültürünü ise
İskitlerle bağdaştırmak için nedenler mevcuttu.
Avrasya bozkırlarındaki arkeolojik materyallerin bu
şekilde yorumlanmasının sebebi, M. Ö. VIII. yüzyılın
ortasında — VII. yüzyılda (yaklaşık olarak antik kaynak

“Gaymanovo
Mogila”
Kurganı’nda
bulunan gümüş
kaptaki soylu bir
İskitlinin tasviri.
M. Ö. IV. yüzyıl

lara göre İskitlerin Asya’dan Kuzey Karadeniz Yanı’na
gittikleri dönemde) Avrasya’nın bozkır bölgesinin
tamamında bozkırların madd î kültürlerinin ortak özel
liği olan süvari asker mezarlarını içeren kurganların
yayılmasıdır. Bu geniş coğrafyadaki kurganlardaki
koşum takımı, askerî teçhizat, sanat eserlerinin hepsi,
İskit hayvan üslubunda yapılan ve birbirine çok benze
yen eşyalardı. Bu kurganların yayıldığı coğrafya ile
antik müelliflerin tarif ettiği İskit coğrafyası genel hat
larıyla birbirine çok yakın olduğundan dolayı bu tür kur
ganlar, “İskit kurganları” olarak adlandırılmış, bunları
yapanlar da tek bir halk olarak algılanarak “İskit” ismiy
le adlandırılmıştır. Antik müelliflerin bahsettikleri
İskitlerin Asya’dan göçleri ile ilgili
arkeolojik izlerin arayışı, yalnızca
bu kültürün en erken nerde oluştu
ğunun tespitinden ibaretti.
1960’lı yıllarda Seyhun’un aşağı
sındaki kurgan mezarlıklarının
araştırılmasından sonra İskitlerin
Orta Asya’nın bu bölgesinden çık
tıklarına dair tez ortaya çıktı. Daha
sonra Tuva’daki “Arjan” hükümdar
kurganının araştırılması ise İskit
kültürünün bu bölgede ortaya çıkıp
Kuzey Karadeniz bölgesine kadar
yayıldığı düşüncesinin hâkim
olmasını sağladı. İskit öncesi
Kimmer dönemine gelince bu
görüşün taraftarları bu dönemi
İskit Öncesi ya da Çernogorovsko
Novoçerkaskiy Kültürü’ne ait eser
lerle bağdaştırmaktadırlar ki, bun
Kimmerler
Avrupa bozkırlarının ilk göçebe halkı olarak Kimmerler
kabul edilmektedir. Ancak onların etnik aidiyetleri ile ilgili
ilmî tartışmalar sonlandırılmış değildir. Bilim adamlarının
büyük bir kısmı, onları Fars kökenli göçebeler olarak kabul
etmektedir. Muhtemelen bunlar, büyük Fars kökenli kavimlerden ayrılan ayrı göçebe birlikler olup Güney Ural bozkırları üzerinden batıya (Kuzey Karadeniz’e) ve güneybatıya
(Orta Doğu bölgesi) hareket etmişlerdi. Buralarda ise geçici
siyasî birlikler kurdular.
Şarkiyatçı İ. M. Dyakonov’a göre “Kimmer” kelimesi,
Farsça’da “öncü süvari birlikleri” anlamına gelmektedir.
Nitekim eski Doğu kaynaklarından Kimmerlerle ilgili öğrendiklerimiz, savaş ya da savaş yenilikleriyle ilgili bilgilerdir.
Söz konusu ilk süvari göçebeler sayesinde eski yerleşik
medeniyetlerin temsilcileri de bu yeniliklerden haberdar
oldular.

Gümüş ve altın
kaplamadan
yapılan boynuz
şeklinde İskitlere
ait su kabı.
M. Ö. IV. yüzyıl

Altından yapılan
süs, M. Ö. IV.
yüzyıl

lar İskit eserlerinden çok farklıdırlar. Bununla birlikte
bazı veriler bu tezi çürütmektedir.
İskit dönemi Avrasya bozkırlarının araştırılması,
onların kültürel birlikteliğine dair daha önce mevcut
olan görüşü çürüttü. M. Ö. I. binyılda bu coğrafyada
yaşayan nüfusun köken itibarıyla
önceki çağdaki farklı arkeolojik kül
türlere ait olduğu anlaşıldı. Onlar
arasındaki benzerlikler de aslında
komşulardan kolay bir şekilde
benimsenen kültür unsurlarından
ibarettir. Meşhur arkeolog M. P.
Gryaznov’un yazdığı gibi “bunların
her biri özel tarihî geçmişleri dola
yısıyla özgün ve orijinaldir.” Ayrıca
araştırmacıların bir kısmı, M. Ö. VII.
yüzyılda Kuzey Karadeniz bölgesin
de etnik süreçlerden ziyade kültü
rel hareketlenmenin gerçekleştiği
düşüncesindedirler.
Neticede
Herodot’un anlattıklarına uygun
düşen arkeolojik değişim durumu
(Kimmer Çağı’nın yerini İskit Çağı
aldı) bozulmaktadır.
Doğu Avrupa’da İskit Çağı’nın
başlangıcı ile ilgili antik kaynaklar
daki verilerle arkeolojik materyaller
başka şekilde de karşılaştırılmakta
dırlar. K. F. Smirnov’un gözlemlerine göre M. Ö. II. bin
yılın sonunda — I. binyılın başında “Baltadan Geçirme”
Kültürü kabileleri ile Don’un doğusunda kalan toprak
larda onlara akraba olanların yaşadığı İdil Ötesi’nden
Andronovo Kültürü’ne mensup kabileler görünmeye
başladı. Bunlar buradaki kültüre belirli etkide buluna
rak yerli halklar tarafından asimile edildiler. Buna para
lel olarak “Baltadan Geçirme” Kültürü de Andronovo
Kültürü üzerinde etkide bulundu. Neticede Aşağı İdil
Boyu’nda İskit Çağı’nda, bu bölgenin büyük bir kısmın
da yaşayan Doğu Fars dilli halkların oluşumuyla bağ
lantılı, mütecanis etnokültürel bir kütle oluştu.
Zamanla söz konusu kütlenin temsilcilerinin bir kıs
mında Doğu Avrupa’nın güneyindeki İskit Öncesi kül
türleri gelişti.
Önde gelen İskit araştırmaları uzmanı B. N.
Grakov’un yazdığı gibi tarihte tespit edilen söz konusu
ilk İskit göçü, Bronz ve Demir çağları sınırındaki bozkır
kültürlerinin birbirine yakın kabilelerinin hareketiydi.
Arkeolojik olarak bu göçleri takip etmek mümkün
değildi. Bununla birlikte İskitlerin vatanlarından hare
ketlerini ortaya koyan antik kaynaklardaki bilgilerle
Diodoros’un onların Kafkasya Önü’ndeki ilk yerleşim
leri hakkında aktardıkları, böyle bir yorumlamayı des
teklemektedir.
İskit Öncesi dönemi ayrıntılı olarak ilk araştıranların
başında gelen A. A. İessen, bu dönemi yalnızca
Kimmer dönemi olarak değil, aynı zamanda “İskit
kabilelerinin ilk dönemi” olarak da değerlendirmek
gerektiği düşüncesindedir. Bilim adamına göre
İskitlerin Kimmerlerin topraklarına saldırmalarının
sonucu, bölgede nüfusun toplu değişimi değil, eskiden
Kimmerlerin başkanlığını yaptığı kabileler birliğinde
hâkim konuma gelmeleri oldu. Antik gelenek, söz
konusu Kimmerİskit karşılaşmasının nerede gerçek
leştiğini tespit etmemize imkân vermemektedir.
Herodot, Kimmerlerin eskiden kendisine çağdaş bütün
İskit topraklarında yaşamaları gerçeğinden hareket
ederken Diodoros, İskitlerin Avrupa’daki ilk görünme
lerinin ancak Kafkasya’nın kuzeyi ile sınırlı olduğunu
belirtmiştir. Muhtemelen Kimmer — İskit karşılaşması
işte bu bölgede gerçekleşti ve söz konusu olay gerçek
ten de ancak bölgesel bir nitelik taşıdı. Ancak İskitlerin
hayatında bu olay, önemli rol oynadı. İskit tarihinin
belirleyici olayı olması dolayısıyla bu olay, onların des
tanında da yer aldı.
Daha sonraki tarihlerde ise Kimmerİskitlerin Ön
Asya’ya seferleri başladı (ve yaklaşık yarım asır sürdü).
Bu seferler, bizim zihnimizde İskitlerle bağlantılı olan
kültürün oluşum sürecinin tamamlanmasına yol açtı.
İskit Öncesi kültürlerin evrimi sürecinde oluşan kültür
lerin unsurları, Ön Asya’da en başta hayvan üslubu
sanatı ile daha da zenginleşti. Bu sanat ise İskitlerin
Doğu’nun çeşitli halklarıyla etkileşim sürecinde benim

Herodot’a Göre
Doğu Avrupa
Halkları

senen farklı hayvan resim geleneklerinin temelinde
ortaya çıktı.
Şüphesiz İskitlerle Kimmerlerin tamamı Ön Asya’ya
gitmedi. Onlardan ancak büyük askerî birlikler bu coğ
rafyaya yöneldiler. Periyodik olarak bunların bir kısmı,
vatanlarına — Doğu ülkelerine düzenlenen seferler için
harp alanı görevi gören bölgelere döndüler.
Dolayısıyla İskit kültürünün oluşum süreci, Kafkasya
Sıradağları’nın her iki tarafında da devam etti. İskit
Kültürü’ne ait Doğu Avrupa’daki eserlerin büyük bir
kısmı, Kafkasya Önü’nde — Diodoros’a göre İskitlerin
ilk yerleştikleri yerde — bulundu.
Avrupa’daki İskit Devleti’nin Gelişim ve Yıkılış Süreci
İskitlerin Doğu Avrupa’ya dönüşü (aynen onların Ön
Asya’ya gelişi gibi) Herodot’un ileri sürdüğünün aksine
hemen gerçekleşmedi, uzun bir döneme yayıldı.
Seferlerden dönen İskitler, Kuzey Karadeniz Yanı böl
gesine yerleşti ve bunun sonucunda o tarihe kadar olu
şan İskit kültürünün karakteristik
özellikleri bütün bölgede yayıldı
(Kafkasya Önü, Karadeniz Yanı ve
Doğu Avrupa’nın güneyinde M. Ö.
VII–VI. yüzyılın başında İskitlere ait
kurganlarda bulunan Doğu’ya ait
eserler bunu net olarak ortaya koy
maktadır. Bu eşyalar, İskitlerin
ganimetleri ya da Doğulu ustaların
İskit soylularının isteği üzerine
yapıp getirdikleri eşyalardır.) Aynı
zamanda İskitlerden ayrı birlikler,
daha batıya, Merkezî Avrupa’ya,
sokuldular.
Kuzey Karadeniz Yanı bölgesinde
bu tarihe ait doğrudan İskitlere ait
eserlerin sayısı pek fazla değildir.
Bunların en erkeni, M. Ö. VII. yüzyı
lın ortasına ait Kırım’ın doğusunda
ki Demir Dağı’ndaki mezardır.
Meşhur Melgunovskiy (Litoy)
Kurganı ise M. Ö. VII–VI. yüzyıllara
Gümüş ve altın
aittir.
kaplamadan
M. Ö. VI. yüzyıl, İskitlerin Kuzey Karadeniz Yanı boz
yapılan güğüm,
kırlarına yerleştiği ve ormanbozkır bölgesindeki nüfus
M. Ö. V. yüzyılın
ile Karadeniz’in kıyısındaki Yunan kolonileriyle temas
sonu — IV. yüzylın kurdukları bir dönemdi. M. Ö. VI. yüzyılın sonunda
sonu
İskitler, Fars hükümdarı I. Darius’un iyi organize edilmiş
ordusuyla savaştılar. Kati muharebeden kaçarak
İskitler Darius’u kendi ülkelerinin içlerine kadar çekti
ler. Uyarı olarak da ona fare, kuş, kurbağa ve beş ok
gönderdiler. Herodot’a göre bunun anlamı şöyleydi:
“Eğer siz Farslar, kuşlar gibi gökyüzüne uçmazsanız
veya fareler gibi yerin altına kaçmazsanız veya kurbağa
gibi bataklığa atlamazsanız bu okla vurulacak ve vata
nınıza dönemeyeceksiniz.” Farslar İskit Ülkesi’nden
zorla kaçmayı başardılar ve İskitler, “yenilmez halk”
unvanını kazandılar.
Farslarla savaş, İskit kabilelerinin birleşmesini sağla
dı. Muhtemelen Herodot’un M. Ö. V. yüzyılda tasvir
ettiği İskit kabilelerinin yerleşimine dair durum,
Darius’un kovulmasından sonra oluştu.
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İskit Ülkesi’nin siyasî, ekonomik ve kültürel açılardan
zirvede bulunduğu dönem ise M. Ö. IV. yüzyıldı. Bu
çağa Hükümdar Ateya damgasını vurdu. İskit Ülke
si’nin gelişmesini sağlayan en önemli husus ise Yunan
kolonileriyle tohum ticaretiydi. İskit soyluları tohum
karşılığında süs eşyaları ile değerli taşlardan yapılan
başka eşyalar alarak zenginleşti. Bunun neticesinde M.
Ö. IV.–III. yüzyılın başlarında Kuzey Karadeniz Yanı böl
gesinde hükümdarlara ait meşhur kurganlar ortaya
çıktı. Bu kurganlar, bünyelerinde bulundurdukları
mezarların büyüklüğü ve ihtişamı, zenginliği ve güzel
liği ile insanları şaşırtmaya devam etmektedir. Bunların
çoğu İskit soylularının özel siparişine göre Yunanlı usta
lar tarafından yapılmıştır. Soloh, Çertomlık, KulOba,

si’nin içerisinde artık yer almıyordu. Müellife göre
Don’un doğusunda İskitlerle akraba olan ve onlarla
benzer, ancak bozulan bir dili konuşan Sarmatlar yaşı
yordu. Modern arkeoloji biliminde Don ile İdil arasında
kalan İskit Çağı’ndaki kurganlar, Sarmat kurganları ola
rak kabul edilmektedir. Güney Ural Yanı bölgesinde
bulunan ve Sarmatlarınkiyle benzer olan daha doğuda
ki yapıların ise başka halklara — İssedonlara,
Massagetlere veya antik kaynaklarda adı geçen
Dailere (Dahilere) — ait olduğu düşünülmektedir.
İskitlerle onların kuzey komşuları arasındaki sınırın
tespiti konusu da büyük önem arz etmektedir.
Günümüzde uzmanlar arasında en yaygın görüşe göre
İranî dilli İskitlere yalnızca Don ile Tuna arasında yayıl
mış olan bozkır kültürü aitti. Birçok açıdan onlara ben
zer, ancak yine de aynı olmayan ormanbozkırın arkeo
lojik eserleri ise İskit Ülkesi’nin kuzey sınırı boyunca
yayılan başka halklara aitti. Muhtemelen bu orman
bozkır kültürlerinin oluşumunda Ön Asya’dan dönüş
sürecinde Doğu Avrupa’nın farklı bölgelerine yerleşen

Oturan İskitlinin
tasvir edildiği
kemer süsü.
M. Ö. IV. yüzyıl

İskit Atları
Atlar, zamanının büyük bir kısmını atın üzerinde geçiren göçebe İskitlerin hayatlarının temelini oluşturuyordu. At sürüleri aynı zamanda zenginliğin de en belirgin
göstergesiydi. At tasviri ise İskit sanatının en sevilen motifiydi. Atlar, İskitlere ölümlerinden sonra da refakat ediyordu. Kuban Yanı, Kazakistan ve Altay kurganlarında
soylu İskitlerle birlikte at sürüleri de gömülmüştür. Kurganlardaki at iskeletlerinin
sayısı birkaç yüzü bulmaktadır.
Günümüz ölçütlerine göre İskit atları çok uzun değillerdi (cıdağın ölçüsü 130–140
santimetreye ulaşıyordu). Ancak görünüş itibarıyla çok uzun ve alımsız olan bu
atlar, çok dayanıklı ve hızlıydılar. İskitlerin komşuları da onların bu özelliklerini
farketmişti. Romalı tarihçi Arrianus, İskitlerin atlarını şöyle tasvir etmiştir: “Başta
bu atlar hızlı koşamıyorlar. Ve Teselya, Sicilya ve Mora Yarımadası atlarıyla karşılaştırıldığına şahit olursanız onlardan nefret etmeniz mümkündür. Ancak bu atlar,
her türlü zorluklara karşı dayanaklıdırlar. Böyle bir durumda da uzun boylu, yel
gibi hızlı atın gücünü kaybettiğine, kısa boylu uyuz atın ise bu atı başta geçtiğine,
Tolstaya Mogila gibi meşhur kurganlar, asırlar geçme ardından da çok gerilerde bıraktığına şahit olursunuz.” Büyük İskender’in babası
sine rağmen İskit Ülkesi’nin zirve döneminin ihtişamını II. Filip de bu atların kıymetini bilmiştir. M. Ö. 339’da o, İskit hükümdarı Ateya’yı
mağlup ettikten sonra 20.000 İskit atını ganimet olarak memleketine götürdü.
korumayı başarmıştır.

M. Ö. III. yüzyılın ilk yarısında — ortasında Kuzey
Karadeniz Yanı bölgesine Doğu’dan yeni bir tehdit yak
laştı. Bu tehdidi de İskitlerin akraba kavmi olan
Sarmatlar oluşturdu. Batı’dan Keltlerin bastırması,
İskitlerin durumunu daha da zorlaştırdı. Neticede İskit
Ülkesi’nin toprakları, bozkır Kırımı ile Dinyeper’in aşağı
vadisi ile sınırlı kaldı. M. Ö. III. yüzyılın sonundan itiba
ren Sarmat ve Yunan kolonileriyle sürekli mücadele
dönemi başladı. İskit Ülkesi’nin başkenti olan Neapolis
harabelerindeki arkeolojik materyaller, “Geç” İskitlerin
hayatına dair bazı ipuçları vermektedir.
M. Ö. III. yüzyılda, Kuzey Karadeniz Yanı bölgesi
boyunca kuzeyden gelen Gotlar geçtiler. İskitlere son
darbeyi ise Merkezî Asya’dan gelen Hunlar vurdu. Bu
tarihten sonra Avrupa’daki İskitler yeni kabileler arasın
da eriyerek tarih sahnesinden çekildiler.
İskit Kabileleri ve Onların Komşuları
İskit Çağı’ndaki Doğu Avrupa’nın etnografyası hak
kındaki bilgiler, antik kaynaklarda saklanmıştır. Başta
Herodot olmak üzere antik müellifler en çok bizzat
İskitlere ve İskit Ülkesi’nde yaşayan farklı kabilelere yer
ayırmışlardır. Bu kabilelerin başında Hipanis (Güney
Bug) Nehri’nin aşağısından yukarısına doğru yayılmış
olan Kallipidler, Alazonlar, çiftçi İskitler, Aşağı
Dinyeper’de yaşayan tarımla uğraşan İskitler, onların
doğusunda kalan göçebe İskitler ve nihayet İskit Ülke
si’nin doğu sınırında kalan hükümdarın İskitleri geliyor
du. Sonuncu kabile, en güçlüleri olup Herodot’a göre
bunlar bütün diğer İskitleri “köleleri” olarak kabul edi
yordu. Şüphesiz İskit halkının söz konusu “bölünmüş
hâlleri”, ayrı ayrı kabilelerden ziyade daha büyük etnik
birimlerden ibarettiler. Ancak kaynaklarda bunlar,
Herodot’un eserindeki isimlerle adlandırılmaktadırlar.
Herodot’a göre adı geçen İskit gruplarının yaşadığı
coğrafyanın en doğu sınırını, Don Nehri oluşturuyordu.
Bu bilgi, antik müellifin Don ile Tuna arasında yer alan
İskit Ülkesi’ne dair görüşlerine de uymaktadır.
Diodoros ise önceki dönemde İskitlerin daha doğuda,
Kafkasya Önü’nde yaşadıklarını belirtmektedir. Öyle
görünüyor ki Herodot, kendi dönemindeki İskit Ülke
si’nin etnik sınırlarını, nispeten doğru bir şekilde çiz
miştir. Don’un sol kıyısı da Kafkasya Önü de İskit Ülke

İskit soylularının
çarpışma
sahnesini içeren
altın tarak.
Soloha Kurganı,
M. Ö. IV. yüzyıl

ve yerli kavimlerle kaynaşarak onların hayat tarzına
İskit özellikleri katan İskitlerin kendileri de belirli katkı
da bulundular. Daha sonraki tarihlerde bütün bu bölge
lerin kültürel açıdan bölünmeleri ve gerek İskit coğraf
yasından gerekse de birbirlerinden siyasî olarak ayrıl
maları gerçekleşti.
Herodot’a göre İskit Ülkesi’nin en doğu komşuları ise
adı geçen Sarmatların yayıldığı coğrafyaya bitişik yaşa
yan Budiniler (Boudinoiler) idi. Herodot’a göre bunlar,
güçlü ve kalabalık bir halktı. Müellife göre onlarla karı
şık bir şekilde Helonlar (Hellenler) yaşıyordu. Kısmen
İskit kısmen de Hellen dilini konuşan bu halk, deniz
kıyısındaki şehirlerden Budinilerin topraklarına gelip
yerleşmiştir. Bunlar, Budinilerden görünüşleri, hayat
tarzları ve ekonomileri açısından ayırt ediliyorlardı.
Daha batıda yaşayan İskitlerin diğer kuzey komşuları
(Androfaglar, Nevrlar, Agafirsler) ise bizim ele aldığı
mız coğrafyanın çok uzağında yaşıyorlardı.
Herodot İskit Ülkesi’nin kuzeydeki komşularını
zikretmekle kalmamakta, onlarla
ilgili birtakım bilgiler de vermekte
dir. Adı geçen bütün halkları “özel”
ve “İskit olmayan” olarak belirtme
sine rağmen birçoğunun kültürel
açıdan İskitlere yakın olduğunu da
kaydetmektedir. Örneğin müellif,
Nevrların İskit geleneklerine sahip
olduklarını, Androfagların ayrı dille
rinin (İskit dili olmayan) olduğunu,
ancak onların da göçebe hayatı
yaşadıkları ve kıyafetlerinin de
İskitlerinkine benzediğini yazmak
tadır. Dile getirilen hususlar, Doğu
Avrupa’nın orman bozkır İskitvarî
kültürlerinin bu halklara ait olduğu
tahminini doğrulamaktadır.

İskitlerin Silahları

“Kuban” tipi
miğferi.
M. Ö. VII–VI.
yüzyıllar

Gorit
(yay ve ok kılıfı).
Melitopolskiy
Kurganı.
M. Ö. IV. yüzyıl

Dizginlerin
demir ve
bronzdan
yapılan
parçaları.
M. Ö. IV. yüzyıl

M. Ö. VII–III. yüzyılın başındaki İskit askerinin görü
nüşü hakkında, İskitlere ait çok sayıdaki taş heykellerle
daha az sayıdaki Yunanlı ustaların yaptıkları heykelli,
kabartma ve oyma minyatürlerden haberdar oluyoruz.
Ayrıca İskit askerlerinin çok sayıdaki silahları da erkek
ve kadın İskit askerlerinin yüzlerce mezarında buluna
rak günümüze kadar ulaştı.
M. Ö. IV. yüzyılda İskit askerinin silahları, büyük bir
gelişme gösterdi. O dönemde İskit toplumunun sosyal
açıdan sınıflara bölünmesi, hafif okçu süvari askerleri
nin sayısının azalmasına yol açtı (Bu sınıfı ise hep
İskitlerin kendileri oluşturuyor, hatta onları “okçu süva
ri” anlamına gelen Yunanca’daki “hippotoksot” teri
miyle adlandırıyorlardı). Hükümdarın valileri ile kabile
reislerinin birliklerindeki asker sayısı ise arttı. Bu asker
ler, saldırı silah takımlarına, bunların bazıları ayrıca
savunma askerî teçhizatına da sahiptiler. Zırhlı askerler
de mevcuttu. Bazen soylu İskit askerlerinin atlarına
dahi zırh giydiriyorlardı.
İskit askerinin temel silahı, hafif okları olan kısa bir
yaydı. Bunların kısa sapları boyanıyordu. Bronzdan
yapılan okların uçları üç kanatlı veya piramit şeklindey
di. Hedefe ulaşıldığında okların
uçları, yaranın içinde kalıyordu.
Yay ve çok sayıdaki ok (300’e
kadar) “gorit” adı verilen açık kılıfta
yer alıyordu. Bu kılıfın ön tarafı,
çeşitli süsler, boncuklar ve öldürü
len hayvanların tırnakları, kürk ve
deri parçalarıyla süsleniyordu.
Soylu sınıfın temsilcilerinin okları
nın koyulduğu kılıf bölümü, Yunan
ustalarının işçiliği olan altın, gümüş
veya bronz süslerle kaplanmıştı.
Goriti, kılıç kemerine yerleştiriyor,
karınlarına ise çapraz şekilde tama
men demirden yapılan uzun hançer
(akinak) asıyorlardı. Akinak,
İskitlerin temel silahlarından biriy
di. Uzun namlulu kılıç karta ise
akinakla kıyasla daha az kullanılı
yordu. Ancak sapları ile kınlarının
bütün ayrıntıları, akinakınkiyle Kılıç sapı.
aynıydı. Soylu askerler, yaklaşık 50 İran, M. Ö.
santimetre olan uzun namlulu aki 500–400
naklar kullanıyordu. Bunların sap
ları ile kınları, genelikle İskit işçiliği
olan altından kalıp tasvirlerle kap
lanıyordu. Yunan mitolojisindeki
süjelerle hayvan tasvirleri, siparişi
veren İskitlere çok sevdikleri hayvan üslubunu hatırla
tıyordu.
En soylu İskitlerle bazı askerlerinin sahip oduğu
(muhtemelen meşhur bahadırlar) silahlar arasında
topuzlar da vardı. İskit askerleri arasında 2.5 — 3 metre
uzunluğunda mızraklar da çok popülerdi. Askerler yan
larında ikişer tane mızrak taşıyor ya da birinin yerine
kısa saplı atma mızrağı kullanıyorlardı.
İskit savunma silahlarının en yaygını ise kalkandı. İlk
kalkanlar, Eski Doğu geleneklerine göre yuvarlak yapı
lıyor ve metalle kaplanıyordu. Ancak asıl İskit kalkanı
olarak uçları yuvarlak olan dikdörtgen kalkanlar kabul
edilmektedir. Kalkanlar kalın ve sert deri ya da küçük
tahtalardan yapılıyordu. Daha sonra küçük kalkanlar
(pelteler) yayıldı. Bunlar yarım ay şeklinde oluyordu.
Ancak dikdörtgen şeklinde olanlar da vardı. Bunlara ok
ve kılıçtan çok iyi koruyan deri parçaları asılıyordu.
Kalkanlar sıkça metalden dar şeritlerle kaplanıyordu.
İskitler arasında oval şeklindeki sırt kalkanlar da çok
yaygındı. Onları zırhın sırt kısmına ve ön kollara
bağlıyorlardı. Bu tür kalkanların kalın deri
temelini metal parçalarla kaplıyor, bu
da askerlere ellerini hareket
ettirerek vücutlarını
korumalarını sağlı
yordu.

İskit okçu
süvarisi.
M. Ö. VII — IV.
yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon:
M. V. Gorelik

İskit zırhları çok çeşitliydi. Bazıları kısa ve kolsuz,
bazıları uzun kollu uzun kaftan şeklinde, bazıları çeşitli
silahlarla donatılmış zırh takımlarıydı. İskit zırh takım
ları aynı zamanda çok zarif olup zırhın kendisi farklı
ölçüdeki demir ve bronz parçalardan oluşuyordu.
Bunlarla özellikle yumuşak deri veya kalın kumaştan
olan temeli kaplıyorlardı.
Geniş (yaklaşık 25 santim) savunma kemerleri de
benzer bir şekilde zırhla kaplanıyordu. 4–10 santim
genişliğindeki kılıç kemerleri demirden ya da bronzdan
dar şeritlerle kaplıyorlardı. M. Ö. VII–VI. yüzyıllardaki
İskit miğferleri ise bronzdan yapılan yarım küre for
mundaki kasklar şeklindeydi. M. Ö. V–VI. yüzyıllarda
bunlar ense ve kulakları da kapatan deri başlık şeklini
aldılar.
İskitler, antik Yunan askerî teçhizatlarını da kullandı
lar. Genellikle onlar başta miğferler olmak üzere bu
silah ve teçhizatların şekillerini değiştiriyorlardı. Özel
likle kaşın altında kalan kısmı çıkartıyor, dizlikleri kaldı
rıyorlardı.
İskit koşum takımı ise Kimmer geleneğini devam
ettirdi. Ancak gemler çok sadeleştirildi ve demirden
yapılmaya başlandı (Yalnızca bazılarını bronzdan yap
tılar). Dizgin takımı ise İskit hayvan üslubunda bronz
dan ya da kakma altından yapılıyordu. M. Ö. IV. yüzyıl
da Trakya’dan benimsenen ve Trakya hayvan üslubun
da yapılan gümüş dizginler kullanılmaya başlandı.
Yastıklardan yapılan yumuşak eyer, İran geleneklerine
uygun olarak oyma feston dilimleriyle şerit şeklinde
çerçeveleniyordu. Göğüs kemerini ise oyma bronz ve
başka parçalarla süslüyorlardı.

Kılıç.
M. Ö. IV. yüzyılın
ikinci yarısı

Ta r i h

Avrasya Bozkırlarının Erken Göçebeleri
Sakalar

64–65

Sakalar
Orta Asya’daki Sakaların
Tarihinin Başlangıcı

Sakalara ait
bronzdan yapılan
kazan.
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bulunan
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M. Ö. IV. yüzyıl

İdil Ötesi’ndeki bozkırlarda yaşa
yan Saka kabileleri, aynen Kuzey
Karadeniz Yanı’ndaki İskitler gibi,
aralarındaki (Saka kabileleri arasın
daki) jeneolojik ve kültürel birliğin
(ortak isim ve dildeki yakınlık) far
kındaydılar. Dolayısıyla bu husus,
büyük ve küçük kabileler birliğinin
mevcudiyetine de işaret etmekte
dir. Bu tür birliklerin bazılarının
isimleri, komşularının yazılı kay
naklarında geçmektedir.
Tarih bilimi için Saka epopeleri
nin (destanlarının) başlangıcını
Kimmer ve İskitlerin M. Ö. VIII–vII.
yüzyıllardaki Ön Asya ve Karadeniz
Yanı bölgelerine yaptıkları askerî
seferler oluşturdu. Bunun da deva
mında Ahameniş kralları Kiros ve Darius, Seyhun ve
Ceyhun ötesindeki Sakalara ve “deniz ötesi”, yani
Karadeniz Yanı bölgesindeki Sakalara (Herodot’un
İskitlerine) karşı seferler düzenlediler. Bu olaylar dola
yısıyla Saka kabilelerinin vatanına, vatanlarındaki
hayatlarına, âdet ve geleneklerine, kuzey ve doğu
komşularına dair ilk, ancak tam olmayan bilgiler orta
ya çıktı.
M. Ö. 558’de İran platosunun güneybatısındaki İranî
kabilelerin başkanı, Ahameniş soyundan gelen Kiros’un
torunu II. Kiros oldu. Onun küçük devletinin sınırlarında
dönemin dört büyük devleti vardı. Bunlar İran plato
sundaki Med İmparatorluğu, Küçük Asya’daki Lidya,
Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki
Babil Devleti ve Mısır’dır. M. Ö.
553’te Kiros, süzereni olan Med
Kralı Astiag’a karşı isyan etti, üç yıl
sonra ise onun sarayına yerleşti. M.
Ö. 547’de Krez’in Lidya Krallığı, M.
Ö. 539’da ise Babil Devleti bozguna
uğratıldı.
Ancak daha Babil’i ele geçirme
den önce, M. Ö. 545–539 yıllarında
Kiros, doğuya sefer düzenlemişti.
Behistun Yazıtı sayesinde, Darius’a
Kiros’tan Sakaların Ülkesi de dâhil
olmak üzere Hindistan’ın kuzeybatı
sınırlarına kadar olan topraklar
miras kaldı. Antik tarihçiler
Sakaların sınırında, Seyhun yakınla
rında Kuriştiş şehrinin (muhteme
len KuruşKata, Kiros’un şehri) inşa
edildiğini yazmaktadırlar. Daha
sonra Büyük İskender’in yoldaşları
onu Kiropolis olarak adlandırdılar
ve güçlü kaleyi alarak adını
Aleksandriya Eshatu (Sınırdaki
Aleksandriya) olarak değiştirdiler
(Bu şehir, Tacikistan’ın kuzeyindeki
eski Leninabad, şimdiki Hujant şeh
ridir).
M. Ö. 530’da Kiros, Doğu’ya ikinci
bir sefer düzenledi. 100 yıl sonra
Herodot, Kiros’un düşmanlarını Massaget adlı büyük
ve güçlü bir kabile olarak adlandırdı. Ancak M. Ö. III.
yüzyılda yaşayan ve eserlerini Yunanca kaleme alan
Babilli papaz, tarihçi ve astronom Berossus’ta Kiros ile
savaşan kabile, Dai (Dahi, Daoi) olarak geçmektedir.
Herodot’a göre Massagetler, Hazar’ın doğusundaki
düzlüklerde ve 40 kolunun bataklıklarda son bulduğu,
bir kolunun da Hazar’a döküldüğü Aras Nehri’nin arka
sında yaşıyorlardı. Burada “Araks” olarak adlandırılan
nehir aslında Ceyhun Nehri, onun başlıca kolu ise o
zamanlar bol suya sahip (şimdi kuru) Uzboy’dur.
Herodot’a göre Massagetleri yakalayabilmek için Kiros,

Kemerin ucuna
takılan boynuz
şeklindeki süs.
M. Ö. V. yüzyıl

köprülerle kuleler inşa etmiştir. Kiros’un Uzboy kıyısın
da M. Ö. 530 yılının Ağustos ayında öldüğü bilinmekte
dir. Ancak krallarını kaybeden Fars ordusunun bozguna
uğratılıp uğratılmadığı ve Ceyhun’un kıyısında ele
geçirdiği toprakları terk edip etmediği anlaşılmamak
tadır.
M. Ö. 522’de İran’da iktidara Kiros’un uzak akrabası
Darius geldi. Sakaların Ülkesi de dâhil olmak üzere ele
geçirilen topraklar, bağımsızlık mücadelesi başlattılar.
Darius, isyancıları bastırarak yeniden imparatorluğunu
toparlamaya başladı. Özellikle Merv (şimdiki Mary
şehri) şehri ve halkı Darius’a sadık kalan Baktriya
Satrabı Dadarşiş tarafından acımasız bir şekilde ceza

Saka Adıyla Kimleri Adlandırıyorlardı?
İskit kabileleri kendilerini nasıl adlandırıyorlardı? Ahameniş Kralı I.
Darius’un (hâkimiyet yılları: M. Ö. 522–486) meşhur Behistun Yazıtı’nda
Seyhun’un ötesinde yaşayan kabileler “Saka” olarak geçmektedir. Herodot ise
kendi Tarihi’nde (M. Ö. 430–422) İranlıların bütün İskitleri “Saka” olarak
adlandırıklarını yazmaktadır. Gerçekten de Kral Darius, Nakş-i Rüstem’deki
yazıtında yalnızca Orta Asya göçebelerini değil, Karadeniz Boyu’ndaki göçebeleri de (Yunanlılar, bunlara “İskit” diyorlardı) “deniz ötesindeki Sakalar”
olarak adlandırmıştı. Kendilerini “Fars” ve “Ari” olarak adlandıran
Ahameniş İmparatorluğu’nun (M. Ö. 550–330) kurucuları, komşu ve akrabalarını iyi biliyorlardı. Ahamenişlerin bu kadar geniş bir şekilde kullandıkları
bu isim (Saka), uydurulmamıştı. Ön Asya’daki yazılı kaynaklarda “Saka”
etnonimi, Darius’un isimlerinden çok daha önce geçmektedir.
Asur Krallığı’nın başkenti Ninova’da yapılan kazılarda İştar Tanrıçası’nın
tapınağında Kral Asurbanipal’e ait yazıtın bulunmasından sonra “Saka” adı
yayılmaya başladı. Farsların kendileri ise Behistun Yazıtı’nın Akad versiyonunda tanıdıkları Sakaları, “Kimmerler” olarak adlandırmaktadırlar.
Farslar, imparatorluğun ahalisi hâline getirmek istedikleri Karadeniz Yanı
bölgesindeki İskitler ile Aral Yanı ve Yedisu bölgelerindeki bütün göçebeler
de aynı gruba aittiler.

Ak-Alaha
Kurganı'nda
bulunan ağaçtan
yapılan kupa.
Altay, M. Ö.
V–IV. yüzyıllar

landırıldı. Mervlilerle birlikte
Sakalar da itaat altına alındı.
Kralın
SakaTigrahaudalarla
savaşma sahnesi, Darius’un mühür
lerinden birinde oyulmuştur. Bu
sahnede yenilen düşmanlardan biri,
kralın ayaklarının yanında yatmak
ta, yüksek başlıklı bir başkasını ise
kral sol eliyle tutarak kılıçla öldür
meye hazırlanmaktadır. Bu savaş
tan önce Sakalar, Farsların idaresin
de değillerdi. Nitekim Darius da
onları isyancı olarak adlandırma
makta, onların liderleri Skunha’yı da
isyan çıkartmakla suçlamamaktadır. Skunha’nın kendi
si de Behistun Yazıtı’nda diğer isyancılar gibi başlıksız
değil de yüksek sivri uçlu bir başlıkla tasvir edilmiştir.
Skunha’nın idam edildiğine dair de bir bilgi olmayıp
yalnızca onun yerine Darius’a daha yararlı birinin çıkar
tıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla Kral Darius’un Saka
Tigrahaudalara karşı gerçekleştirdiği sefer, cezalandır
ma amaçlı yapılan değil de hâkimiyeti altında olmayan
halkı ele geçirmek için düzenlenen bir seferdi.
Sakaların Ülkesi’nin yerini ise savaş öncesinde
Darius’un geçmek zorunda kaldığı büyük nehrin adı
sayesinde belirlemek mümkündür. Behistun Yazıtı’nda
bu nehrin adı geçmemektedir. Ancak dolaylı bilgiler

den, Farslarla Sakalar arasındaki söz konusu büyük
nehrin, Seyhun Nehri olduğu anlaşılmaktadır. Bazı
yazıtlarda Darius kendi devletinin sınırlarını çizerken
ülkesinin kuzeydoğusunda, Soğd’un ötesinde
Sakaların Ülkesi’nin, güneybatının en ucunda ise
Kuş’un (Etiyopya) yer aldığını belirtmektedir. Soğd’un
merkezi, Semerkand olup doğuda Soğd, Fergana ve
Taşkent ile komşuydu. Soğd’un kuzeydoğusunda kalan
ve Farsların hâkimiyeti altında olan Sakaların Ülkesi ile
Soğd İli arasında Seyhun Nehri bulunuyordu.
Orta Asya Saka Kabileleri
Bronz akinak.
Altay, M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

Darius ve onun mirasçısı Serhas (M. Ö. 486–484’te
hüküm sürdü) kendi yazıtlarında Farsların hâkimiyeti
altında olan bir Orta Asya Saka kabileler birliğinden
daha bahsetmektedirler. Bunlar, SakaHaumavarga,
yani Haoma’ya tapan Sakalar idi. Ahameniş yazıtların
da “Saka” adı tek başına kullanıldığında “Saka
Haumavargalar”
kastedilmektedir.
Serhas’ın

Darius’un hâkimiyetinin üçüncü yılında (M. Ö. 519) Doğu’daki gelişmeler, kralı
endişelendirdi: “Kral Darius diyor ki: Daha sonra ben ordumla Sakaların Ülkesi’ne yürüdüm. Sivri uçlu şapka takan Sakalar ordularıyla karşıma çıktılar.
Nehre geldiğimde bütün ordumla nehrin diğer tarafına geçtim. Daha sonra
Sakaların bir kısmını bozguna uğrattım, bir kısmını esir ettim… Skunha adlı
hükümdarları esir edip yanıma getirdiler. Bunun üzerine de onun yerine başkasını atadım. Ülkeleri de benim oldu.” Darius’un “sivri uçlu şapka takan
Sakalara”, yani Saka-Tigrahaudalara karşı elde ettiği galibiyete dair Behistun
kayasındaki Darius’un yazısı işte bu şekildedir.

Arjan
Kurganı'nda
bulunan altın
kollu bıçak.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

Persepolis’teki yazıtında SakaTigrahauda ve Saka
Haumavargaların yanı sıra Ahamenişlere bağlı halklar
arasında Babilli Berossus’un ileri sürdüğüne göre Ulu
Kiros’i yenen Dahiler’in de adı geçmektedir. Eski Fars
kaynakları, İran’ın doğusunda yaşayan başka “İskit
halkları”nı bilmemektedirler. Bununla birlikte Yunan
Roma müellifleri çok sayıda farklı İskit halkından bah
setmektedirler.
Herodot ayrıca SakaOrtokoribant, yani “sivri uçlu
şapkalar takan Sakalar” ile SakaAmorgları (Bazı müel
liflerde Kral Amorg’un ya da Omorg’un Sakaları olarak
geçmektedir) zikretmektedir. Araştırmacılar bunları
SakaTigrahauda ile SakaHaumavargalarla özdeşleş
tirmektedirler. Dailer (Dahiler) de birçok kez zikredil
miştir.
En gizemli konulardan biri de Ahameniş yazıtlarında
antik tarihçilere göre Kiros döneminden itibaren
Farsların en büyük düşmanı olarak kabul edilen
Massagetlerden bahsedilmemesidir. Hâlbuki Kiros’un
Massagetlerle savaştığı UzmoyHarezm bölgesi, Pers
İmparatorluğu’nun içerisinde yer aldı ve Harezm ile
Aral Önü bölgelerini yöneten Fars satrabı için de bura
da muhteşem bir saray inşa edilmişti. Araştırmacıların
bir kısmının tahminine göre Hellen müelliflerindeki
Massagetler, Pers yazıtlarında SakaTigrahauda olarak
adlandırılmış ve bunlar Orta Asya’nın batısında yaşa
mışlardır. Bununla birlikte SakaTigrahaudaların yerleri
ile ilgili bilgi, Darius’un yazıtındaki bilgilerle çelişmekte
ve onların Massagetlerle özdeşleştirilmelerini imkânsız
kılmaktadır.
Massagetler gerçekten de Ahameniş yazıtlarında yer
alıyorlarsa da onların Dai (Dahi) adıyla adlandırılmış
olmalarının ihtimali daha yüksektir. Darius’a göre
“Ahura Mazda’ya tapmayanlar” ve adları daha
Avesta’da geçen Dahiler, Serhas’ın Persepolis’teki yazı
tında bu hükümdarın hâkimiyeti altında yer alan en
büyük ülke ve halklar arasında sayılmaktadırlar. M. Ö.
IV. yüzyılda Dahilerin toprakları, Seyhun Ötesi ve Aral
Yanı bölgelerinde bulunuyordu. Yine III. Darius
Kadoman’ın (M. Ö. 336–331’de hüküm sürdü) Büyük
İskender’e yenildiği savaşta Dahiler, Perslerin müttefi
ki olarak geçmektedirler.
Birbirinden bağımsız ve çok farklı dönemlerde kale
me alınan üç kaynakta (Avesta, Serahs Yazıtı,
Arrianus’un eseri), Dahi kabileleri kendi isimleriyle geç
mektedir. “Massaget” adı ise ancak antik kaynaklarda
yer almakta ve bunlarda hayat tarzı, ekonomi ve kültür
açısından çok farklı kabileler birleştirilmektedir. Yunan

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan erkek
kürkü.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

müelliflerinin eserlerinde geçen
Massagetler arasında ise yalnızca
toprak birliği (Aral Yanı, Ceyhun ve
Seyhun’un aşağı tarafları, Uzboy
bölgesi) söz konusudur. Belirtilen
ortak âdetler (grup evlilikler, ritüel
cinayetler, yaşlıların yenmesi) ise
çok eskidirler.
Eski tarihçiler dış görünüm itiba
rıyla farklı olan kabilelerin —
Massagetlerle Dahiler — ortak bir
coğrafyaya, Aral Yanı bölgesinde
ortak siyasî ve kült merkezlerine,
Güneş Tanrısı Mitra’ya tapma ile
ilgili ortak kutsallara sahip oldukla
rını bilmiyorlardı. Seyhun’un eski
yatakları
olan
Janadarye,
Kuvandarye, İnkardarye boyunca
yer alan müstahkem şehirler, yerle
şim yerleri, mezarlar, arkeologlar
tarafından birçok kez araştırıldı.
Çıkartılan eserler, M. Ö. VII–II. yüzyıllarda Aral Yanı böl
gelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kabilelerin
günlük hayatını ve bu dönemin eserlerinin Bronz Çağı
eserlerine olan bağlılığını ortaya koymaktadırlar. Özel
likle Seyhun’un sol kıyısında yer alan Bronz Çağı’ndaki
Tagisken ile Sakalara ait Tagisken ve Uygarak kurganla
rının incelenmesinde bu husus belirgin bir hâl almakta
dır. Kültürlerin gelişimindeki veraset, burada çok belir
gin olup Harezm’in doğusuna doğru bütün Aral Yanı
bölgesine de yayılmaktadır.
Göçebe (ve sadece göçebelerin değil) birliklerinin
kabileleri hepsi aynı olamazdı. Bununla birlikte bunla
rın ortak isim taşımış olmaları imkân dâhilindedir.

Gizemli Saka-Haumavargalar
Hauma (haoma), ritüel amaçlı kullanılan çam ağacı suyundan yapılan kutsal
içecekti. Altın gözlü Haoma ise bu içeceği ilk hazırlayan Arilerin Tanrılarından
biriydi. Avesta’daki Mihr Yaşt satırları da ona aittir. Haoma’nın yurdu, yüksek
Harati, yani Pamir-Alay ve çam ağaçlarının yetiştiği kendisine bitişik dağlar bölgesidir. Başta Fergana ve Doğu Türkistan olmak üzere Pamir-Alay dağ eteklerinde Saka-Haumavargaların toprakları bulunuyordu. Bu Sakaların dilinin uzak
uzantısı olarak Doğu Türkistan vahalarındaki VIII–X. yüzyıllara ait elyazmalarında korunan Hoten-Saka dili kabul edilmektedir.

Massagetler de ortak jeneolojik geleneğe sahip Aral
Yanı kabilelerinin ortak eski adıdır. Dâhiler ise Seyhun
ve Aral Yanı bölgelerindeki kabilelerin askerî çekirdeği
ni oluşturuyorlardı. M. Ö. III. yüzyılda Dai (Dahi) adı,
tamamen daha eski ve ortak isim olan Massaget adının
yerini aldı.
M. Ö. 238’de Dai kabilelerinden biri olan Arsasid baş
kanlığındaki Partlar (Parfyanlar), İran’da yeni impara
torluk kurdular. M. Ö. III. yüzyılda kuzeyde, Batı
Kazakistan ve Ural Yanı bozkırlarında vuku bulan Dai
Massaget yayılmacılığı, Herodot’ta adı geçen ve dil,
hayat tarzı ve kültür açısından Sakalara yakın olan
Sarmatların Karadeniz Yanı İskit Ülkesi’ne göç etmele
rine sebep oldu.
Saka Kabilelerinin Kaderi

Soylu bir kadın.
Altay. M. Ö. V–IV.
yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon:
E. V. Şumakova

Merkezî Asya’da Hun Devleti’nin kurulmasına bağlı
olarak M. Ö. II. yüzyılda göçebe kabilelerin yeni göçleri
başladı. Doğu Türkistan’daki otlak yerlerinden kovulan
Usunlar, Çin kroniğinde Sa (Sak) olarak geçen Yedisu
Sakalarına saldırdılar. Sakalar da birkaç yöne dağıldı
lar. Gittikleri yerlerden biri de Seyhun’du. M. Ö.
141–128’de ise Sakalar Yaksart’ı geçtiler ve Grek
Baktriya’da İskender’in mirasçılarını bozguna uğrattı
lar. Böylece antik müellifler, daha önce tanımadıkları
kabilelerden bahsetmeye başladılar. Strabon, Yaksart’ı
geçen birkaç kabilenin adını zikretmektedir. Bunlar,
Asiler, Pasianlar, Toharlar ve Sakaraullar’dır. Bir başka
müellif Yustin ise Sakarauk, Asian ve Toharlar gibi İskit
kabilelerinin adlarını saymaktadır. M. Ö. I. yüzyılda
Roma tarihçisi Pompeya Troga’nın günümüze kadar
ulaşmayan Tarihi’nin 42. kitabında şöyle satırlar vardır:

Ta r i h

Avrasya Bozkırlarının Erken Göçebeleri
Sakalar

66–67

Saka Mezarları
Orta Asya ve Kazakistan’daki Saka kültürü hakkında arkeolojik eserler önemli bilgiler vermektedir.
Bu bağlamda özellikle İli Nehri vadisindeki meşhur Besşatır Kurganı ile Issık Kurganı büyük önem
arz etmektedir. Çapı 104 metre, yüksekliği ise 17 metre olan Büyük Besşatır Kurganı, gerçek bir
mimarî yapıdır. Kurganın içerisinde Tanrı Dağları’ndaki çam ağaçlarının gövdesinden yapılan mezar
odaları vardır. Maalesef söz konusu hükümdar mezarları, daha çok eski tarihlerde soyulmuştu.
M. Ö. IV. yüzyıl olarak tarihlendirilen Issık Kurganı’ndaki Altın Adam’ın mezarı tesadüfi olarak da
olsa günümüze ulaşmıştır. Burdaki en önemli buluntulardan biri de gümüş bir kapta Runik benzeri
yazıyla kazılan ve hâlâ deşifre olunamayan 26 işaret ve iki satırdan oluşan bir yazıdır. K. A. Akişev,
gömülen gencin mezarının Saka-Tigrahaudaların liderlerinden birine ait olduğunu düşünmektedir.

Kronoloji
M. Ö. 530
Kral Kiros,
Ceyhun’un
ötesinde yaşayan
Massagetlerin
üzerine başarısız
bir sefer düzenledi.
M. Ö. 519
Kral Darius,
Seyhun’un
ötesinde yaşayan
SakaTigrahaudalara
karşı sefer
düzenledi ve
onların ülkesini
ele geçirdi.
M. Ö. V–II.
Yüzyıllar
Yedisu’da
Sakarauklar (Kral
Sakalar) hüküm
sürdü.
M. Ö. III. Yüzyıl
Seyhun ve Aral
Yanı bölgelerindeki Saka kabileleri
(Dai ve
Massagetler)
Sarmatları Batı
Kazakistan ile
Ural Yanı
bölgelerinden
çıkarttılar ve
onların Kradeniz
Yanı İskit Ülkesi’ne gitmelerine
sebep oldular.
M. Ö. II. Yüzyıl
Usunların baskısı
dolayısıyla
Sakarauklar
Yedisu’dan batıya,
Seyhun’un orta
akımındaki
Kanglıların
topraklarına göç
ettiler.
M. Ö. 141–128
Sakalar, Seyhun’u
geçip, GrekBaktriya’yı ele
geçirdiler.

“… Asianlar, Toharların hâkimi olun
ca Sakaravakları yok ettiler…”
Bu kabileler hakkında elimizde
güvenilir bilgi pek yoktur. Ancak
Yaskart’ı geçmeden önce onların
daha doğuda yaşadıkları bilinmek
tedir. Bunlar arasındaki esas Saka
kabilesi ise Sarauk (Sakaravak ya da
Sakarauk) idi. Eski Farsça’da “Saka
rauka”, “açık renkli Sakalar” (başka
görüşe göre de “hükümdarın
Sakaları”) anlamına geliyordu.
Usunların Yedisu’dan Sa kabilesinin
çıkarttığını anlatan Çin Kroniği,
muhtemel işte bunları, Saka olarak
adlandırıyordu. Yeni Çağ’ın ilk asır
larında Sakaların geleneklerini doğ
rudan devam ettirenlerin başında
Yedisu’da Usunlar, Seyhun yakınla
rındaki vahalarla Yedisu’nun batı
kısımlarında Kanglılar gelmektedir.
M. Ö. II. yüzyılda Kanglı Devleti’nin
ortaya çıkışı da muhtemelen Tohar
ve Sakarauk kabilelerinin bir kısmı
nın buraya gelişleriyle bağlantılıdır.
Bunlar Sart ve Yedisu Sakalarının
eski topraklarını Usunlarla paylaştı
lar. Bununla birlikte bölgedeki
etnik, ırkî ve kültürel durumun gerçek anlamda değişi
mi, şüphesiz Büyük Kavimler Göçü ile bağlantılıdır.
IV. yüzyıl müellifi Orosius’un verdiği bilgiye göre M.
Ö. IV–II. yüzyıllarda Yedisu bölgesine sahip olan kabile
ler, Sakarauk ve “hükümdarların Sakaları” idi. Bunlar
daha sonra Asian ve Toharlarla birlikte Baktriya’yı ele
geçirdiler.
Kazakistan’daki Saka kabileleri, Andronovo nüfusu
nun — Ari, Tur, Dahi ve Avesta’daki Danların — ahfâdı
idiler. Andronovo ile Saka kültürleri arasında paralellik
kuran arkeologlarla Saka dönemi ile Bronz Çağı insan
ları arasında genetik bağ kuran antropologlar da bu
sonucu doğrulamaktadırlar. Diğer taraftan Saka
Çağı’nın başlamasıyla birlikte Aral
Yanı ve Ural Yanı bozkırlarındaki
halkta Merkezî Asya kökenli
Mongoloid etkisinin görülmeye
başlandığı tespit edilmiştir.

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan Altay
Sakalarına ait
goritin ağaçtan
olan karkası.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan Altay
Sakalarına ait
altın küpe. M. Ö.
V–IV. yüzyıllar
Doğu Sakalarına
ait değerli taşlarla
süslü bilezik.
I. Petro’nun
Sibirya
koleksiyonu. M. Ö.
IV. yüzyıl

Saka Kabilelerinin Kökeni
Yaksart’ın (Seyhun) arkasında yer alan bozkır ve dağlar dünyası, antik müellifler için kapalı bir dünyaydı. Bu dünya ile ilgili en eski (Herodot’un verdiği) bilgiler, Marmara Denizi’ndeki Prokonnesos şehrinde yaşayan Aristeya adlı birinin
eserine dayanmaktadır. O, İskitlerin Ülkesi’nden geçerek doğuya doğru bir seyahatte bulundu. Altı yıl süren bu seyahatin amacı, gizemli Hiperboreaların topraklarına ulaşmaktı. Yazar, İssedonların Ülkesi’ne ulaştı ve memleketine döndükten sonra kendi izlenimlerini kaleme aldı.
Günümüz araştırmacıların büyük bir kısmı İssedonların Ural Ötesi ve
Kazakistan orman-bozkırlarında yaşadıkları düşüncesindedir. İssedonların bazı
âdetleri, Massagetlerinkine çok benzemektedir. Kazakistan’daki Saka arkeolojik
eserlerini araştıran meşhur bilim adamı K. A. Akişev, Tasmolinskaya Kültürü
olarak adlandırılan Merkezî Kazakistan’daki Erken Saka kültürünün
İssedonlara ait olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca Akişev, İssedonları da Saka
kabilelerinden biri olarak kabul etmektedir. Ona göre Yedisu ve Güney
Kazakistan’da Saka kültürünün gelişimi, “Merkezî Kazakistan’daki İssedon
kabilelerinin, oluşumu neredeyse tamamlanan Saka tipi kültürleriyle birlikte
Kazakistan’ın güneyi ile Kırgızistan’a göçünün sonucuydu.”

Doğu Sakalara ait
kemerin ucuna
takılan altın süs.
I. Petro’nun
Sibirya
koleksiyonu.
M. Ö. IV. yüzyıl

Dağlık Altay’daki
Kurganlar
Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan erkek
başlığı, M. Ö.
V–IV. yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon:
E. V. Şumakova.
Ressam:
D. V. Pozdnyakov

Altay Sakalarının
(erkek ve erkek
çocuğu) kıyafeti.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon:
E. V. Şumakova.
Ressam:
D. V. Pozdnyakov

Pazırık, AkAlaha ve VerhKulcin
kurganlarındaki
Sakaların
dövmeleri. M. Ö.
V–IV. yüzyıllar

İskit dünyasının en doğu kısımlarından biri olan
Dağlık Altay bölgesindeki Pazırık ve AkAlaha kurgan
ları, göçebe Sakaların hayatlarının birçok tarafının ve
bakışlarının ortaya konmasını sağlamaktadırlar. Ukok
Yaylası ile Pazırık bölgesinde M. Ö. V–IV. yüzyıllara ait
kabile veya soy reislerinin mezarları bulundu. Bunlar
taş yığıntısı olup altlarında 4 metre derinliğinde ve yak
laşık 50 m2 yüzölçümünde dikdörtgen çukurlar açıldı.
Bu çukurlarda yüksekliği 2 metre olan kütüklerden
yapılan, çift duvarı, tavanı ve döşemesi olan cenaze
odaları yer alıyordu.
İklim özellikleri ve kurganların yapısı dolayısıyla
bunların inşasından hemen sonra altlarında toprağın
donuk hâlinin adesesi oluştu. Bu
sayede de mezarlara koyulan her
şey korundu. Buz katmanlarında
kütükten sandukalarda gömülen
tahnit edilmiş bedenler, ağaç,
kumaş, kalın keçe, kürk ve deriden
yapılan ev eşyaları, kıyafet, taşıt
araçları ve birçok eşya daha günü
müze kadar ulaştı.
Buluntular, gömülenlerin fizikî
özellikleri hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlamaktadır. Dağlık
Altay ve bitişik bozkır bölgelerin
deki nüfus arasında Avrupaî tipi
hâkim konumda olup Mongoloid
özellikler de yeterli ölçüde mev
cuttu. Erkekler başın etrafını derin
olarak traş ediyor, arkadan orta
uzunlukta kuyruk bırakıyorlardı.
Kadınlar ise saçlarını örüyorlardı.
AkAlaha 1 mezarlığında bulunan
“Ukok Prensesi” olarak tanınan
kadın cesedi, kadınların peruk taktıklarını, kozmetik
ürünler kullandıklarını göstermektedir. Erkek ve kadın
ların vücutlarında İskitlerin üç katmanlı dünya yapısına
dair düşüncelerini yansıtan dövmeler vardı. Ayaklara
balıklarla yer altı dünyasının sembolleri, el ve vücuda
yeryüzününde yaşayan yırtıcı ve tırnaklı hayvanların
mücadele sahnesi, kolların üst kısmına ise kuş ve başka
resimler dövme olarak yapılıyordu. Ölülerin vücutları
başta zencifre olmak üzere civa bileşikleri ile tahnit
ediliyor, yüzler ise kilden maskelerle kaplanıyordu.
Paha biçilmez eşyaların başında muhteşem sanat
eserleri olan ve bilinen en eski tüylü halı, ince işçilik
örnekleri olan Ön Asya menşeli yün kumaşlar, Çin ipek
ürünleri gelmektedir. Bu buluntular, Altay’ın eski nüfu
sunun geniş kültürel münasebetlere sahip olduğunu
göstermekte ve göçebeler dünyasını bütün güzelliğiy
le önümüze sermektedir.

Altay Saka
kadınlarının
başlığı (parik).
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon:
E. V. Şumakova.
Ressam: D. V.
Pozdnyakov

Keçeden halıda
tasvir edilen Saka
süvarisi.
Pazırık,
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan kadın
keçe çorapları. M.
Ö. V–IV. yüzyıllar
Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan erkek
yünlü pantolon.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan eyerin
keçeden yapılan
örtüsü. M. Ö.
V–IV. yüzyıllar

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan kadın
ipek elbisesi.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar

Ak-Alaha
Kurganı’nda
bulunan at
başlığının süsleri.
M. Ö. V–IV.
yüzyıllar
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Sarmat Devri

Altın, firuze,
mercan ve
camdan yapılan
hayvan figürlü
kollu bir kazan.
M. Ö. I. yüzyıl

M. Ö. III. yüzyılda Doğu
Avrupa’nın bozkırlarına yeni göçe
be kabileleri — Sarmatlar — hâkim
oldu. Onların baskısıyla Kuzey
Karadeniz bölgesindeki İskit Ülke
si, Kırım’ın bozkır bölgesi ve bitişik
olan Dinyeper’in aşağısındaki top
raklarla sınırlı kaldı. Sarmatlar,
Karadeniz’deki Yunan kolonilerini,
Roma’nın kuzeydoğu eyaletlerini
ve Bosfor Krallığı’nı tehdit eder
hâle geldiler. Sarmatlar, antik yer
leşim yerlerinin nüfusuyla da karış
tılar ve onların en önemli askerî
unsuru hâline geldiler. Antik kaynaklar İdil ve Don
bozkırlarından sırasıyla geçen çeşitli Sarmat kabilele
rinin adlarını zikretmektedir. Bunların hepsi şüphesiz
Farsça konuşuyordu. Kökenleri ise İskit dünyası kabi
leleri ile bağlantılıydı.

Savromatlara ait
bronzdan yapılan
at takımının
süsü. Güney Ural
Yanı bölgesi, M.
Ö. V–IV. yüzyıllar

hayvan, kurda benzer üç köşeli dişli yırtıcı bir hayvan
dı. Yine yerli (Ural Yanı) motiflerden biri de iki kam
burlu deve idi.
Bununla birlikte Don ile İdil arasında göçebe hayatı
süren bu kabilelerin yalnızca Batı kolu, antik tarihçile
rin Savromatlarıyla özdeşleştirilebilir. Sarmatların
İdil’in sağ kıyısında ortaya çıkması ise M. Ö. III–II. yüz
yıllarda Güney Ural’daki Prohorov Kültürü’nün temsil
cilerinin Batı’ya doğru yayılmasıyla aynı döneme denk
geldi. Bu kültürün Ural Önü’nün bozkırlarında görül
mesini, araştırmacılar M. Ö. VI. yüzyılda Aral Yanı
göçebelerinin bir kısmının kuzeye doğru geçmesine
bağlamaktadırlar. Bunun sebebi ise Ahameniş

Sarmatların Kökeni
Antik müellifler, Sarmatları önceki asırların İskit
dünyasının halkı olan Savromatlarla karıştırıyorlardı.
İsim benzerliği, İskitlerle kıyasla her ikisinin de daha
doğuda kalması, hayat tarzları ve madd î kültürlerin
deki benzerlikler, bazı ilmî eserlerde bu iki halkın
Amazonların Torunları
Herodot’a göre Savromatların dillerinin “bozukluğu”nun sebebi, Savromatların
İskit erkekleri ile Amazon kadınların soyundan gelmeleridir. Bu tür efsanevî bilgileri etnik tarihin diline tercüme ederken Savromatlarını dilini İskit dilinin
lehçelerinden biri, halkın kendisini ise İskitlere akraba olan, onların çevresinden
çıkıp kendi etnogenezine ek bir unsur katan bir halk olarak kabul etmek gerekmektedir. Diodorus ve Plinius ise Savromatların, Med İmparatorluğu’ndan
çıktıklarını yazmaktadırlar. Bunu da adı geçen halkın oluşum sürecinin
İskitlerin Ön Asya’daki seferlerden dönüşlerinden sonra tamamlandığı şeklinde
yorumlamak gerekmektedir. Bunların kültürlerinin ortak İskit kültüründen
kopması da muhtemelen bu tarihte gerçekleşti.

karıştırılmasına sebep oldu. Bununla birlikte arkeoloji
ilminde başka bir görüş de vardır. Karşıt görüşü ilk ileri
süren de XX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Rus bilim
adamı M. İ. Rostovtsev oldu. Rus bilim adamı,
Sarmatlarla Savromatların aynı halk olmadığını ileri
sürdü.
Savromatlara ait
bir kısmı altından
yapılan kâse.
M. Ö. IV. yüzyıl

Savromatlara ait
kemikten yapılan
kaşık. M. Ö.
V–IV. yüzyıllar

Savromat arkeoloji kültürü, M. Ö. VII–III. yüzyıllarda
Don’un doğusundan başlayıp Güney Ural Önü’ne
kadarki coğrafyada yaşayan göçebe kabileleri kapsa
maktadır. İskit dünyasının bütün özellikleri — kurgan
mezarlar, İskit tipine benzer silah, koşum takımı, hay
van üslubunda yapılan süsler — bu kabilelere de hastı.
Ancak araştırmacılara göre bu üslup, Sarmatlarda
değişikliğe uğradı. Dekorun yapıldığı eşyalar ise şun
lardı: ayaklı taştan sunaklar, kemik ve boynuzdan
yapılan ritüel kaşıkları, kemiklerden tabak çanaklar,
bronz dizginler, akinak uçları vs. İskitlerde fazlaca kul
lanılan geyik motifi, Sarmatlarda neredeyse hiç yok
tur. Avrupa musuna rastlanmakta, ancak en popüler

İranı’nın Orta Asya’da izledikleri fetih siyasetidir.
Burada yerli nüfusla aktif temaslar ve daha yüksek
sosyal gelişim seviyesinde olan Doğu Avrupa bozkırla
rındaki göçebelerle ticarî ve kültürel münasebetlerin
artışı neticesinde iki büyük göçebe birliği ortaya çıktı.
Bunlardan ilki, İlek merkezli Güney Ural Yanı bölgesin
de, ikincisi ise Güney Ural Ötesi’ndeydi. Bu ikinci coğ
rafyanın merkezi ise şimdiki Çelyabinsk İli’nin güney
ilçeleri ile Orenburg’un kuzeydoğu bölgeleriydi. Bu iki
grup birbiriyle işbirliği içinde olan muhtemelen de tek
bir kabile birliğini oluşturuyordu. Bazı araştırmacılar
bu birliği, antik eserlerdeki İssedonlarla özdeşleştir
mektedirler.
Orta Asya’da DahiMassaget birliğinin güçlenmesi
ve M. Ö. IV–III. yüzyıllarda bozkırların Arileşmesi neti
cesinde bu göçebe kabileler, başta Aşağı İdil bölgesi
olmak üzere batıya yöneldiler. Bu hareketin etkisini
Kama Yanı bölgesindeki kabileler de hissettiler. Bu
dönemde Ananin Kültürü’nün yerini Pyanoborskaya
Kültürü aldı. Bu kültürde göçebelik özellikleri daha
belirgindi. Aşağı İdil bölgesinde Doğu göçebeleri, yerli
“Savromat” kabilelerini kısmen asimile ettiler, kısmen
de onları Azak Yanı ile Kafkasya Önü’ne kovdular.
Daha sonra ise Sarmatların kendileri de buralara gel
diler ve kısa süre içerisinde batıda Tuna’dan başlayıp
doğuda Aral Yanı bölgesine kadarki toprakların hâkimi
konumuna geldiler.
Sarmat Kabileleri
İskit ve Savromatların yerleşik olduğu ülkenin tama
mı, M. Ö. III. yüzyıldan itibaren antik kaynaklarında
Sarmat Ülkesi olarak geçmektedir. Don’un batısında
Avrupa Sarmat Ülkesi, doğusunda ise Asya Sarmat
Ülkesi yer alıyordu. Antik müellifler “Sarmat” etnoni
mi ile Yazıg, Roksolan, Sirak, Aors gibi küçük kabile
birlikleri ifade ediyorlardı. Bununla birlikte bunların
yaşadıkları coğrafyalarla ilgili kesin bilgiler mevcut
değildir.
Arkeologlar birçok kez belli kabile birliklerini
Sarmat Kültürü’nün bölgesel varyantlarıyla özdeşleş

tirmeye çalıştılar. Sarmat Çağı eserlerini araştıran K. F.
Smirnov, Sarmat Ülkesi’nin en erken ve en batı bölge
sinde Roksolanların yaşadığını ileri sürmektedir.
Dönemdeki gelişmelerden anlaşılacağı üzere Sirak ve
Aorsların bölgeleri ise Bosfor Krallığı yakınlarıydı. Adı
geçen kabileler bu devletteki hanedan kavgalarına
karıştılar, hatta M. Ö. 49’da olduğu gibi farklı taht
adaylarını desteklediler. Antik tarihçi Strabon’a göre
bu kabileler, Roksolanlarla kıyasla daha yukarıda yaşa
yan halkların arasından kaçan kimselerdi. Aorslar Don
boyunca, Siraklar ise Ahardeya Nehri boyunca yerleş
mişti. Ahardeya ile ilgili tartışmalar hâlâ devam
etmekte ve buranın Manıç, Egorlık, Kuban’ın olabile
ceği ileri sürülmektedir. Sirakları ise Sarmat
Kültürü’nün farklı bölgesel versiyonlarıyla bağdaştır
maktadırlar.
Sarmatların en batıdaki temsilcisi ise Yazıglar idi.
Bunlar başta Don Yanı bölgesinde yaşarken I. yüzyılda
Aşağı Tuna boyuna yerleştiler ve Roma garnizonlarıy
la yaşanan sınır çatışmalarında aktif rol oynadılar. Bu

Antik müellifler Sarmat kabilelerinin
hayat tarzı hakkında yeterince bilgi verdiler. M. Ö. I. yüzyılda yaşayan Romalı
coğrafyacı Pomponius Mela’ya göre
Sarmatlar şehirlerde yaşamıyorlardı ve
daimi yerleşim yerlerine sahip değillerdi.
Pomponius şöyle devam etmektedir:
“Onlar her zaman kamplarda yaşıyor ve
gittikleri her yere de mallarını ve bütün
varlıklarını kendileriyle götürüyorlar.
Göç etmelerinin sebebi ise daha iyi otlaklar bulmaları veya karşı koyamadıkları
düşmanlarının baskılarıydı. M. Ö. I. yüzyıl — M. S. I. yüzyılın başında yaşayan
Yunan coğrafyacı Strabon ise şöyle yazmaktadır: “Nomadların çadırları keçeden yapılıyor ve bunlar arabalarına bağlanıyor. Burada yaşıyorlar. Hayvanları
da hemen yanlarında otlanıyor. Bu hayvanların et, peynir ve sütünü yiyorlar…”
Ağaç bir kabın
altın ve kobart
camından
yapılan kolu.
M. Ö. IV. yüzyıl

Soylu Sarmat
kadınının altın
süsleri. Sokolov
Kurganı. I. yüzyıl
mezarı

Altından yapılan
Sarmat bileziği.
Kırım’daki
Nogayçik Kurganı,
M. Ö. I. yüzyıl —
M. S. I. yüzyıl

Sarmatlara ait
altın bilezik.
Krasnodar İli, M.
Ö. III–I. yüzyıllar

dönemde onlar, Karadeniz Yanı bölgesindeki en güçlü
halklardan biri olup Güney Bug ve Dinyester’in de
dâhil olduğu Dinyeper’den Pannonia’ya kadarki geniş
toprakları kontrol ettiler ve Karpat geçitlerinden
geçerek Tisa Vadisi’ni ele geçirdiler. II–III. yüzyıllardan
itibaren Pannonia, onların yeni vatanı oldu. Ancak
burada diğer kalabalık göçebelerin içerisinde eriyip
gittiler.
Sarmatların en doğu birliği ise kökleri, Aorslarla bağ
lantılı olan Alanlar’dı. Bu akrabalık bağı, “Alanors” teri
mi dolayısıyla kurulmaktadır. Alanorslar, antik coğraf
yacı Batlamyus’un eserinde adı geçen Aors kabile birli
ğiydi. Çin kaynaklarında da benzer bilgiler mevcuttur.
M. Ö. II–I. yüzyıllardaki meşhur Çinli tarihçi Sima
Qian’a göre Seyhun’daki Kanglı Devleti’nin kuzeybatı
sında, “Kuzey Denizi”nin yanında Yantsay Ülkesi yer
alıyordu. Araştırmacıların çoğuna göre bu ülke,
Aorsların Ülkesi’ydi. Daha sonra burası, Kanglıların
hâkimiyeti altına girdi ve Alanlar Ülkesi adını aldı. Bu
tarihten itibaren Alanlar sıkça Çin kaynaklarında zikre

dilmeye başlandılar. Daha M. Ö. I. yüzyılda Alanlar,
Tuna’nın aşağısında da bilinmeye başlandılar. Nitekim
burada Sarmat kabilelerinden oluşan büyük bir birliğin
başına geçtiler. 72’de onlar Kafkasya Ötesi, Ermenistan
ve Med İmparatorluğu’na karşı ilk seferlerini düzenle
diler. O dönemde Kafkasya Önü bozkırlarında kata
komplar (yer altı mezarları) kültürü yayılmaya başladı.
Arkeologlar bu hususu, bozkırlarda başlayan Alan hâki
miyeti ile bağdaştırdılar.
Alanlar, Kavimler Göçü’nün başlangıcı ve Erken
Ortaçağ’a kadar Doğu Avrupa bozkırlarının önde
gelen güçlerden biri olarak kalmaya devam ettiler. Bu
tarihte ise Alanlar, hem bu bölgenin etnik tarihinde
hem de Hazar ve Bulgar gibi Türk göçebe devletlerinin
oluşumunda önemli rol oynadılar.

Savromatlara ait
altın süslü demir
kılıç. M. Ö. IV.
yüzyıl
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Sarmat Ordusu

Sarmat askeri.
M. Ö. III.
yüzyıl — M. S. II.
yüzyıl.
Rekonstrüksiyon:
M. V. Gorelik

M. Ö. III.–II. yüzyıllar boyunca Sarmatlar, Tanrı
Dağları’ndan Tuna’ya kadarki bozkırlara akın etti,
M.S. II–III. yüzyıllarda ise Doğu Avrupa’da hafif ve ağır
birliklerin yer aldığı süvari ordusunu oluşturdular.
Süvari ordunun teçhizatları ise Batı ve Merkezî
Avrupa ile Merkezî ve Doğu Asya’nın unsurlarını içer
mektedir. Bütün bu gelenekler, Sarmat çevresinde
özgün bir hâl aldı.
Sarmat ordusunun saldırı silahları, hafif ve ağır süva
ri birlikleri için aynıydı. Uzak muharebelerin en önemli
silahı, büyük bir yay ve başlıkları kemikten olan oklardı.
Bu yayın yapısı, Merkezî Asya’dan benimsenmişti.
Okun demirden yapılan saplı, üç kanatlı başlıkları da
Merkezî Asya menşeli idi. Yayla oklar goritin içerisinde
yer alıyor, yay goritin içerisine dirseği çıkartılmış hâlde
yerleştiriliyordu. Sarmatlar, Gotlarla İskitlerden farklı
olarak goriti, kılıç kemerinin sağına takıyorlardı.
İlk darbe silahı ise çok uzun başlığı olan mızraktı.
Mızrağın poyrası düzleştirilmiş kenara sahipti. Bundan
dolayı darbe vurulurken mızrak düşmanın vücudunun
sonuna kadar saplanmıyordu. Böylece Sarmat askeri
düşmana sapladığı mızrağını hemen geri de çekebili
yordu.
Mızrağın yanı sıra 30–50 santimetre uzunluğundaki
hançer ile uzun kılıç da önemli saldırı silahlarının başın
da geliyordu. Hançer kılıfın içinde kılıç kemerine bağla
nıyordu. Soylu kimselerin hançerleri, altın, değerli taş
ve renkli cam parçalarıyla süsleniyordu. Bu tür hançer
leri taşıma geleneği, Merkezî Asya’ya kadar uzanmak
tadır. Bu kılıçlar Merkezî Asya’da özellikle M. Ö. V. yüz
yıldan itibaren çok yaygın olarak kullanılıyordu.
Sarmat kılıçlarının tali gereçleri ise doğrudan Çin
örneklerini hatırlatmaktadır. Çin’de nefritten üretilen
kılıçların tali gereçleri, Büyük İpek Yolu aracılığıyla
Moğol bozkırlarından Roma İmparatorluğu’nun Tuna
sınırına kadarki göçebeler arasında yaygındı.
Sarmatların savunma silahları ise miğfer ve zırh takı
mından ibarettir. M. Ö. I. yüzyıl — M. S. I. yüzyılda
Sarmatlar, Roma İmparatorluğu’nda yapılan, ancak
burada artık eskiyen miğferler kullandılar, M. S. I. yüz
yıldan itibaren ise konik ve oval şekillerdeki miğferler
Altın kaplama
Sarmat kılıcı.
M. Ö. I. yüzyıl —
M. S. I. yüzyıl

Sarmat hançeri.
Orta Asya işçiliği,
I. yüzyılın ikinci
yarısı

Sarmatlara ait
gümüş maşrapa.
Maşrapanın kolu,
leopar figürü
şeklinde
yapılmıştır. I. yüzyıl

Sarmatlara ait
bronzdan yapılan
su kabı.
I–II. yüzyıllar

Sarmatlara ait
altın basma süs.
I. yüzyılın sonu —
II. yüzyıl

Sarmatlara ait
ritüel asanın
demir ucu.
M. Ö. I yüzyıl

popüler oldu. Onların üretimi için Sarmatlar, demir
şeritlerden şekil oluşturan çerçeve yapıyor ve bunları
demir şerit veya kalın sert deriyle dolduruyorlardı.
Sarmat zırh takımları ise pullu, yelme ya da yelme
pullu şeklindeydiler. İskitlerden farklı olarak Sarmatlar,
kendileri demir ve bronzdan pul yapmıyor, Roma yapı
mı pullar kullanıyorlardı. Bunları da Roma toprakların
dan ganimet olarak alıp getiriyorlardı. Özellikle de
demir ya da çelik halkacıklardan yapılan önden açılır
zırhlar tercih ediliyordu. Aslında bu tür zırhlar, M. Ö. IV.
yüzyılda Kelt veya Germenler tarafından keşfedildi, M.
Ö. I. yüzyılda da Romalılar tarafından benimsenerek
bütün dünyaya yayıldılar. Sarmatların zırhı, kalçaya

Sarmatlara ait
bronzdan yapılan
kazan.
M. Ö. I. yüzyılın
ikinci yarısı

Sarmatlara ait
altın bilezik,
M. Ö. III–I.
yüzyıllar

Sarmatlara ait
demir gemler.
M. S. I–II.
yüzyıllar

Sarmatlara ait
koşum takımının
altın bir parçası.
M. Ö. I. yüzyılın
ikinci yarısı

Sarmatlara ait
altın bilezik.
Rostov İli, I.
yüzyılın sonu — II.
yüzyılın ikinci
yarısı

kadar olan gömlek şeklindeydi (Bunların kolları dirse
ğe kadardı). Ancak zırhların bazıları, gömlek kısmıyla
ayak kısmını bağlayan şekildeydiler. Yelmenin esnekli
ği, onu farklı şekillerde kullanmaya imkân tanıyordu.
Ancak böyle yelmeler, askeri mızrak darbesi, hatta
oklardan çok iyi korumuyordu. Bundan dolayı
Romalılar, daha sonra Sarmatlar da önemli yerlerden
pullarla sağlamlaştırmaya başladılar. Kombine yelme
ler için Sarmatlar pulları, Roma İmparatorluğu ve onun
Karadeniz’deki vassallarından alıyorlardı.
Sarmat koşum takımının kökenleri ise Orta Asya’dır.
Küçük sert eyer, atın gövdesine çeşitli kemerlerle bağ
lanıyordu. Sarmatların koşum takımının önemli özel
liklerinden biri de eyerden sarkan kemerlerdir. Bu
kemerler aynı zamanda göğüs kemeri ile atın iki omu
zunun arasından geçen kemerin birleştiği yerleri
kapatmaktadır.

Sarmatlara ait
altın bilezik.
I. yüzyılın ikinci
yarısı
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Hun Devleti
Yüeçilerle Sakaları Orta Asya’ya iten Hunların kur
dukları ilk Merkezî Asya göçebe imparatorluğu önce
sinde Orta ve Merkezî Asya’da etnolingvistik durum
işte bu şekildeydi. Hunların kendileri, “Altay” etnosları
içerisinde yer almıyordu, ancak Hun konfederasyonun
da eski Türkçe konuşan kavimler ağırlıktaydılar.
“Altay” boyları, Mongoloid tipte idiler. M. Ö. I. binyıl
da Orta Asya ve Kazakistan bozkırları, “Altay”, İran ve
Ugor kavimlerinin daima dil ve kültürel iletişim içeri
sinde oldukları bir coğrafyaydı. Bununla birlikte ancak
yeni asrın sınırında başlayan Hunların Batı’ya hareket
lerinden sonra Orta Asya’nın bozkır bölgelerinde büyük
Türk dilli topluluklar ortaya çıktı.
Orta Asya ile Uzak Doğu’da asırlarca devam eden
süreçler, büyük göç hareketlerini tetikledi. Bu göçler,
bin yıldan fazla bir süre boyunca Orta ve Ön Asya’yı,
ardından da Avrupa’yı sarstı. İşte bu Büyük Bozkır’ın
doğusunda Orta Asya ve Kazakistan göçebelerinin dev
let oluşumlarına has göçebe devlet tipi ortaya çıktı.

Baykal
Ötesi’ndeki
mezar taşları.
M. Ö. I. binyıl,
Proto-Hun dönemi

Bronz hançerler.
M. Ö. I. binyılın
başı. Proto-Hun
dönemi

M. Ö. I. binyıl ile M. S. I. binyılın ilk yarısında Orta İdil
ile Altay bozkır ve dağları arasındaki yerleşik ve göçebe
halklar, genellikle HintAvrupa dillerini konuşuyorlar
dı. Ancak Avrasya bozkırlarındaki göçler neticesinde
günümüz Kazakistan ve Orta Asya topraklarına Batı
Sibirya ile Ural Önü bölgelerinden Protougor kavimleri
ile Doğu Sibirya ve Orta Asya’nın
Doğu kısımlarından Altay kavimleri
de gelmeye başladı.
Bu kavimler “Altay kavimleri”
olarak yalnızca şartlı olarak
adlandırılmıştır. Bunlar, Altay’ın
doğusunda, Yenisey Nehri ile
Büyük Okyanus arasındaki muaz
zam coğrafyada, Moğolistan’da,
Mançurya’da ve günümüz Kuzey
Çini’nin eyaletlerinde oluştular.
M. Ö. II–I. binyıllarda “Altay”
kavimleri arasında Ön Türkçe
Moğolca ve Ön TunguzMançurya
dil toplulukları meydana geldi. İlk
grubun içerisinde M. Ö. I. binyılın
ortalarında ProtoTürk ve Proto
Moğol dilleri oluşmaya başladı.
Birçok yerde ProtoTürk ve Proto
Moğol kabileleri birlikte yaşıyor
du. Batı ve Merkezî Moğolistan
topraklarında ProtoTürk boyları,
İranî dilli Yüeçilerle komşuydular.

Sima Qian’ın tasvirine göre Hunlar, “… hayvanlarıyla birlikte ot ile su
imkânlarına dikkat ederek bir yerden başka bir yere göç etmektedirler. Daimî
yaşam yerleri yoktur. Bunlar, kapısı doğuya bakan yuvarlak yurtlarda yaşamaktadırlar. Et yemekte, kımız içmekte, elbiselerini farklı renklerdeki yün
kumaştan dikmektedirler… Cesur, güçlü ve tartışmalı meseleleri çözme yeteneğine sahip kimseleri aksakal yapmaktadırlar. Veraset sistemi onlarda yoktur. Her obanın ayrı bir lideri vardır… Başkanın kendisi de itaatindekiler de
herkes kendi hayvanını kendisi otlatmakta, mülkiyetini kendisi korumakta ve
kimse kimseye hizmet etmemektedir… Her işte kadının fikrine uymaktadırlar.
Yalnızca askerî işleri kendileri halletmektedirler… Savaş, onlarda önemli bir
iştir.”

Altından yapılmış
kirpi
heykelcikleri.
M. Ö. IV–III.
yüzyıllar. İç
Moğolistan

Orta Asya’nın Erken Göçebeleri

Bele takılan
rozet, süsler.
M. Ö. II. yüzyıl. İç
Moğolistan

M. Ö. II. binyılın ortalarında — I. binyılın başlarında
Avrasya’nın doğusunda iki ekonomikkültürel bölge
oluştu. Bunlardan ilki, Sarı Irmak’ın orta ve aşağı akın
tısındaki Çin, ikincisi ise batıda Doğu Türkistan’dan
doğuda Güney Mançurya’ya, Gobi ve Ordos Tuva ve
Baykal Ötesi’ne kadarki muazzam büyüklükteki coğ
rafyayı içeren Merkezî Asya bölgesidir. Bölgedeki asıl
ekonomik faaliyet, göçebe ve yarı göçebe hayvancılık
tı. Yine ilkel tarım faaliyetleri ile avcılık da mevcuttu.
M. Ö. I. binyılın başlarında Merkezî Asya’daki kabileler,
İskit tipi göçebe kültürünü oluşturdular. Onlar, meta
lurjiyi keşfettiler (Bronz ve demir elde etmeyi öğrendi
ler); maden işçiliğini, tekerlekli araba yapmayı ve at
biniciliğini öğrendiler. Bu kavimler keçeden yapılmış
yarı küresel şeklindeki çadırda yaşarlardı. Başka yere
taşındıklarında çadırları öküzlerin çektiği büyük araba
lara yüklerlerdi.

Çin ipeğinden
kaftan. M. Ö. I.
binyılın başı.
Doğu Türkistan

Hayvan kemikleri ile kaplumbağaların kabuklarında
ki yazılarda (M. Ö. XIV–XI. yüzyıllar) ProtoÇin kabilele
rinin kuzeydoğu komşuları Tsyan, daha sonraki tarih
eserlerinde ise Jun olarak adlandırılmışlardır. M. Ö.
VIII–vI. yüzyıllardaki Çin devletlerinin kuzey komşuları
“Di” olarak adlandırılıyordu. Bunlar da İskit kabileler
grubuna dâhildiler.
Çinli müellif Sima Qian (M. Ö. 135–67) Büyük
Tarihçinin Kayıtları adlı eserinde “kuzey komşular” hak
kında ilk hikâyeleri toplamıştır. Konuyla ilgili onun ver
diği bilgiler kısa ve bölük pörçüktür. Sima Qian, M. Ö.
VII–vI. yüzyıllarda Merkezî Asya’da yaşayan göçebeleri,
“Di” ya da “Jun” olarak adlandırmaktadır. Daha sonra
bu kavimlere “Hu” demeye başlanmıştır. Aynı çağda İç
Moğolistan ile Güney Mançurya’nın bozkırlarında ve
Büyük Kingan’ın kollarında Dağ Junları veya Dunhular
(Doğu Barbarları) yaşıyordu. Kuzey kabileleri bazen
eski Çin devletleriyle savaşıyor bazen de birbirleriyle
savaşan devletlerle koalisyon yapıyorlardı.
Sima Qian onların “barbar” hayat tarzından ve top
lum yapılarından bahsetmektedir. Junlar, ya da
Dunhular siyasî olarak bir bütün arz etmiyorlardı.
“Onların hepsi, dağ ovalarında dağılmış, kendi liderle
rini seçmişlerdir. Sıkça yüzden fazla Jun kabilesi top
lansa da bir bütün olmayı başaramadılar.” Darı ekseler
de bu kabilelerin asıl uğraşları, hayvancılıktı.
Proto-Hunlara
ait bronzdan
yapılmış dökme
miğfer. M. Ö. I.
binyılın başı

O dönemde Dunhular çok güçlüydüler. Yüeçiler ise zirvedeydiler. Hunların şan-yüsü ise Teoman’dı. Onun
farklı kadınlardan iki oğlu vardı. Küçük oğlunu varis
gösterebilmek için şan-yü, büyük oğlu Mete’yi feda
etmeye karar verdi. Şan-yü, onu Yüeçiler’in yanına gönderdi. Daha sonra Teoman, Yüeçiler’e saldırdı. Mete
ölmedi, bir at çalıp kaçtı. Babası ona başlangıç için bir
birlik verdi. Mete, askerlerini eğitirken düdüğünün uçtuğu tarafa ok atmalarını emretti [Hunların savaş okları,
kemikten yapılmış delikli boncuklarla donatılıyordu.
Yüzlerce ıslıklı ok, düşmana korku salıyordu.] Çok geçmeden Mete, okunu güzel atına yönlendirdi. Ok atmayan
birlikteki askerlerin kafalarının kesilmesini emretti. Bir
süre sonra Mete, oku sevdiği eşine attı. Kendisini takip
etmeyenlerin de kafalarını kestirdi. Av sırasında Mete,
okunu babasının atına yönlendirdi. Askerlerin hepsi,
aynısını yaptı. Mete, artık vaktinin geldiğini anladı.
Mete, okunu babasına attığında, askerlerinin hepsi
tereddüt etmeden aynısını yaptı. Teoman, ok yağmuruna
tutuldu. Küçük kardeşini, üvey annesini ve babasının
yakınlarını idam ettikten sonra Mete, şan-yü oldu.
Ordadaki (Hunlar, askerî karargâh ve hükümdarın kaldığı yeri bu terimle ifade ediyorlardı) gelişmelerden
haberdar olan Dunhuların hükümdarı, söz konusu karışıklıkların Hunları zayıflattığı düşüncesiyle Mete’den
sınır bölgesinin kendisine verilmesini istedi.
Aksakalların çoğu savaştan korktuğundan dolayı
Mete’ye bu toprakları Dunhulara vermesini tavsiye ettiler. Buna çok kızan Mete şöyle demiştir: “Toprak, devletin temelidir. Toprak başkasına verilmez!” Toprağı
Dunhulara vermeyi teklif eden herkesin kafasını kestirtti. Daha sonra Mete atına bindi ve geç kalan herkesin
kafasının kesilmesini emretti. Doğuya yol alan Mete, ani
olarak Dunhulara saldırdı… Dunhuları bozguna uğrattı,
hükümdarını öldürdü, onlardan birçok kimseyi esir aldı
ve hayvanlarını da götürdü.”

Göçebenin biçimi
bozulmuş kafatası.
Hunlar, Güney
Aral Yanı, I–III.
yüzyıllar

Bunlar, sınıfsal bölünmeyi bilmeyen boy temelli top
luluklardı. Onların hayatında savaş ve ganimet amaçlı
askerî seferler önemli rol oynuyordu. M. Ö. VI. yüzyılda
yaşayan Çinli devlet adamına göre “Kuzeyli barbarlar”,
“zenginliğe önem vermekle birlikte toprağa önem ver
mezlerdi.” Onlar için zenginlik, “altın, yeşim, keten ve
ipek.”
Junların hiçbir zaman küçük Çin devletlerini ele
geçirmek gibi bir niyetleri olmadı. Göçebelerin saldırı
ları askerî faaliyet, ticaret ve önderlerine rüşvet ver
mekle sınırlıydı. Askerî çatışmalarda Çinliler Junları
kendi sınırlarının yakınlarında tutmayı başardıkları gibi
onların topraklarını da ele geçiriyorlardı.
Merkezî Asya’daki durum, Sima Qian’a göre “devlet
lerin savaştığı dönemde” (M. Ö. 403–221) değişti. Eski
Junların yerine kuzey ve batıda güçlü Sunnu göçebe
kabile birlikleri (Hunlar) ve Yüeçiler ortaya çıktı.
Dunhuların ise zirveye ulaştıkları ve onların tek bir
hükümdarlarının olduğu yazılmaktadır. M. Ö. IV. yüzyıl
da Çinliler, Hunları ilk kez düşmanları arasında saymak
tadırlar. Daha sonra Hunlar, Chao Devleti ile Ordos için
savaştılar. Hun birliğinin içerisinde daha önce bağımsız
olan Jun kabileleri de yer aldı. Batı’da Hunların komşu
ları Yüeçilerdi. Doğu İskit (Saka ve Sarmat) kavimleri
olan Yüeçiler, akraba oldukları Usunlar ile birlikte Tanrı
Dağları’ndan Merkezî Moğolistan’a kadar muntazam
büyüklükteki topraklarda yayılmışlardı.
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Hunların Silahları

Tanrı Dağları
bölgesindeki Hun
zırhlı askeri.
IV–V. yüzyıllar.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Hunlarda ağır silahlar, birkaç geleneğin etkisiyle III.
yüzyıla doğru ortaya çıktı. Uzun yay ve üç demir baş
lıklı ok, mızrak, uzun kılıç, kılıç namlusu ve hançerden
oluşan saldırı silah takımı, Hunlarda daha M. Ö. III.
yüzyılda mevcuttu.
M. Ö. II. yüzyılda Hunların silahları, Güney
Mançurya’dan gelip Moğol bozkırlarına hâkim olan ve
Hunları batı ile güneye iten Moğolca konuşan Siyen
pilerin etkisiyle uzun mızrak ve dikey demir şeritler
den oluşan yüksek konik miğferlerle zenginleşti.
Batı’ya kayan Hunlar Orta Asyalı İranlılardan vücudun
tamamını koruyan silah ve zırhlı takımı ile at koşum
takımını benimsediler.
IV–V. yüzyıllarda Hunların zırh takımı, gövdenin üst
kısmını koruyan yelekten oluşuyordu. Jiletin üzerine
dik yakalı ve omuzluklu pelerin giyerlerdi. Bacakları
korumak için de bele metalden yapılmış ve hafifçe
eğri olan uzun bir şerit takılırdı. Kolları korumak için
ise kollara, benzer bir parça takılırdı. Zırh takımını,
dizçek ile etrafı demirle kaplanan yuvarlak veya dik
dörtgen tahtadan yapılmış kalkan tamamlamaktadır.
Demir ya da çelik halkacıklardan yapılmış önden açı
lır zırh, kabuklu zırh, lamellar zırh vb. zırhlar savunma
teçhizatının güvenliğini artırıyordu.
M. Ö. III. yüzyılda Hunlarda oluşan silah ve koşum
takımı süsleme üslubu, Tanrı Dağları — Orta Asya
geleneğine aittir. Bunun en önemli özelliği altın fonla

(cilalı veya kakma eylemi ile yapılmış geometrik süs
lemeler) değerli yakutların ya da kızıl renginin farklı
tonlarındaki renkli parlak taşlarla (kırmızı akik, süley
mantaşının bir çeşidi olan almandin / bazen taşların
yerini kırmızı cam alıyordu) uyumuydu.
Savaş arabası ve
av sahnesi. ProtoHun mezarından
çıkan bir basma
resim. M. Ö. I.
binyılın başı.
İç Moğolistan

Hunlara ait yay,
ok kılıfı ve oklar.
M. Ö. I. binyılın
başı. Doğu
Türkistan

At başlığında
kullanılan
gümüşten
yapılan süs.
M. Ö. III. yüzyıl
Hunlarda kılıç
kılıfında kılıç
kemerinin
sağlamlaştırılması
için kullanılan ve
altın, almadin ve
çimentodan
yapılan alet.
V. yüzyılın ortası

Hun Hükümdarının
Kıyafeti

Hunların
hükümdarı Şanyü Mete.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Rus arkeolog P. K. Kozlov’un
Moğolistan’ın kuzeyindeki Noyan
ula adlı yerdeki Hun soylularına ait
mezarlardan çıkarttığı olağandışı
buluntular sayesinde Hun hüküm
darlarının kıyafetleri hakkında
görüş bildirmek mümkündür.
Başka yerlerdeki bilgilerle Çin tas
virleri de Noyanula’daki buluntula
rı tamamlamaktadır.
Soylu Hun askerinin kıyafeti,
bozkır göçebesi için tipik bir kıya
fetti. Bununla birlikte bu kıyafet,
birçok açıdan Fars dilli göçebelerin
kıyafetlerinden ayırt edilmekteydi.
En büyük farklar ise başlık ve üst
lüklerdeydi. Hunlar başlarına
kenarlı başlık ve taç takarlardı. Bu
taçlar, çene altından bağlanmak
için arkada ve yanlarda kurdelesi
olan bir başlıktı. Bu başlıkların
bazen kulakları kapatan çok uzun
ve geniş parçaları olurdu.
Başlıkların ön tarafını, kalın keçe
den yapılan desenli aplikasyon (bir
kumaş üzerine başka bir kumaş
parçasını dikme yoluyla yapılan
işleme) süslerdi. Hunların kıyafetle
rinin genellikle kalın keçeden yapıldığını belirtmek
gerekmektedir. Soylu kesim ise astarı kalın keçeden
olan pahalı Çin ipeğinden kıyafet giyiyordu.
Hunlar çok uzun ve geniş pantolon, geniş ve uzun
kolları olan gizleme elbisesi giyerlerdi. Pantolonlarının
üzerine kalın keçeden yapılmış dizleri kapatan ancak
yalnızca ayak kısmına kadar ulaşan bir nevi çorap ve
deri çizme giyerlerdi. Soyluların çorapları Çin ipeği ile
kaplıydı.
Hunların kıyafetini kürklü pelerin tamamlıyordu.
Şanyü’nün pelerini, kenarları Çin ipeği ile işlenen kıy
metli samur kürkündendi. Kılıç kemerinin kenarları
heykel şeklindeki büyük rozet süslerdi. Bu süsler,
genellikle bronzdan, soylularınki ise altından olurdu.
Bunlar önden şeritle bağlanıyordu. Noyanula’daki
buluntulardan anlaşılacağı kadarıyla Hun hükümdarları
boyunlarına astıkları bir kurdelede göğüs süsü taşıyor
lardı. Yeşim taşından yapılmış büyük bir disk olan bu
süs, aslında Çinli devlet adamlarının en büyük ayırtedi
ci özelliğiydi.
Hunların temel silahı, büyük ve çok karmaşık bir
yapıya sahip olan yay idi. Yayın sap ve sapanında
kemikten parçalar bulunuyordu. Demirden üç yanlı
temrenleri olan oklar, sert deriden yapılmış oklukta
saklanırdı. Okluğa dirseği çıkartılan ok için yumuşak
deriden bir bölüm ekleniyordu. Yakın muharebelerde
bazen mızrak, ancak daha çok hançer, Çin tali gereçle
ri ile dikkat çeken uzun kılıç ve demir kalp şekli ve
boyutu ile kaval kemiğini hatırlatan bronz gürz kullanı
lırdı.
Hunların savunma teçhizatı ise lamellar zırh içeriyor
du. Bu zırh, küçük metal, sert deri veya boynuz plastik
lerinden oluşuyordu. Bunlardaki aralıklardan örgülü
şeritler geçiyor ve plastikleri çok güvenli, ancak aynı
zamanda da esnek ve hafif zırha dönüştürüyordu. Bu
zırh, önden eksen kesiti, fazla uzun olmayan omuz
kanatları ve bazen de dik yakası olan bir kaftan izleni
mini veriyordu. Kafayı ise metal kabuk ile işlenmiş
“başlık” koruyordu.

Avrupa’daki Hunların
Kıyafeti
Batı Hunlarının
hükümdarı Atilla.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Sapı altınla kaplı
Hun kılıcı.
III–IV. yüzyıllar.
Kuzey Osetya

Değerli taşlar ve
altın kaplamalı
Hun kılıcının
kılıfı. III–IV.
Yüzyıllar. Kuzey
Osetya

Avrupa’da Hunlar burada yaşayan Alan, Germen ve
Roma halklarıyla sıkı siyasî, askerî ve kültürel temaslar
kurdular. Birileriyle savaşırken diğerleriyle ittifak kuran
Hunlar, bir taraftan komşularının kültürlerinden müna
sip uygulamaları benimsemiş, diğer taraftan kendileri
de onlara büyük etkide bulunmuşlardır.
Batı Hunları, kıyafetin bütün temel unsurlarını koru
dular. Yalnızca herşey daha dar ve kısa oldu; samur ve
pars kürklerinin yerini tilki, vaşak ve köstebek kürkü
aldı. Çin ipeği ise yerini İran ve Soğd ipeği ile ince yün
kumaşa veya desenli Roma ketenine bıraktı.
Saldırı silahlarında bir değişiklik olmadı. Yalnızca
yakın muharebelerde kement daha sık kullanılmaya
başlandı (Artık düşmanları öldürmektense esir etmek
daha kârlıydı). Ayrıca Hunların yay, kılıç ve hançerleri,
Alanlarla Germenler arasında büyük ilgi gördü. Bununla
birlikte savunma silahlarında Avrupa yelmesini tercih
ettiler. Hunlar yumurta, armut, yarımküre vs. şekiller
deki miğferler kullandılar. Miğferlerdeki Asya geleneği
sıkça Avrupa geleneği ile birleştirilmiştir. Hunların
askerî teçhizatlarının karakteristik özelliklerinden biri
de baştan sona kadar dikey demir plastiklerle işlenmiş
kılıç kemeridir.
Hunların Avrupa’ya getirdikleri önemli yeniliklerden
biri de III. yüzyılda Çin’de yapılan nispeten yüksek eyer
kaşlı ağaçtan yapılmış sert eyerdir.
Altın ve kızıl taştan üretilen süslerin, silahların ve
koşum takımlarının yapıldığı Hun polikrom üslubu,
Avrupa’da çok geniş coğrafyada yaygın olarak kullanıl
dı. Gotlar ise bu uygulamayı İber Yarımadası’na kadar
götürdüler.

Altın kaplamalı
Hun eyeri.
V. Yüzyılın ilk
yarısı. Alsas
(Fransa)

Ta r i h

Avrasya Bozkırlarının Erken Göçebeleri
Hun Devlet i

76–77

Arkeologların çalışmaları, yazılı kaynakların verdikle
ri bilgileri somutlaştırmaya imkân verdi. Kazılar sırasın
da İskit tipi (M. Ö. I. binyıl) iki kültür tespit edilmiştir.
Bunlardan ilki, taş mezarlar ve “resimli taşlar” kültürü
dür. Taş mezarlar, bir ucu toprağa gömülen ve dikdört
gen bir sandık oluşturan düz taş levhalardan oluşuyor
du. “Resimli taşlar” ise üzerinde geyik, savaş baltası ve
hançerin tasvir edildiği dikili taşlardır.
Taş mezarlar kültürü, Mançurya’nın bozkır kesimleri,
İç, Doğu ve Merkezî Moğolistan topraklarını da kapsa
yan Baykal Ötesi’nden Kuzey Tibet’e kadarki coğrafya
da yayılmıştır. Hangay Dağları’nın batı yamaçlarında
İskit tipi başka bir kültürün yayıldığı alan başlamakta
dır. Batı Moğolistan, Tuva, Altay, Doğu Türkistan coğ
rafyalarını kapsayan bu alanda taş sandıkların yerini
kurganlar almaktadır. Defnedilenler antropoloji açısın
dan keskin bir şekilde ayırt edilmektedirler. Taş mezar
lara bu ırkın kuzey kolunun Mongoloid tipi insanları,
kurganlara ise Europid tipi insanlar defnedilmiştir.
Yazılı ve arkeolojik bilgileri karşılaştırarak taş mezar
lar kültürüne mensup kimselerin Junlarla Dunhuların
olduğu sonucuna varmak mümkündür. Buluntular ara
sında geç Hun mezarlıklarına has özellikler taşıyan M.
Ö. VII–v. yüzyıllara ait mezarlıklar dikkat çekmektedir.
Bunlar günümüz Moğolistan’ın doğu ve güneydoğu
sunda ve kısmen İç Moğolistan’da yer almaktadırlar.
Daha sonra Hun adıyla meşhur olan ve M. Ö. IV–III. yüz
yıllarda Batı’ya ilerleyip Ordos ile Baykal Ötesi arasın
daki bozkırlara sahip olan göçebe kavimlerin oluşma
coğrafyası büyük ihtimalle işte buradaydı.
Çin Seddi.
İmparator ŞuHuang, onu
ülkesini Kuzey
göçebeleri
Dunhu’lardan
korumak için M.
Ö. IV–III.
yüzyıllarda inşa
etmeye başladı.

Hun ŞanYülerin Devleti
M. Ö. III. yüzyılın son yıllarında şanyünün başında
bulunduğu Hun kabileler birliğinde geleneksel müna
sebetler yıkıma uğradı. Bu süreç, iptidai bir devletin
meydana çıkmasıyla sonuçlandı. Hun kudretinin orta
ya çıkmasını sağlayan gelişmeleri, Sima Qian epik bir
şekilde aktarmıştır.
M. Ö. 203–202’de Mete, Sayan, Altay ve Yukarı
Yenisey’deki kabileleri itaati altına aldı. Bunların ara
sında günümüz Hakasya topraklarındaki eski Kırgızlar
da vardı. Böylece Mete, devletinin kuzey sınırlarını da
belirlemiş oldu. Onun iki önemli düşmanı kalmıştı: Çin
ve Yüeçiler.
M. Ö. 202’de Çin’deki iç savaş sona erdi. İktidara Han
Hanedanı geldi. Hanedanlığın kurucusu Lü Ban
(İmparator Gaodi) M. Ö. 200 yılının kışında ordusunu
Hunlara karşı yönetti. Ancak dört bir taraftan kuşatıldı
ve Hunlarla barış yapmak zorunda kaldı. Anlaşma mad
delerinden birine göre, hanedanlığa mensup kızlardan
biri Mete’ye verilecekti. Prenses ile birlikte Mete,
değerli hediyeler (ipek, şarap, pirinç, ziynet eşyası) de
aldı. Her sene verilen bu hediyeler, aslında vergiden
başka bir şey değildi. Hunlarla Han Hanedanlığı arasın
da 40 yıllığına barış tesis edildi.
Mete ve onun varisi LaoŞang Şanyü (M. Ö.
174–171)’nün Yüeçilerle mücadelesi çeyrek asır sürdü.
Kesin zafer, M. Ö. 174–165 yıllarında elde edildi.
Yüeçilerin hükümdarı muharebede öldü, onun kafata
sından ise LaoŞang, içki kadehi yaptı. Orta Asya’ya iti
len Yüeçiler, Ceyhun’un yukarısındaki topraklara sahip
oldular ve daha sonra Kuşan Devleti’ni kurdular.
Hunların Batı sınırını, Doğu Türkistan oluşturdu.
Burada onlar, Han Hanedanlığı ile Tarım havzasındaki
zengin şehirler için mücadele verdiler.

Hun İmparatorluğu ve Avrasya. M. Ö. II. Yüzyılın Ortası
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Hunlar ve Yüeçiler

Altın yüzük.
IV–V. yüzyıllar

Yüeçiler, Merkezî Asya göçebelerinin güçlü kabile
birliğidir. Bu isimle onlar, Çin kaynaklarında M. Ö. III–II.
asırlarda Kuzey Çin devletlerinin perimetresinde bulu
nan bozkırlarda gelişen olaylar anlatılırken zikredil
mektedirler. Yüeçilerin hâkimiyeti o dönemde
Moğolistan’ın büyük kısmı, Cungarya, Tanrı Dağları,
Tarım havzası ve Sarı Irmak’ın yukarı kısımlarına yayıl
mıştı.
Çin’de Yüeçi ve onların ülkesiyle ilgili bilgiler daha M.
Ö. V–IV. yüzyıllarda mevcuttu. Eski Çin metinlerinden
birinde Yüeçilerin, KuzeyBatı barbarlarının adı olduğu
yazılmaktadır. Araştırmacıların bir
kısmı, Yüeçileri İskitSaka etnokül
türel topluluğuna bağlamakta iken
başkaları Yüeçilerin Antik ve Hint
kaynaklarında Tohar olarak geçen
halk olduğu düşüncesindedirler.
Etnik ve siyasî olarak Yüeçi kabileler
birliği, heterojen değildi. Yüeçi kabi
lelerinin kuzey kolu, güney Kuşan
kolundan farklıydı. Yüeçi (Tohar)
kabileler birliğinin kuzey ve güney
gruplara dağılımı, M. Ö. II–I. yüzyıl
larda yaşandı. Bundan önce bu bir
lik, İç Moğolistan’da arkaik göçebe

elmacık kemiği, alçak alın, kalın dudaklar, kısa basık
burun, sakal ve yukarı doğru dikilmiş sert saçlar.
Böylece Altaylar’daki Pazırık Kurganı’ndaki meşhur
mezarda yer alan ve Yüeçilerin komutanlarından birinin
koşumunu süsleyen dizgindeki altın kaplamalı kafalar,
bizzat öldürdüğü Hun askerlerinin kafalarıdır (Onların
kafatasından altın kaplamalı kâseler yapılmıştır).
Hunların Batı’ya yayılmacılığını uzun süreliğine gecikti
ren savaşlar sırasında Yüeçiler, İç Asya’da kendi göçebe
imparatorluklarını kurdular ve zirve dönemlerini yaşa
dılar. 200 yıldan az bir zaman geçmiştir ki Altay’da yeni
efendiler ortaya çıktı ve eski süzerenlerinin hükümdar
larının kafataslarından altın kaplamalı kâseler yaptılar.
Hunlarda Devlet ve Toplum Yapısı, Ekonomi
Hun şanyülerinin Çin’in Han Hanedanlığı’ndan aldığı
hediyeler, kalabalık göçebe kabilelerin ihtiyaçlarını
karşılamak için yeterli değildi. Bundan dolayı sınır tica
Gümüş kaplan
başları.
M. Ö. IV–III.
yüzyıllar

Barış döneminde onlar (Hunlar)hayvanlarının peşinden gitmekte ve aynı zamanda hayvanlarla kuşları avlamaktadırlar. Böylece onlar ayakta kalmayı başarmaktadırlar. Tehlikeli dönemde ise herkes saldırıda bulunabilmek için askerî işleri
öğrenmektedir. Hükümdar da dâhil olmak üzere herkes et yemekte, hayvan postu
ve kalın keçeden kürkler giymektedirler.
M. Ö. II–I. yüzyıl Çin tarihçisi Sima Qian.
Sima Qian’ın tasvirine göre Hun toplumunun ekonomisi çok ilkeldi: “Barış
döneminde onlar (Hunlar)hayvanlarının peşinden gitmekte ve aynı zamanda
hayvanlarla kuşları avlamaktadırlar. Böylece onlar ayakta kalmayı başarmaktadırlar. Tehlikeli dönemde ise herkes saldırıda bulunabilmek için askerî işleri
öğrenmektedir. Hükümdar da dâhil olmak üzere herkes et yemekte, hayvan
postu ve kalın keçeden kürkler giymektedirler.
Hun şan-yülerinden birinin ise Çin’e yönelik siyaseti ile ilgili şöyle planı
vardı: “Han Hanedanlığı ile ticaret yapmak için büyük gümrük kapıları
açmak, Han hanedanlığı kızlarından birini eş olarak almak istiyorum. Ayrıca
bana her sene 10 bin pirinç şarabı, 10 bin farklı ipek kumaş parçası ve diğer
şeyleri vergi olarak göndersin. Bunları yaparsa sınırda karşılıklı soygunlar
olmaz.”

Hun prensesinin
altından şakak
süsleri.
Yeşim taşı — Çin
işçiliği; çerçeve —
Hun işçiliği. M. Ö.
IV–II. yüzyıllar. İç
Moğolistan

imparatorluğunu kurdu. Tek bir hükümdarın hükmetti
ği bu imparatorluğun büyük bir ordusu vardı.
Sima Qian’ın yazdığı gibi, “Eski dönemde Yüeçiler,
çok güçlü olup Hunlar’dan nefret ediyorlardı.” Hunlar,
siyasî olarak Yüeçilere bağlıydılar. Yüeçiler de onların
oğullarını rehin olarak kendi saraylarına göndermeleri
ni istiyorlardı. Son rehin, Mete idi. Şanyü olduktan
sonra ise Mete, Yüeçileri ilk kez mağlup etti ve onların
Doğu Türkistan’daki topraklarına saldırdı. M. Ö. 165’ten
itibaren Yüeçilerin büyük bir kısmı, Batı’ya doğru göç
etmeye başladı.
Sima Qian, Hunlardan onların Chao Devleti’ne (M. Ö.
403–222) yaptıkları saldırılar dolayısıyla da bahsetmek
tedir. Bu devlet, günümüz Hebei eyaletinin güney böl
gesi, Şansi eyaletinin doğu kısmı ve Sarı Irmak’tan
kuzeye doğru Henan’a kadarki topraklarda kurulmuş
tu. Ordos’un kuzeyindeki toprakları da kontrol eden
Chao Devleti’nin kuzeydeki en büyük düşmanı ise
Hunlar’dı. M. Ö. III. yüzyılda Chao’nun askerleri, şan
yüyü bozguna uğrattılar.
Bundan çok daha önce İç Moğolistan topraklarında,
Ordos yakınlarında Yüeçiler ortaya çıkmıştı. Onlar yal
nızca Altaylar’ın batısında değil, Büyük Bozkır’ın doğu
sunda da aktif askerî faaliyetlerde bulunuyorlardı.
Buralarda Yüeçiler, kendilerinden dış görünüş olarak
çok farklı olan kabilelerle karşılaştılar.
Hunlar, Mongoloid miydiler? Moğolistan’daki Hun
mezarlarındaki materyaller antropolojik olarak bunu
ispatlamıştır. Ancak ne Hunların ne Dunhuların resmi
ve tasviri yoktur. Gerçi Hunlarla ilgili tam olarak bunu
söylemek mümkün değildir. Çinli komutan HoTsun
Bin’in (M. Ö. II. yüzyıl) mezarının mermerinde yapılan
kendisiyle savaşan Hunların tasviri, Hunların
Mongoloid özelliklerine işaret etmektedir: büyük

retini başlatmak, Hunlar için çok önemliydi. Ancak
imparator hükümeti buna müsaade etmiyordu.
Sınırda pazarların açılmasını isteyen şanyü M. Ö.
158’de yeni seferlerde bulundu ve birkaç kuzey eyaleti
ni yakıp yıktı. Bundan sonra imparator, Hunlarla yine
akrabalık bağlarını güçlendirerek onlarla barış yaptı.
Bunun dışında imparator, sınırdaki gümrük noktaların
da pazarlar açtı, göçebelere hediyeler gönderdi ve
prensesini gönderdi.
Hun toplumunun tamamen göçebe olduğuna dair
görüşleri, Hun topraklarının içerisinde şehirlerin mev
cut olduğuna ve tohumların oralarda saklandığına dair
kayıtlar çürütmektedir. Hun şehirlerinden biri Baykal
Yüeçilere ait
altın ve firuzeden
yapılmış başlığın
üst kısmı.
M. Ö.
IV–III. yüzyıllar.
İç Moğolistan

Hunlara ait altın
kemer tokası.
M. Ö. IV–III.
yüzyıllar. İç
Moğolistan

Hunlara ait
kemer bağı.
M. Ö. I. yüzyıl. İç
Moğolistan

Ötesi’nde, İvolga Nehri’nin Selenge’ye döküldüğü
yerde tespit edilmiştir. Hendek ve surlarla çevirili şehir
de yarım toprak damlar inşa edilmiştir. Burada demir
ve bronz dökümhanelerinin izleri, dökme demir,
demir orak ve taştan tohum rendesi bulunmuştur.
Tarımın gelişimine Hun Ülkesi’nin sert iklimi engel
olmuştur. Başta darı ve arpa olmak üzere hububat
üretimi, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamıyordu (yakla
şık 1.5 milyon kişi).
Hun ekonomisinin temelini göçebe hayvancılık oluş
turuyordu. Bu tür ekonomide at, başlıca rol oynuyordu.
Yaygın tarım ekonomisinde (Kış için hayvanlara yem
hazırlanmıyordu) at, tüm yıl boyunca otlakta olup otu,
derin olmayan karın altında bulabiliyordu. Büyük at
sürülerinin yanı sıra Hunların çok kalabalık öküz, yak,
deve, koyun ve keçi sürüleri vardı. Günümüz hesapla
malarına göre devletin zirvede bulunduğu sırada kişi
başına 19 hayvan düşüyordu. Gerileme döneminde ise
bu rakam 5–9 arasında değişiyordu. Hayvanlar,
Hunlarda aile mülkiyeti sayılıyordu. Her ailenin, hay
vanlarını otlatmak için kabileye ait toprakların belli bir
kısmına sahip olma hakkı vardı.
Ailenin mülkiyetini korumak amacıyla Hunlar, baba
larının ölümünden sonra üvey annelerini, kardeşleri
öldükten sonra da onların eşlerini eş olarak alıyorlardı.
Hunlarda diğer birçok göçebe kavminde olduğu gibi
çok eşlilik uygulaması vardı. Başta hayvan olmak üzere
Kemerin üstüne
koyulan bronz
süsler.
M. Ö. I. binyılın
sonu. İç
Moğolistan

başkasına ait malların çalınması durumunda hırsızın
bütün ailesi cezalandırılıyordu. Örneğin suçlunun ailesi
köleleştirilebilirdi.
Hun İmparatorluğu, sosyal açıdan gelişmiş bir dev
letti. Hun toplumunun üst sınıfını, kendi aralarında
evlilik yoluyla akraba olan 4 aristokrat kabile oluşturu
yordu. Bu kabilelerin erkekleri yalnızca diğer üç kabile
nin kızlarıyla evlenebiliyorlardı. Devletin başı olan şan
yü, ancak en tanınmış Lüandi soyundan biri olabiliyor
du. Hun toplumunda kabile ve boy hiyerarşisi, önemli
rol oynuyordu. En alt basamakta Hun kabile sistemine
adapte olan ele geçirilen kabileler yer alıyordu. Onların
altında yalnızca ele geçirilen, ancak Hun toplumuna
dâhil edilmeden acımasızca sömürülen kabileler vardı.
Örneğin Hunlara tâbi olan Dunhular, kumaş, koyun ve
deri olarak vergi ödüyorlardı. Vergi geciktiğinde ise
Hunlar vergiye tâbi olan kabilelerin ileri gelen adamla
rını idam ediyor, onların kadın ve çocuklarını esir edi
yorlardı.

Altın, almandin
ve çimentodan
yapılan zoomorf
dilli toka.
M. Ö. V. yüzyılın
üçüncü çeyreği
Hunlara ait altın
ve kırmızı taştan
yapılan ziynet
eşyası. III. yüzyıl

Kaynaklarda sıkça Hunlardaki kölelikten bahsedil
mektedir. Esir kölelerin yanı sıra Hunların kendileri de
çeşitli suçlar işlediklerinde köle olabiliyordu. Başka
kabilelere mensup köleler, Hunlarla birlikte sağlam
laştırılmış şehirlerde yaşıyor, sulama kanalları kazı
yor, tarla sürüyor, inşaat ve dağ işlerinde çalışıyor,
zanaatla uğraşıyorlardı. Hun kökenli köleler ise muh
temelen büyük ataerkil ailenin en alt tabakasını oluş
turuyorlardı.
Hun Devleti, katı hiyerarşik bir yapıya sahipti. M. Ö.
V–IV. yüzyıllardaki Jun kabileler birliğinden yükselen
Hun Devleti, Çin devletleri ile diğer kabile birlikleri ile
yapılan çetin mücadele sürecinde kuruldu. Ülkeyi
kuran ve onların mirasçılarının en önemli amacı, bütün
göçebe ve yerleşik çiftçileri hâkimiyet altına almaktı.
Böyle bir devlet, varlığını yalnızca askerîidarî prensip
lere dayalı merkezî bir imparatorluk olarak devam etti
rebilirdi. Bununla birlikte kabile aristokrasisinin rolü
korundu. Hun Devleti’ni de “imparatorluk konfederas
yonu” olarak adlandırmak daha doğru olacaktır.
Devletin başında şanyü vardı. Onun iktidarı oğulla
rına miras kalıyor ve Tanrı otoritesi ile kutsallaştırılıyor
du. O, resmî olarak “Gök ve Yer tarafından doğurulan,
Güneş ve Ay tarafından övülen, Ulu Hun Şanyüsü” idi.
Hükümdarın birtakım hak ve fonksiyonları vardı. O,
Hunlara ait bütün toprakları idare ediyor, bu toprakları
koruyor, savaş ilan ediyor, barış tesis ediyor, orduyu
bizzat yönetiyor, devletin bütün dış münasebetlerini
kendisi yürütüyor, dış politikayı belirliyor, itaatindeki
herkesin hayat ve ölüm hakkı ile yüksek mahkeme baş
kanının
görevlerini
elinde
bulunduruyordu.
Muhtemelen şanyü, dinî hâkimiyeti de elinde bulun
duruyordu. Kaynaklarda onun sabahları karargâhından
çıkıp yükselen Güneş’e, akşamları ise Ay’a taptığı yazıl
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Hunlara ait
almandin taşlı
altın bilezikler.
V. yüzyıl.
Macaristan

Hunlara ait
bronz dizgin.
III–V. yüzyıllar.
Kuzey Osetya

Hun hükümdarı
ve maiyeti.
Çin resmi

maktadır. Hükümdarın yardımcıları, danışmanları ve
komutanları vardı. Ancak son söz her zaman şan
yünündü.
Şanyüden sonra sol ve sağ (yani Batı ve Doğu)
kanatlarının “akıllı prensleri” geliyordu. Bunlar, şan
yünün oğulları ya da yakın akrabalarıydılar. Bunlar,
ülkenin Batı ve Doğu topraklarını yönetiyor ve aynı
zamanda ordunun sol ve sağ kanatlarına komutanlık
ediyorlardı. Hiyerarşide onların altında şanyünün kan
daşları vardı. Farklı unvanlara sahip bu kandaşlar belli
bölgeleri yönetiyor ve tümen başı olarak adlandırılı Kılıç kolu.
yorlardı. Onların sayısı kesin olarak belliydi: 24. Söz IV–V. yüzyıllar.
konusu 24 komutan, devletin sol ve sağ, Batı ve Doğu Ukrayna
kanatları arasında paylaştırılmıştı.
Herhangi bir göreve atanma, şanyü ile akrabalık
seviyesine bağlıydı. Hükümdar, tümen başlarını bizzat
atıyor ve onlara belli toprakları orada yaşayan halkı ile
birlikte tahsis ediyordu. Şanyünün emri olmadan
kabilelerin başka yere göç etmesi yasaktı. Kendi idare
leri altındaki topraklarda tümen başları, binbaşı, yüz

başı ve onbaşıları atıyordu. O da hükümdarın kendisine
yaptığı gibi onların idaresine topraklar ve bu topraklar
da yaşayan halkı veriyordu. Tümen başını yalnızca şan
yü tayin edip azledebiliyordu. Tümenbaşları, şanyüle
ri tahta çıkarma sürecine iştirak etseler de bu süreç for
maliteden ibaretti. Zira iktidar yalnızca miras yoluyla
elde edilebiliyordu.
Devletin erkek nüfusunun asıl yükümlülüğü, askerî
hizmetti. Her Hun, asker sayılıyordu ve askerlikten kaç
manın cezası idamdı. Bütün erkekler çocukluktan baş
layıp ölümlerine kadar belirli bir askerî bölüğün içeri
sinde kayıtlı olup her asker, kendi tümen başının komu

tasında savaşıyordu. LaoŞang Şanyü döneminde ver
giler sistematik olarak toplanmaya başlandı. Bunların
miktarı ve içeriği bilinmemektedir. Yılda üç kez bütün
komutanlar (genellikle dört aristokrat soyundan gelen
ler) “atalarına, göğe, toprağa, insanların ruhlarına ve
gökteki ruhlara kurban kesmek” ve devlet işlerini isti
şare etmek için şanyünün karargâhında toplanıyorlar
dı. Bir kez de sonbaharda toplanırlar ve insanlarla hay
vanların sayımını ve kontrolünü yaparlardı.
Böylece Hun İmparatorluğu’nun egemen sınıfı,
boykabile soylularından oluşmuştur. Akrabalık bağı
ve seviyesi, Hun toplumunun üst sınıfının her üyesi
nin siyasî ve sosyal rolünü belirliyordu. Asilzadeler,

Daha önce görülmemiş bir kabile, âdeta kuytu köşeden kalkarmışçasına karşısına çıkan herşeyi sarsmakta ve yok
etmektedir… Onlar ok ve uzaktan atılan diğer silahlar kullanarak belli bir mesafede savaşabilmekte, … at üstünde bir
yerden başka bir yere giderek yakın muharebelerde de kılıçlarla savaşmaktadırlar. Savaşırken hiç hayatlarını düşünmüyorlar. Düşmanlarına kumaşları birbirine sıkı bağlayarak yaptıkları kementlerini atmakta ve onları yakalamaktadırlar.”
IV. yüzyıl Romalı tarihçi A. Marcellinus.

Altından yapılmış
cenaze maskesi.
Şamşi Mezarı.
IV–V. yüzyıllar.
Çu Vadisi

Değerli taşlarla
süslü altın
hançer.
III.–IV. yüzyıllar.
Kuzey Osetya

kendilerini ayrıca sıradan soydaş
larıyla kan bağıyla bağlı olan kabi
lelerin ataerkil iktidarı olarak da
görüyordu.
Asilzadelerin siyasî gücü ile top
lumsal etkisinin temelini, otlak top
rak mülkiyeti oluşturmuştur.
Bunlar göç süreçlerini yönetme hakkına sahip oldukla
rından dolayı kabileler arasında otlak toprakları da biz
zat kendileri paylaştırıyorlardı. Mülkiyet hakkının sevi
yesi ise asilzadenin askerîidarî sistemdeki konumuna
bağlıydı. Bunu da kabileboy hiyerarşisindeki konum
belirliyordu. Bütün bu yapının yeterince sağlam olma
sı, Hun İmparatorluğu’nun 300 yıldan fazla ayakta kal
masını temin etmiştir.

Hunların evi.
Baykal Ötesi’nde
yapılan kazı
sonuçlarına göre
yapılan rekonstrüksiyon

Göçebe İmparatorluğun Gelişimi ve Yıkılışı
Hun İmparatorluğu’nun kuruluşu ve HunYüeçi
savaşlarının sona ermesinden sonra bozkırda barış
tesis edildi. M. Ö. II. yüzyılda Hun göçebe ekonomisi
hızla büyüdü. Birkaç HunÇin savaşı net icesinde
göçebeler, Qin imparatorlarının ele geçirdikleri
Gobi’nin güneyindeki otlakları geri aldılar ve sınırda
yapılan ticaret aracılığıyla kumaş ve tohumun tedari
kini sağlamış oldular. Ayrıca Çinliler, senelik vergiye
bağlanmış oldular.
Yeni HunÇin savaşları, Han Hanedanlığı’nın inisiya
tifiyle M. Ö. 133’te başladı. İmparator Wudi (M. Ö.
147–87), Gobi’nin güneyindeki toprakları yeniden ele
geçirmeye ve kuzey göçebelerine darbe vurmaya karar
verdi. Çinlilerin saldırıları, M. Ö. 127’de sonuç verdi.
M. Ö. 124–123 yıllarında savaş, Hunların doğup büyü
dükleri topraklara, Moğol bozkırlarına taşındı. M. Ö.
119’da Çin ordusu, şanyünün kuzey karargâhını ele
geçirdi ve yaklaşık 90.000 Hun’u kılıçtan geçirdi. Ancak
Çinliler de büyük kayıplar verdiler. Aynı zamanda Çinli
ler Batı’ya doğru ilerlediler ve Orta Asya’da M. Ö.
101’de Fergana şehirlerini soydular. Hunlar da böylece
Doğu Türkistan vahalarından mahrum bırakıldılar.
Nihayet M. Ö. 90’lı yıllarda 70 binlik Çin ordusu, Hun
topraklarına girdi ve Hunların öncül birliklerini bozgu
na uğrattı. Ancak çetin geçen muharebe sonucunda
Çinliler kuşatıldı, komutan Li Huan Li ise esir edildi.
İmparatorun savaşı devam ettirebilmek için yeterince
askeri kalmamıştı.
Çin, Hunları yenemedi. Ancak 20 yıl sonra Hunlar,
başka göçebe halklar tarafından bozguna uğratıldılar.

M. Ö. 72’de Hun topraklarına Batı’dan Usunlar
(Wusunlar), doğudan Wuhuanlar (Dunhuların bir
kısmı), kuzeyden de Yenisey Dinlinleri saldırdılar.
Acımasızca geçen muharebelerde Hunlar nüfusun üçte
birini kaybettiler. Bunun sonucunda Merkezî Asya’da
siyasî kriz başladı.
Bu krizin dış belirtisi, M. Ö. 56’da Hunların Güney ve
Kuzey Hunları olmak üzere ikiye ayrılması oldu. Ho
hanye Şanyü başkanlığındaki Güney Hunları, seferler
den vazgeçerek Çin ile barış yaptılar. 50 yıldan fazla bir
süre ÇinHun sınırında büyük bir çatışma olmadı. Çiçi
Şanyü başkanlığındaki Kuzey Hunları ise Orta Asya’ya,
Seyhun’un orta akımında yer alan Kangüy Devleti’nin
topraklarına gittiler. Ancak burada Hunlar, Çin kuvvet
leri tarafından yakalanıp yok edildiler.
Hun Devleti’nin birliği ve gücü kısa süreliğine de olsa
M. Ö. I. yüzyılın başında yeniden sağlandı. Ancak daha
48’de Hunlar yeniden güney ve kuzey olmak üzere ikiye
ayrıldılar. Güney Hunlarının bundan sonraki tarihi, Han
Hanedanlığı’nın yıkılışına kadar başkente bağlı alışılmış
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“barbarların” tarihinden ibaretti. Kuzey hunları ise
güneyden gelen darbeler ve eski vassallarının
(Yenisey’in eski Kırgız kabileleri ve GüneyBatı
Mançurya’nın ProtoMoğol kabileleri olan Dunhuların
varisçileri Siyenpiler) baskısı ile eski güçlerini hemen
kaybettiler. Onların karargâhı, Batı Moğolistan,
GüneyBatı Sibirya ve Doğu Türkistan’a kaydı. Burada
onlar Han Hanedanlığı’nın Batı’ya yayılmacılığını II.
yüzyılın ortalarına kadar engellemeye çalıştılar. Hunlar
en büyük kayıplarını 93–94 ve 151–155 yıllarında Siyen
piler ile yaptıkları savaşlarda verdiler. Bu tarihte Siyen
pi İmparatorluğu’nun kurucusu Hunları onların
Cungarya’daki son topraklarından çıkarttı. II. yüzyılın
ilk yarısında Hun kabilelerinin Doğu
Kazakistan ve Yedisu’ya (Burada
onlar V. yüzyıla kadar varlığını
devam ettiren Yueban Devleti’ni
kurdular), daha sonra ise Urallar’ın
önüne, Hazar Yanı ve İdil Ötesi boz
kırlarına göçü başladı.
Altay ve Aral Arasındaki Hunlar
Avrupa’dan farklı olarak Orta
Asya’ya Doğu’dan yeni göçebe
fatihlerin — Hunların — gelişi hak
kında bilgi yoktur. “Ak Hunlar”, yani
Hionitlerle Eftalitler (IV–vI. yüzyıl
lar) hakkındaki Asur ve Bizans kay
naklarındaki bilgiler, her iki halkın
da Orta Asya Hunları ile genetik
akrabalığını ispatlamamaktadır.
Yine de Altay ile Aral arasında yaşa
yan göçebe halkların tarihinde

Siyen-pilere ait
altın pandantif.
II–IV. yüzyıllar. İç
Moğolistan

Bir kıyafetin
süsü.
IV–V. yüzyıllar

Koşum takımının
altın parçası.
IV–V. yüzyıl

“Hun dönemi”ni kısmen de olsa ortaya koymak müm
kündür.
Doğu Türkistan’da verilen hâkimiyet mücadelesi,
Mete Şanyü döneminde başladı. Mete’nin Han
İmparatoru Vendi’ye yazdığı mektupta (M. Ö. 176)
Hunların ilk kez Doğu Türkistan’a girmelerine ve onla

Yak tasvirli
koşum takımının
gümüş süsü.
M. Ö. I. yüzyıl —
I. yüzyıl. Kuzey
Moğolistan

rın günümüz Kazakistan toprakları
na çıktıklarına dair bilgi mevcuttur.
Hunlara bağlı topraklar, çok geç
meden yalnızca Tarım Havzası’nda
değil, daha Batı’da, günümüz
Kazakistan topraklarında da orta
ya çıktı (M. Ö. I. yüzyılın ortaları).
Hun şanyülerinin Batı bölgelerin
deki (Han Hanedanlığı’nda Doğu
Türkistan ve Orta Asya bu isimle
adlandırılıyordu) siyasî otoriteleri
neredeyse bir yıl boyunca çok
büyüktü.
Bu
durum,
Hun
Devlet i’nin yıkılışına ve Güney
Hunlarının şanyüsü Hohan
ye’nin Han İmparatoru’nun hâki
miyet ine girmesine (M. Ö. 53)
kadar devam etti.
Hohanye’nin küçük kardeşi Çi
çi, Kuzey Hunlarının başına geçerek
karargâhını Cungarya’ya taşıdı.
Kaynaklarda Hunların Kangüy Devleti ile Usunlar ara
sındaki savaşa müdahale olduklarına dair ilk haber de
Hunların bu hükümdarıyla bağlantılıdır. M. Ö. 42’de
Hunlarla Kangüy Devleti, Usunların IssıkGöl kıyısında
ki Kırmızı Kayalar Vadisi’nde yer alan başkentlerini
(Çigu şehri) yerle bir ettiler, daha sonra Çiçi
Fergana’ya bir sefer düzenledi. Batı bölgesindeki Çin
askerî komutanlığı, Kangüy’e bir birlik gönderdi. Çi
çi’nin karargâhının bulunduğu kale kuşatma neticesin
de ele geçirildi, kendisi ise öldü.
M. Ö. I. yüzyılın başında Kuzey Hunları Doğu
Türkistan’daki siyasî etkilerini yeniden kurdular, ancak
daha 73–94 yılları arasında Han Hanedanlığı ile savaş
mak zorunda kaldılar. 90–91’de Hunlar, Doğu Tanrı
Dağları’nda, Barkul Gölü ile Altay arasındaki bir yerde
büyük bir mağlubiyet aldılar. Bu mağlubiyetten sonra
şanyü “Usunların topraklarına”, yani Yedisu ile Doğu
Kazakistan’a kaçtı. 120–150 yıllarında Hunlar yeni top
raklarından Tarım Havzası vahalarına seferler düzenle
dilerse de askerî başarılarını büyük mağlubiyetler takip
etti. II. yüzyılın 70’li yıllarındaki Siyenpilerin saldırısı
ise “Kuzeylileri” Cungarya’dan tamamen çıkarttı ve
onları Tarbagatay’ın gerisine itti. Hunlar yavaş yavaş
Tarbagatay ile Hazar önü arasındaki bozkırlara hâkim
oldular.
Hunların Balkaş Gölü’nün kuzeyinde kurdukları tek
devlet, Çin kaynaklarında Yueban adını aldı. Çin kay
naklarına göre Kuzey Hunlarının şanyüsü Han
Hanedanlığı’nın askerlerinden kaçarken Tarbagatay’ı
geçti ve Batı’ya, Kangüy’e, Seyhun ile Aral taraflarına
gitti. Ancak ordasının bir kısmı (200.000 insan)
Tarbagatay’ın ötesinde kaldı. İşte yeni Hun Devleti’ni
kuran da bu Hunlar’dı. Buradaki Hunların hükümdarı da
geleneksel şanyü unvanını aldı. Bu devlet V. yüzyılda
daha ayaktaydı.
Yueban ile ilgili mevcut bilgilerden en ilginci, bu dev
letin halkının, yani Kuzey Hunlarının varisçilerinin dili
nin GaoGüylerin (eski Türk kabilesi / Uygurlar) diliyle
aynı olmasıydı. II–V. yüzyıllarda Kazakistan ve
Cungarya topraklarında kurulan eski devletlerden biri
nin halkının Türkçe konuştuğunu böylece bir yazılı kay
nak ilk kez ifade etmiş bulunuyordu. Bu tarihten itiba
ren de geniş Kazak bozkırlarında Kuzey Hunlarının yanı
sıra eski Türkçe konuşan nüfusun ortaya çıktığı iddia
edilebilir.
Hunların Avrasya’nın Batısı’na İlerleyişi
Yaklaşık 155’te askerî mağlubiyetlerin birinden sonra
Hunların bir kısmı, Batı’ya gitti. Arkeologlar bugüne
kadar bu nüfusun yeni yerleşim yerini tam olarak belir
leyemediler. Ancak Hunların Orta Asya’dan çıkıp
Urallar’ın Önü ile İdil Boyu’na yerleştikleri ve burada
yerli Ugor ve Sarmat kabileleri ile temasa geçtikleri
bilinmektedir. Temelini Hunların oluşturduğu yeni
kabile birliğinin güçlenme süreci yaklaşık iki yüzyıl
sürdü. IV. yüzyılın 70’li yıllarında Hunlar, Avrupa’ya
doğru hareket etmeye başladılar ve böylece Kavimler
Göçü’nü başlatmış oldular. Bu göç iki yoldan gerçekleş
ti: Don’un aşağı kısımları ile Kuzey Azak Yanı üzerinden
ve Batı Hazar Yanı ile Kuban Yanı’ndan Kırım ve
Karadeniz bölgesine. Balamir komutanlığındaki

“Muncuk’un oğlu olan Hunların büyük hükümdarı Atilla, en güçlü kabilelerin
efendisi! Sen ki o güne kadar duyulmamış bir güçle tek başına İskit ve Cermenleri
mağlup ettin, şehirleri ele geçirerek Roma dünyasının her iki devletini de dehşete
düşürdün. Geriye kalan şeyler de yakılıp yıkılmasın diye dualarla merhamete geldin ve yıllık vergiyi kabul ettin. Bütün bunları da bahtiyar bir şekilde tamamladı ve
öldü. Ancak ölümü, düşmanın darbesinin yarasından veya kendi adamlarının sinsiliğinden olmadı. O, kabilesi bir birlik ve sağken, kendisi de mutlu ve neşeliyken
herhangi bir ağrısı olmadan öldü. Kimsenin bu ölümün intikamının olmadığını
düşündüğünde de bu nasıl bir ölümdür?”

Kadın başlığının
süs parçası,
IV–V. yüzyıllar

Gerdanlık ucu.
IV–V. yüzyıllar

kökenli Komutan Odoacer, Roma’da kontrolü eline
aldı. Roma ve Cermenlerin birleşik ordularının
Atilla’nın ordusunu bozguna uğratmasıyla ise birleşik
Hun Devleti ortadan kalktı. 455’te Hunlar Gepidler,
463’te Sarı Ogurlar (Bulgarlar) ve 469’da da Bizans tara
fından bozguna uğratıldılar. Hunların bir kısmı, Kuzey
Karadeniz’e giderken, ona bağlı kabileler bağımsızlıkla
rını elde ettiler.
Hunların seferleri Romalıları dehşete düşürmüştü.
Gotların tarihçisi Jordanes, Avrupalıların Hunlar karşı
sındaki korkularını şöyle anlatmaktadır: “Belki de onlar
(Hunlar), savaşla değil de görüntüleriyle korku salarak
galip geliyorlardı. Alanlar, onlardan kaçıyorlardı. Çünkü
onların suretleri, karalığı ile Alanları korkutuyordu.
Onların sureti yüze değil de gözlerin yerini deliklerin
aldığı acımasız bir tortopa benziyordu… Boyları uzun
değildi, ancak hareketleri çok hızlıydı. Ata çok iyi bini
yorlardı. Omuzları da genişti. Ok atmada usta olup
boyunlarının güçlü olması sayesinde de her zaman
gururlu bir şekilde dik dururlardı.” Hunlardan kaçıp
imparatorluğun sınırları içerisine hareket eden kabile
ler de Hunlar kadar Romalıları ürkütüyordu.
Marcellinus bu konuda şöyle yazmaktadır: “Pontus’a
uzanan coğrafyanın tamamında Markomanlarla
Quadilerden başlayıp bugüne kadar gizlenmiş olan
barbar kabileleri harekete geçtiler. Bunlar ani bir güç
tarafından yerlerinden oynatıldılar.”

Koşum takımının
altın parçaları.
IV–V. yüzyıllar

Hunlar, İran kökenli Alanları ve Cermen kökenli Gotları
mağlup ettiler ve onları Tuna’dan uzaklaştırdılar.
420’de Hunlar, Pannonia’yı ele geçirdiler ve hâkimiyet
lerini Aşağı İdil’den Karpatlar’a kadarki muntazam coğ
rafyanın Doğu Avrupa bozkırlarına kabul ettirdiler.
Hunlar, zirve dönemlerini meşhur Atilla (434–453)
döneminde yaşadılar. Atilla’nın devletinin siyasî mer
kezi, Tuna’nın orta akımında bulunuyordu. Ele geçirilen
Cermen ve Slav kabileleri, onlara vergi ödüyor ve Hun
komutanlarının askerî seferlerine katılıyorlardı. Kutsal
Roma İmparatorluğu, gerek Hunların gerekse de Hun
baskısı altında tutunamayıp geri çekilen Cermenlerin
darbeleri ile karşı karşıya kaldı. Nihayetinde Cermen

Hunların Madd î Kültürü

Kemer tokası.
IV–V. yüzyıllar

Keçi heykelcikli
bronz kazan.
M. S. I–II.
yüzyıllar

V. yüzyıla gelindiğinde Hunların madd î kültürü, bün
yesinde Avrasya’nın birçok halkının bu kültürü oluştur
madaki katılımını yansıtan çok sayıda çeşitli unsur içe
riyordu. Bunların bir kısmı, II. yüzyıl Asya Hunlarının
kültürü ile benzerliğe işaret etmektedir. Şüphesiz
Atilla Devleti’nin temelini, Türk ve Moğol kabileleri
oluşturuyordu. Onlar Avrupa’ya Hun yay ve oklarını,
bronz kazanları, askerî taktiklerin özelliklerini, bazı
mücevherat çeşitlerini getirdiler. İdil, Urallar Önü,
Kuzey Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Kazakistan ve Tuna
Havzası bölgelerindeki mezarlarda bulunan altın süs
eşyalar (taç, salkım, küpe, madalyon, ejderha kafalı
gerdanlık ucu vs.), Hun fetihleri ve göçebelerin zengin
leşmesi ile bağdaştırılmaktadır. Söz konusu süs eşyala
rının çoğu altın, gümüş veya altın kaplamalı bronzdan
yapılmış ve renkli taşlar ve camla daha da değerli hâle
getirilmiştir. Bu eşyalar, Kavimler Göçü dönemindeki
polikrom (çok renkli) üslubuyla yapılmışlardır.
Hun Devleti içerisinde yer alan Cermen ve Slav kabi
leler, belirli bir ölçüde Hun kültürünün etkisi altında
kaldılar. Atilla’nın ölümünden sonra ayrılan Bulgar,
Uturgur, Kuturgur, Sabirler vb. Türk kökenli kavimler
ise söz konusu kültürün etkisi altında daha fazla kaldı
lar. Bu kavimler Tuna, Karadeniz, Don ve Kuzey
Kafkasya bölgelerine yerleşerek kendi aralarında
savaştılar ve Hunları takiben Doğu’dan gelen yeni
yabancıların — Avar ve Göktürklerin — kurbanı oldular.
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Göktürk İmparatorluğu
M. S. I. binyılda Avrasya bozkırlarında etnik durum
yavaş yavaş değişti ve burada Türk kavimleri üstün
olmaya başladılar. I. binyılın ikinci yarısında onlar,
Güney Sibirya, Merkezî ve Orta Asya, Aşağı İdil ve
Kuzey Kafkasya’da birkaç büyük devlet kurdular: I.
Göktürk Devleti, Doğu Göktürk Devleti, Batı Göktürk
Devleti, Türgiş ve Uygur kağanlıkları, Büyük Kırgız
Devleti, Karluk, Kimek ve Aral Oğuzları (Uz) devletleri.
Bu dönem, “Eski Türk Çağı” olarak adlandırılmaktadır.
Yine I. binyılın ikinci yarısında etnopolitik oluşumlar
ortaya çıkmıştır ki, bunlar günümüz Türk halklarının
selefleri konumundaydılar. Aynı dönemde bozkır kül
türünün manevî kültürü de yeni bir seviyeye çıktı: Türk
yazısı ve kağıda dökülen Türk edebiyatı ortaya çıktı.
Türk kavimleri ilk kez dönemin büyük dinlerini —
Budizm, Maniheizm, Hristiyanlık, İslâmiyet — kabul
ettiler. Göçebe ve yarı göçebe hayat şartlarında, bazen
de yerleşik ve şehir hayatına geçildikten sonra (Yedisu
ve Doğu Türkistan’da olduğu gibi) yeni özgün bir kültür
meydana geldi.
“İnsanoğullarının üzerine atalarım dedelerim hükümdar
olarak tahta oturmuş…”
“Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin
arasında insanoğulları yaratılmış. İnsanoğullarının üzerine atalarım dedelerim — Bumin Kağan ile İstemi
Kağan hükümdar olarak tahta oturmuş. Başları olanları
eğdirttiler; dizleri olanları büktürttüler!.. Kendi halkını
batıya ve doğuya yerleştirdiler. Onlar akıllı kağanlardı,
onlar cesur kağanlardı!”
Adı da eseri de günümüze kadar gelen ilk Türk edibi
Yulug Tigin, Türk ili ve ilk hükümdarlarını işte böyle
tasvir etmektedir. 732 ve 735 yıllarında o, Türk Runik
yazısıyla merhum akrabaları Bilge Kağan ile KülTegin’in onuruna iki yazıt kaleme aldı. Devletin kurucularının adlarını da zikretmeyi unutmadı. Türk halkının tarihini anlatan iki abide, bugün de büyük imparatorlukların hükümdarlarının saraylar inşa ettikleri ve
yurtlar kurdukları Orhun nehri yakınlarında, Hangay
dağları arasındaki bir yerde bulunmaktadır.

Mezarda bulunan
ağaçtan yapılmış
ve boyanmış at
heykeli ve Türk
eyeri. VII. yüzyıl.
Doğu Türkistan

Türk Devleti’nin
kurulduğu Büyük
Bozkır’ın doğu
tarafının özelliği,
kuru iklime sahip
olmasıdır

Eski Türk Kabileler Birliği’nin Oluşumu
Efsanelerden biri Türklerin kökenini, Doğu Tanrı
Dağları’na bağlamaktadır. Çin tarih yıllıkları da bu
konuda hemfikirdirler. Bunlara göre III. yüzyılın sonun
da — IV. yüzyılın başlarında geç Hun kabileler grubu
NanŞan Dağları’nın kuzeyine gelip yerleşmiş, ancak
IV. yüzyılın sonlarında Turfan bölgesine itilmiştir.
Burada da ancak 460 yılına kadar kalabilmişlerdir. Bu
tarihte onlara Moğol kökenli JuanJuanlar saldırmış ve
hâkimiyet altına aldıkları Hunları, Altay’a yerleştirmiş
lerdir. Göç ettirilenler arasında Aşina soyundan gelen
kabile de vardı.

Türklerin Ataları Hakkındaki Efsane
VI. Yüzyılda Çin tarihçileri tarafından kaydedilen Türk efsanesine göre “büyük
bataklığın kenarında” yaşayan Türklerin ataları, komşu kabilenin askerleri tarafından yok edildiler. Ancak eli ve bacakları kesilen 10 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatta kaldı. Bir dişi kurt onu kurtarıp büyüttü ve daha sonra eşi oldu.
Düşman onları takip ettiğinden dolayı onlar Turfan’ın kuzeyine (Doğu Tanrı
Dağları) kaçtı ve burada 10 çocukları oldu. Kurdun oğulları, Turfan’ın kızlarıyla evlendiler. Torunlarından birinin adı Aşina idi. O, yeni kabilenin reisi oldu ve
bu kabileye kendi adını verdi. Daha sonra Aşina soyundan gelen yöneticiler
halkı Altay’a götürdüler ve buradaki yerli kavimleri de ele geçirerek “Türk“
adını aldılar.

Soylu bir Türkün
heykeli. VII–VIII.
yüzyıllar. Tuva

Bütün bu süreçleri, Büyük Bozkır’ın halk ve kavimle
rinin birbirinden bağımsız tarihlerine ayırmak ve günü
müz milletlerinin yalnızca birisinin geçmişine bağla
mak mümkün değildir. Avrasya’nın Türk kökenli halk
ları, aynen selefleri gibi, uzun asırlar boyunca ortak bir
tarihe ve köken itibarıyla ortak kültüre sahiptiler.
Daha sonra bu kültür, onların ortak mirası hâline geldi.

Türk efsanesi de Çin kaynakları da Aşina soyunun
Doğu Türkistan’da yaşadığı sürede buranın yerli halkıy
la karıştığını belirtmektedirler. III. yüzyılın sonundan
460 yılına kadar Aşina boyunun yaşadığı topraklarda
İran (Soğd) ve Tohar (HintAvrupa) kökenli halklar
hâkim durumdaydılar. Bunlar Aşina soyunun dil ve kül
türel geleneklerini etkilemişlerdir. Sıkı TürkSoğd
münasebetleri de işte burada gelişmeye başlamıştır ki
bu bağlantılar Eski Türklerin devlet sistemi ve kültürle
rine büyük etki yapmıştır.
Altaylar’da Aşina soyu burada yaşayan kabileleri
kendi etrafında birleştirmeyi başardı. Yukarıda da
belirtildiği gibi yeni kabile birliği, “Türk” adını aldı.

“Aşina” kelimesi, İran kökenlidir ve “mavi”, “koyu-mavi” anlamına gelmektedir.
Çarlık dönemindeki Doğu Türkistan özel isim biliminde yönler, renklerle ifade edilmiştir. Örneğin Kuça şehrinin hükümdar soyu, “beyaz”; Hotan’ın hükümdar soyu
“altın”, “altın sarısı” renklerle ifade edilmiştir. Daha sonra, 732-735 tarihli Orhun
yazıtlarında, birinci kağanlardan bahsedildiği yerde yeni kurulan imparatorlukta
yaşayan halk, “Gök Türk” olarak adlandırılmıştır. Bu terim genellikle “Gök mavisi
(mavi) Türk” olarak tercüme edilmektedir. Ancak buradaki ilk kelime yalnızca
başka bir dilden kelimesi kelimesine alınan bir sözdür. Diğer bir deyişle, buradaki
“Gök”, Türk hanedanlığının soyunun adının Türkçe çevirisidir. Dolayısıyla bu birleşmeyi şu şekilde tercüme etmek gerekmektedir: “kökler ve Türkler”, yani “Aşina
ve Türkler.”

Göçebelerin
ağaçtan
yaptıkları boyalı
ok kılıfı. VII–IX.
yüzyıllar. Doğu
Türkistan

Türk zırhlı atlı
asker. Ağaçtan
yapılan resimli
heykelcik. VII.
yüzyıl. Doğu
Türkistan

Efsaneye göre bu isim güya Altay
Dağları’nın yerli ismiydi. Aşina
Türklerinin başlangıç tarihinin
sonraki gelişmeleri, birkaç Kuzey
Çin devletinin tarihiyle yakından
ilgilidir.
Batı Vey Çin Devleti, 542’de Doğu
Vey ve Güney Lyan Devleti ile
savaşmaya devam ediyordu. Bu
tarihte ayrıca bir haber geldi: Batı
sınırından Sarı Irmak’ın mendere
sindeki Suzhou bölgesine göçebe
Türk kabilesi saldırmıştı. Ancak
dünkü düşman, yarınki dost olabilir
di. Kaldı ki Batı Vey’in bozkırda des
teğe ihtiyacı vardı. Bundan dolayı
Batı Vey hükümdarı, Türklerle ilgili
bütün bilgileri toplamayı ve kendisi
ne sunulmasını emretti. Onun
öğrendikleri, Türk tarihinin en eski
dönemleri hakkındaki bilgilerin ana
kaynağı oldu.
Eskiden Türkler, uzakta, Çin sını
rının batısında, Altay Dağları’nın
dağ eteklerinde yaşıyorlardı. 534’te
babasından kendisine miras kalan

Altay Oğuzlarına
ait kemikten
kamçı kılıfı.
VII–VIII.
yüzyıllar

“Büyük Yabgu” unvanını taşıyan Bumin, onların kağa
nıydı. Resmiyette o, JuanJuan hükümdarının vassalı
olup onun karargâhına Altay yataklarındaki demiri
vergi olarak gönderiyordu. Fiiliyatta ise Bumin, met
busuna hesap vermeyi kesmiş ve Türklerin topraklarını
Doğu’ya doğru çok uzak bir coğrafyaya kadar geniş
letmiştir. Böylece Türkler, Sarı Irmak’ın yanında
göründüler ve başlangıçta barışçıl davrandılar.
Sınırdaki Çin pazarlarında at karşılığında ipek ve tahıl
almaya başladılar. Ancak sınırdaki memurlar kendileri
nin devre dışarı bırakılarak yapılan ticareti teşvik
etmiyor ve buna engel oluyorlardı. Bunun üzerine
askerî seferler başladı.

İmparator Vendi’nin danışmanı Türklerin yanına elçi
heyeti göndermeye karar verdi. O, Aşina soyunun İran
ile soy bağlantılarını göz önünde bulundurdu ve elçilik
heyetinin başına Çin’in uzak Batısı’nda, İpek Yolu’nun
ticarî merkezlerinden birinde yaşayan bir Soğdluyu
getirdi. 545’te elçiler Bumin’in karargâhına geldiler.
Böylece dönemin en büyük devletlerinden biri tarafın
dan tanınan Türk Devleti, bu tarihten itibaren uluslar
arası bir statü kazanmış oldu. Çinli tarihçi, bu konuyu
şöyle aktarmıştır: “Türkler birbirlerini tebrik ediyor ve
şöyle diyorlardı: Artık bizim devletimiz gelişecektir.
Çünkü Büyük Devlet’in elçisi bize geldi.” Bir sonraki
sene ise Türk elçi heyeti, Batı Vey Devleti’nin başkenti
Changan’a geldi. Askerî ittifak kurulmuştu.
Güneyde böyle güçlü bir destek bulan Bumin, kuzeyi
fethe başladı. En başta 50 bin göçebe Oğuz ailesini
hâkimiyeti altına aldı, ardından birleştirilmiş güçlerle
baş düşmanı JuanJuanlara saldırdı. JuanJuan Devleti
yerle bir edildi. JuanJuanların bir kısmı Kore ve Kuzey
Çin’e, bir kısmı da Batı’ya kaçtı. Batı’ya gelenler bun
dan sonra Avar olarak adlandırıldılar.
551’de Bumin, beyaz keçeye oturtularak yukarı kaldı
rıldı ve Türk İli’nin hükümdarı ilan edildi. Böylece
Büyük Bozkır’ın yeni imparatorluğu kurulmuş oldu.
Birinci Türk Kağanlığı (551–630’lu Yıllar)
552’de, Vey imparatorunun kızı olan Çin prensesi ile
evlendikten sonra Bumin öldü. Onun kardeşi ve iktidar
ortağı İstemi Kağan, Batı’ya — Orta Asya, İdil, Kuzey
Kafkasya — doğru seferlerine başladı. Bumin’in oğulla
rı Mugan Kağan, ardından da Taspar Kağan Merkezî
Asya ile Güney Sibirya’da hanedanlığın hâkimiyetini
kurdular.

“Türk” Teriminin Tarihi
VI. yüzyılın ikinci yarısında “Türk” terimi, çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Soğdlular, bu terimi
“Turk” (çoğul: Turgut) şeklinde telaffuz ediyorlardı. Çinliler de Soğdcadaki çoğul şeklini (Turgut,
yani Türkler) benimsediler. Çünkü başlangıçta Türklerle Çin arasındaki diplomatik ve yazılı
münasebetler, Soğdlular ve Soğdca aracılığıyla yapıldı. Daha sonra “Türk” terimi Bizans, Arap,
Asur kaynaklarında geçmeye başlar, Sanskrit ve farklı İran kökenli dillerle Tibetçe’ye girer.
Kağanlığın kuruluşuna kadar Türk, 460’tan sonra Altay’da ortaya çıkan ancak 10 (daha sonra
12) kabilenin adıydı. Bu anlamda bu terim, kağanlıklar döneminde de kullanıldı. Eski Türkçe
metinlerde “Türk budun” terimlerine rastlanılmaktadır. Buradaki “budun”, “kabileler birliği,
çeşitli kabilelerden oluşan halk” anlamındadır. VIII. yüzyılın ortalarında ise kaynaklarda “12
boydan oluşan Türk halkı”ndan bahsetmektedirler. Türk boylar birliği tarafından kurulan çok
kabileli devlet — Türk İli — de bu terimle adlandırılıyordu. Her iki terim de eski Türk epigrafik
metinleri ile Çin kaynaklarında geçmektedir. Daha geniş anlamda ise “Türk” terimi, farklı göçebe
kabilelerin Türkler tarafından kurulan devlete mensubiyetini ifade etmeye başlamıştır. Bu manada
“Türk” terimini, Bizanslılarla İranlılar, bazen de Türklerin kendileri de kullandılar.
Daha sonra bu terim, IX–XI. yüzyıllar Arap tarihçi ve coğrafyacılar tarafından kullanılmaya başlandı. Bunlarda “Türk” terimi, herhangi bir devlet ve halkın adı değil de halklar ve diller grubunun adı olarak kullanılmaktadır. Arap kaynaklarında Türk boylarının konuştukları diller ve boyların kendileri arasındaki jeneolojik akrabalık konusunda bir düşünce hâkim oldu. Bu coğrafyanın dışında konuyla ilgili bu kadar ayrıntılı bir tefsir yoktu. Rus yıllıklarında 985 tarihindeki olaylar anlatılırken Türk adlı bir boyun adı geçmektedir. Ancak bunlar Peçenekler, Kıpçaklar ve diğer
boylarla birlikte adı geçen yabanî sahanın yalnızca bir göçebe boyunun adıydı.

Bozkır İmparatorlukları Çağı
Ta r i h

94–95

Büyük Türk Kağanlığı. VI. Yüzyılın Ortası — VII. Yüzyılın Başı

Ta r i h

Bozkır İmparatorlukları Çağı
Göktürk İmparatorluğu

Bumin Kağan’ın
at üzerindeyken
tasviri. Çinli
ustaların dökme
bronz eşyası.
VI. yüzyıl.
Rekonstrüksiyon

Mugan Kağan (hâkimiyet yılları
553–572) GüneyBatı Mançurya’daki
Moğol kökenli Kidan kabilelerini ve
Yenisey’deki Kırgızları hâkimiyeti
altına aldı. Bu dönemde Türk
Kağanlığı, Kuzey Qi Devleti’ni de
Yedisu şehirleri ile halkının ilk tasvirini ülkeyi 630’da ziyaret eden Çinli seyyah Xuan Zang yapmıştır: “Issık-Göl’den
kuzey-batıya 500 Li’den fazla bir mesafe kat ettikten sonra
Suyab’a geldik. Bu şehrin 6-7 Li’lik bir çevresi var. Bu
şehirde farklı ülkelerden gelen tüccarlarla Hu’lar
(Soğdlular) birlikte yaşamaktadırlar. Kırmızı darı ile üzüm
yetiştirmek için toprakları elverişlidir. İnsanlar dokunmuş
yün kıyafetler giymektedirler. Suyab’ın hemen batısında
onlarca başka şehir mevcuttur. Her birinin de kendi yöneticisi vardır. Her ne kadar bu şehirler birbirine bağlı olmasalar da hepsi Türklerin hâkimiyeti altındadır.

96–97
Kağan’a (hâkimiyet yılları 620–630) güney sınırlarında
savaşı yeniden başlatma imkânı verdi. Ancak bu tarih
te kağanlıkta durum büsbütün değişmişti.
Bütün Türk kabile birliğinin askerî seferleri önemli
gelir kaynağı olarak gördükleri zaman, geride kalmıştı.
Türklerin kurdukları devletin 80 yıllık tarihî gelişimi
sürecinde toplumda büyük değişiklikler yaşandı.
Mutlak hâkim olan kağan, siyasette soylu sınıfın çıkar
larını gözetiyordu. Savaş ancak hâkim olan sınıf için
kârlı olmaya başlamıştı. Zira elde edilen ganimetlerin
büyük kısmı onların payına düşüyordu. Bundan dolayı
Türklerin büyük bir kısmı köle ve mücevherat getiren
seferlerle ipek ile ödenen vergi peşinde koşmayıp barış
içerisinde gerçekleşen takas ticaretinden yanaydı.
Bazen kağanlar Çin İmparatorluğu’nun hükümetleri
ne başvurarak takas ticaretine izin verilmesini istiyor
lardı. Ancak asırlar boyunca sınır ticareti Çin’de yalnız
ca “barbarları” siyasî kontrol altında tutma sürecinde
bir araç olarak görülmüş ve bundan dolayı mümkün
olduğunca sınırlı seviyede gerçekleşmiştir.
620–629 yılları arasında İlKağan ve onun komutan
ları sınıra 67 sefer düzenlediler. Aralıksız savaşlar doğal
olarak büyük masraflara yol açıyordu. Bundan dolayı
hükümdar, halktan ölçüsüz oranda vergi toplamaya
başladı. Hayvanların öldüğü ve açlığın yaşandığı
(627–629) yıllarda bu vergiler halka çok ağır geldi. Soy
kabile gelenekleri ile bağlı olan eski yönetim organla
rını aradan çıkaran kağan, önemli görevlere de Çinliler
le Soğdluları getirdi. Halkın gözünde sosyal ve madd î
eşitsizliğin artışı, gerçek hâkimiyetin yabancıların
eline geçmesiyle ilgiliydi. Neticede kağanlıkta iç çekiş
meler daha da arttı.
Bu gelişmelerin neticesi kendisini hemen belli etti.
629’da İlKağan, Şansi’de mağlup oldu. Oğuzlar da
hemen ona karşı isyan ettiler. Bundan istifade eden
Çin ordusu, kağanlığın topraklarına saldırdı. Herkesin
terk ettiği İlKağan, esir düştü (630). Birinci Türk
Kağanlığı’nın tarihi böylece sona erdi.
Türk Kağanlığı, Sasanî İranı ve Bizans. İpek Yolu

Türkler, Orta Asya’yı ele geçirdikten sonra Çin’den
Akdeniz ülkelerine uzanan İpek Yolu ticaret yolunun
büyük kısmının efendileri oldular. İpek ticaretinde en
önemli aracı ise Soğdlular (yolun Merkezî Asya ve Orta
Asya kesimlerinde) ile yolu Paykent’ten (Buhara yakın
ları) Suriye’ye kadar kontrol altında tutan Perslerdi.
İpek kumaşların en büyük müşterisi ise Bizans’tı. İpek
ticareti, Soğdlu tüccarlarla Türk kağanlarına büyük
Kuzey Chou Devleti’ni de vergiye bağladı. Özellikle
gelir getiriyordu. Türkler Soğdlular aracılığıyla askerî
Mugan Kağan’ın kardeşi ve veliahtı Taspar Kağan döne
ganimetlerle Çinlilerin kendilerine vergi olarak ödedik
minde (hâkimiyet yılları 572–581) bu devletlerin bağlılı
leri eşyaları satma imkânı bulmuşlardı.
Soğdlular muazzam miktarda pahalı ipek kumaş
ğı arttı.
toplamayı başarmışlardı. IV. yüzyılın sonundan itibaren
Türklerin Batı’ya yaptıkları seferler de çok başarılıy
de Soğd’da yerli ham madde kullanılarak ipek dokuma
dı. 560’lı yılların sonunda Türk Kağanlığı Bizans, Sasani
cılığı gelişmişti. Soğd ipeği, gerek Batı’da gerek
İranı ve Çin gibi dönemin büyük
Doğu’da değer görüyordu. VI. yüzyılda bu kumaşların
devletleri arasındaki siyasî ve eko
satışı, önemli bir sorun hâline geldi. İran ile Bizans
nomik münasebetler sistemine
İmparatorluğu’nda da ipek üretimi gelişmişti. Ancak
dâhil oldu.
buralarda ham madde olarak Doğu Türkistan ve Orta
Sonu olmayan askerî seferler,
Asya’dan getirilen ipek kullanılıyordu. Ancak VI. yüzyıl
geçici de olsa Türk toplumundaki
da İran ile Bizans kendi ipeğine sahip olmuştur.
keskin aykırılıkları da unutturdu.
Elindeki ipeği elden çıkartmak ve ipeğin düzenli tica
Ancak Çin’de Suy Hanedanlığı’nın
retini yapmak için Soğdlular ilk görüşmeyi İran’da yap
(581–618) güçlenmesi, başta Aşina
tılar. Soğdlu elçi Maniah, İran’a Türk kağanının temsil
hanedan soyu olmak üzere devle
cisi olarak 566 veya 567’de geldi. Ancak Şah I. Husrev,
tin iktidar çevreleri içerisinde çıkan
Türklerin kendi ülkesine serbest gelip gitmelerinden
anlaşmazlıklar ve bozkırdaki kor
korktuğu için İran pazarında ithal ipeğin miktarını art
kunç açlık vakası ile aynı döneme
tırmaya yanaşmadı. Bunun üzerine Maniah, daha kârlı
denk geldi. Ele geçirilen topraklar
bir ortak — Bizans — bulmaya çalıştı. 567’de o, Türk
da özerk yönetim isteyen Türk aris
tokrat sınıfının etkisinin artması, sonu olmayan savaş Altın kupa bardak. Kağanlığı’nın elçilik heyetinin başında İstanbul’a gitti.
Bizans, aynen İran gibi aslında Soğd ipeğine ihtiyaç
lar dolayısıyla sıradan göçebelerin fakirleşmesi ve bir Kavimler Göçü
duymuyordu. Ancak Bizans, Perslere karşı Türklerle
çok sebep daha kağanlıkta büyük krize ve iç savaşa dönemi. IV–V.
yüzyıllar. Şamsi
ittifak yapmak istiyordu.
neden oldu.
Türk elçiliği, imparatorluk sarayında onurla kabul
582–603 yıllarında kağanlık, Doğu (Merkezî Asya) mezarlığı. Çu
edildi ve Türkler, Bizans ile İran’a karşı askerî ittifak
ve Batı (Orta Asya) olmak üzere ikiye ayrıldı. Bütün bu Vadisi
kurdular. Maniah ile birlikte kağanın karargâhına
süre boyunca da iki kağanlık arasında yıpratıcı savaş
Bizans elçisi Zemarh da geldi. Kağan, Bizans elçisini
lar oldu.
Tanrı Dağları’ndaki kendi karargâhında kabul etti ve
Ancak Şipi Kağan döneminde (hâkimiyet yılları
ona İran’a yapılacak seferde Türk ordusuna refakat
609–619) Doğu Türk Kağanlığı, kısa süreliğine de olsa
etmesini teklif etti. Şahın Türk askerini diplomatik yol
krizden çıktı. Çin’deki iç savaş (613–618) ve Suy
larla durdurma teşebbüsü bir netice vermedi ve
Hanedanlığı’nın yıkılıp yerine Tang Hanedanlığı’nın
Türkler, Gürgan’da birkaç zengin şehir ele geçirdiler.
(618–907) geçmesi, Şipi ve onun küçük kardeşi İl
Soylü Türk’ün
taştan heykeli.
VII–VIII. yüzyıllar.
Doğu Türkistan

Bir Türk’ün
Heykeli.
VII–VIII. yüzyıllar.
Moğolistan

Dökme bronz
kazan.
VII–VIII.
yüzyıllar. Altay

Kafatasına göre
çizilen Türk tipi.
VIII. yüzyıl. Kokel
Kurgan. Tuva. M.
M. Gerasimov
rekonstrüksiyonu

Ancak daha 569’da onların ordusu
Soğd’a döndü. Daha sonra İstemi
Kağan, askerî faaliyetlerini İdil
boyuna taşıdı, 571’de Kuzey
Kafkasya’yı ele geçirdi ve Alanlarla
Utrugurları hâkimiyeti altına alarak
Bosporos’a (Kerç) çıktı.
Türklerin İran’a ikinci seferi
588–589’da yapıldı. “Türklerin
hükümdarı” Save (veya Şapa) baş
kanlığındaki ordu Horasan’a girdi.
Herat yakınlarında onları meşhur
komutan Bahram Çobin başkanlı
ğındaki İran ordusu karşıladı.
Komutan, Türk ordusunu bozguna
uğratıp, hükümdarlarını öldürdü ve
bundan sonra taraflar barış yaptılar.
Arapların Sasanileri mağlup edin
ceye kadar Orta Asya’daki Türk top
rakları ile İran arasındaki sınır,
değişmeden kaldı. Bütün bu yıllar
boyunca ipek ve diğer eşyalar kervanlarla İran, Harezm
ve İdil üzerinden Batı’ya taşındı.
Batı Türk Kağanlığı. Yedisu’daki Soğd Kolonileri
Türk Kağanlığı’ndaki iç savaş, 20 yıldan fazla sürdü
ve 603’te kağanlığın ikiye bölünmesiyle sona erdi. Bu
bölünmenin neticesinde Orta Asya ve Cungarya ile
Doğu Türkistan’ın bir kısmında Batı Türk Kağanlığı;
Moğolistan’da ise Doğu Türk Kağanlığı kuruldu. Batı
Türk Kağanlığı’nın kısa süreli yükselişi, Şekuei Kağan
(618–619) ve Tong Yabgu Kağan (618–630) dönemle
rinde devam etti. Kabileleri kağanlık iktidarı altında
birleştiren asilzadeler, kesintisiz başarılı seferler sıra
sında hızlı bir şekilde zenginleşti ve kendi etkisini art
tırdı.
Şekuei zamanında Altay, kağanlığın doğu sınırı oldu.
Kağanın hâkimiyeti, Tarım havzasının tamamına ve
Doğu Pamir Yanı’na kadar yayıldı. Tong Yabgu ise kışlık
karargâhını Çu vadisindeki büyük ticarî merkez olan
Suyab’a (günümüzde Tokmak şehri yakınlarındaki
Akbeşim şehri), yazlık merkezini de İsficab yakınların
daki MingBulak’a (günümüz Türkistan şehrinin yakın
ları) taşıdı. Yeni seferler, kağanlığın sınırlarını
Ceyhun’un yukarı kısmı ve Hindukuş’a kadar genişletti.
Tong Yabgu, güneyin (Toharistan) yönetimini karargâ
hı Kunduz’da bulunan oğlu Tardu Şad’a verdi.
Bizans’ın müttefiki olarak Tong Yabgu Kağan,
İmparator Heraclius’un Kafkasya Ötesi’ne gerçekleştir
diği üçüncü seferine (627–628) katıldı. Türkler, büyük
ganimet elde ettiler. Tong Yabgu Kağan’ın başarılarının
en yüksek noktası ise İmparator Heraclius ile Tiflis
duvarlarının altında görüşmesi oldu. Görüşme sırasın
da Bizans imparatoru, Türk hükümdarının başına kendi

tacını taktı ve öz kızı Prenses Evdokia’yı kendisiyle
evlendirme sözü verdi.
Eskiden vergi ödemekle yetinen neredeyse bağım
sız olan Orta Asya devletlerinde Tong Yabgu Kağan
daha sıkı siyasî kontrol sağladı. İsficab’dan kuzeyde
Çaça (Taşkent), Güney Afganistan ve KuzeyBatı
Pakistan’a kadar hâkimiyeti altındaki bölgelere kağa
nın yetkili adamları olan tudunlar gönderildi. Onların
en önemli görevi, verginin toplanıp hükümdarın karar
gâhına gönderilmesidir. Yerli yöneticilere Türkçe
unvanlar verildi. Bu unvanlar aynı zamanda onları
kağanlığın idarî hiyerarşisine de dâhil etmiş oluyordu.
Tong Yabgu’nun iktidarının despotik karakteri,
başarılı seferler sırasında zenginleşen kabile aristokra
sisinin ayrılma cereyanı ile çelişkiye düştü. İç savaşı
engellemeye çalışırken Tong Yabgu’nun amcası Kül
Bahadır, yeğenini öldürdü ve kendisini Kül İlBilge
Kağan ilan etti. Ancak kabilelerin bir kısmı, başka bir
adayı destekledi ve kabileler arasında savaş çıktı. Daha
630–634 yıllarında kağanlık, Seyhun’un batısında
kalan Orta Asya’daki bütün topraklarını kaybetti.
Devlet, uzun bir siyasî kriz dönemine girdi. Bu krizin en
büyük sebebi de Batı Türk kabileler birliğini oluşturan
iki konfederasyonun — Dulu ve Nuşibi — iktidar müca
delesi vermeleriydi.
634’te iktidara Nuşibilere dayanan İşbara İlteriş Şir
Kağan geldi. O, “on ok” askerîidarî sistemini yeniden
canlandırmaya çalıştı. Yeni reformlar, kabile reislerini
(erkin ve çorlar) kağanlar tarafından atanan ve bizzat
kendisine bağlı olan yöneticilere dönüştürdü.
Kontrolün sağlanması için her bir “ok”a kabile aristok
rasi sınıfı ile bağlantısı olmayan kağan soyuna mensup
bir üye — şad — gönderildi. Yerli yöneticilerin siyasî ini
siyatifi keskin bir şekilde sınırlandırıldı. Ancak yine de
kağan, kabileleri kontrolü altında tutamadı. Daha
638’de Dulu’lar, kendilerine gönderilen şadlardan birini
kağan ilan ettiler. Dulularla Nuşibiler arasındaki kanlı
savaştan sonra kağanlık iki ayrı devlete parçalandı. İki
yeni devlet arasındaki sınırı İli Nehri oluşturdu. İşbara
İlteriş Şir Kağan tahttan indirildi ve Fergana’ya kaçtı.
640–657 yılları arasındaki kabileler arasındaki savaş
ve hanedan kavgası, Çinlilerin Yedisu’ya saldırmalarına
yol açtı. “On ok” kuvvetleri mağlup oldu, onların son
bağımsız hükümdarı Nivar İşbara Yabgu Kağan esir
edildi ve 659’da öldü.
Tang Hanedanlığı, kağan soyundaki himayecilerine
dayanarak Batı Türk kabilelerini hâkimiyet altına alma
ya çalıştı. Ancak Türklerin bağımsızlık mücadelesi, VII.
yüzyılın sonunda netice verdi. Türgiş kabilesinin reisi
Uçele Türgiş Kağanlığı’nı kurarak Batı Türk
Kağanlığı’nı yeniden canlandırmış oldu. Bu tarihte
Merkezî ve Orta Asya’da yeni siyasî durum oluştu
(Doğu Türk Kağanlığı’nın yeniden kuruluşu ve Arapların
Orta Asya’daki başarılı seferleri).
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Kronoloji
534
Bumin, Türklerin
hükümdarı oldu
551
Bumin, Türk
İli’nin kağanı ilan
edildi
553–572
Mugan Kağan’ın
hâkimiyet dönemi
551–630
Büyük Türk
Kağanlığı
582–603
Büyük Türk
Kağanlığı, Batı ve
Doğu
kağanlıklara
ayrıldı.
VII. yüzyıl
Eski Türk alfabesi
oluştu.
609–619
Şipi Kağan’ın
hâkimiyet dönemi
611–618
Şekuei Kağan’ın
hâkimiyet dönemi
(Batı Türk
Kağanlığı)
618–630
Tong Yabgu
Kağan’ın
hâkimiyet dönemi
(Batı Türk
Kağanlığı)
620–630
İl Kağan’ın
hâkimiyet dönemi
(Doğu Türk
Kağanlığı)
630
Çin, Doğu Türk
Kağanlığı’nı
bozguna uğrattı.
640–657
Batı Türk
Kağanlığı’nda
kabileler arasında
savaş yapıldı.
Yaklaşık 657
Çin birlikleri
Yedisu’ya saldırdı
(Batı Türk
Kağanlığı).
679–689
Doğu Türk
Kağanlığı yeniden
tesis edildi.

691-716
Kapgan Kağan’ın
hâkimiyet dönemi;
İkinci Türk
Kağanlığı’nın
zirvede bulunduğu
dönem
699
Türgişlerin
hükümdarı U-çele, Türgiş
Kağanlığı’nı
kurarak Batı Türk
Kağanlığı’nı
yeniden kurmuş
oldu.
711
Doğu Türk
Kağanlığı ordusu,
Türgişleri mağlup
etti.
715
Sulu Çabış Çor
Kağan, Türgiş
Kağanlığı’nı
yeniden kurdu.
716’dan sonra
Bilge Kağan ve
kardeşi Kültegin,
II. Türk
Kağanlığı’nı kurdular.
731
Kültegin öldü.
734
Bilge Kağan öldü.
737
Sulu öldü. Türgiş
Kağanlığı’nın
yıkılış süreci
devam etti.
744
Aşina Türk
soyunun varlığı
sona erdi.
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Batı Türk Kağanlığı (On Ok İli), Doğu Türk
Kağanlığı’ndan farklı bir yapıydı. Doğuda göçebe hayat
hâkimken Batı’da nüfusun büyük bir kısmı yerleşik olup
tarım, zanaat ve ticaretle meşguldü. Batı Türk
Kağanlığı’nın sosyal yapısı, Doğu Türk Kağanlığı ile
kıyasla daha karmaşıktı ve bu kağanlığı, feodal müna
sebetleri nispeten gelişmiş devlet olarak nitelendirmek
mümkündür.
Batı Türk Kağanlığı’nın Ortaçağ şehir ve tarım kül
türü, İpek Yolu boyunca — Yedisu, Cungarya, Doğu
Türkistan, Kuzey Çin — çoktan beri ticarî koloniler
kurmaya başlayan Soğdluların yardımıyla oluştu. Çu
Vadisi’nde VI–VIII. yüzyıllarda Soğdlular, Türkler,
Asurlulular ve Perslerin yaşadığı en az 18 büyük şehir
ve çok sayıda küçük yerleşim yeri mevcuttu. Bu
dönemin yerleşim yerleri, büyük şehirler olup merke
zî kesimleri kale ve şehristandan oluşuyordu. Şehris
tana rabad (şehrin zanaatticaret bölgesi) ve duvarla
çevrilen malikâne yapıları (bahçe ve üzümlüklerle
çevrili ve birbirinden 50–100 metre mesafede duran

II. Türk Kağanlığı, 682–744

Eski Türklere ait
mezar taşları.
V–VIII. yüzyıllar.
Hama vahası.
Doğu Türkistan

köşkler) bağlanıyordu. Şehir halkının tarım arazileri
de surlarla çevriliydi.
VII–VIII. yüzyıllarda Batı Türk Kağanlığı’nda kağanla
rın iktidarı Doğu Kağanlığı’nda olduğu kadar güçlü
değildi. Askerî gücü ellerinde bulunduran çeşitli kabile
lerin grupları arasındaki mücadele, kağanları sıkça
kukla hükümdarlara dönüştürüyordu. Sağlam istih
kamlara, askerî birliklere ve gelişmiş ticarîdiplomatik
münasebetlere sahip olan büyük ve zengin Soğd şehir
leri, büyük iç ve dış krizlerde “üçüncü güç” olabiliyor
lardı. Türk kağanları, Soğdlu tebaasını kendilerine bağlı
ve vergi ödeyen bir nüfus olarak görüyorlardı. Ancak
Soğdluların Batı Türk Kağanlığı’ndaki rolü bundan çok

Arapların Türklerin Âdet ve Gelenekleri Hakkındaki Düşünceleri
Türklerden Arapların Türkistan seferine katılan askerler sayesinde haberdar olan
Müslüman müellifler, göçebelerin âdet ve gelenekleri hakkında eserlerinde bilgi vermektedirler. Bağdatlı bilim adamı İbnü’l-Cahiz (öl. 869) Türklerin hayat tarzı ile ilgili aşağıdaki satırları kaydetmiştir: “Türkler, öyle bir halktır ki yerleşik hayat, hareketsizlik, bir yerde uzun bir süre bulunma, değişiklik ve hareketliliğin az olması,
onlar için düşünülemez. Onların yapısı âdeta hareketliliğe göre tasarlanmış, dinlenme diye bir şey bilmezler… Onlar zanaat, ticaret, tıp, tarım, ağaç dikme, inşaat,
kanal yapma ve mahsul toplama ile uğraşmazlar. Sefer, soygun, av, binicilik, yiğitler
arasındaki muharebeler, ganimet arayışı ve fetihlerden başka bir uğraşları yoktur.
Onların başka düşünceleri yoktur. Bütün düşünceleri bu amaç ve hedeflere hizmet
etmektedir. Bütün düşünceleri bundan ibaret ve bunlarla ilgilidir. Bu konularda da
en yüksek seviye ve başarıya ulaşmışlardır. Bütün bunlar, onların zanaatı, ticareti,
zevki, gururu, konuşma ve gece sohbetlerinin konusu oldu.”
Türklerin en önemli silahı, yay ve oklardır. Bunları çok iyi kullanmaktadırlar.
“Türkler, yabani hayvanlara, kuşlara, hedeflere, insanlara atmaktadırlar… Onlar
atlarını hızla arkaya ve öne, sağa ve sola, aşağı ve yukarıya yönlendirerek ok atmaktadırlar. Türkün dört gözü vardır: ikisi yüzde ikisi ensede.”
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ötedeydi ve çok önemliydi. Onlar para emisyon işleri
(para çıkarma) de dâhil olmak üzere devletin bütün
ekonomik hayatını kontrol ediyorlardı.
Doğu Türk Kağanlığı’nın Yeniden Kuruluşu. Türgiş
Kağanlığı. Araplarla Mücadele
679–689 yıllarında Doğu Türkleri Çin’e karşı verdikle
ri çetin bağımsızlık mücadelesi neticesinde kendi dev
letlerini yeniden tesis etmiş oldular. İlk kağan, İlteriş
Kağan unvanını alan Kutluğ oldu. Onun en yakın yar
dımcısı ve danışmanı ise faaliyetlerini eski Türk Runik
yazısıyla taşa yazan Tonyukuk idi. Kağanlığın merkezi,

Türklere ait taş
sanduka.
VI–VII. yüzyıllar.
Şatar-Guluu,
Moğolistan

Kayalar üzerinde
yapılan Şaman
ritüelinin resmi.
Altay Türkleri

Ötüken’deydi (Hangay Dağları). Devletin Batı sınırları
ise daha İlteriş döneminde Altay olmuştu. 691’de
İlteriş’in ölümünden sonra tahta Kapgan Kağan çıktı ve
691716 yılları arasında hüküm sürdü. Onun dönemin
de devlet, siyasî ve askerî açılardan zirve dönemini
yaşadı. Kuzey Çin’deki Çin birliklerine karşı yapılan
başarılı askerî seferler, Tuva’nın hâkimiyet altına alın
ması, Kidanların (696–697) ve Yenisey Kırgızlarının
mağlup edilmesi (709710), Kapgan’ı Merkezî Asya’nın
hükümdarı yaptı. Batı Türk Kağanlığı’ndaki durum ise
onun buraya da askerî müdahalede bulunmasına baha
ne oldu.
699’da Türgişlerin reisi Uçele, Batı Türk
Kağanlığı’nda iktidar adayı olan Hosrev Böri Şad’ı Çin’e
kaçmaya zorladı ve böylece Çaça (Taşkent)’dan başla
yıp Turfan ve Beşbalık’a kadarki topraklarda hâkimiyet
kurdu. Büyük Çin askerî birliğinin yanı sıra Çin’e bağlı
Aşina soyuna mensup kabile reislerinin bulunduğu
Beytin (Beşbalık) genel valiliği, Türgişlerin güçlü düş
manı oldu. 704’te adaylardan biri Aşina Syan Böri Şad
ile birlikte Yedisu’ya saldırdı. Türgişler, Doğu Türkistan
seferine hazırlanmaya başladılar.
Çu ve İli nehirlerinin vadilerinde Uçele kağanlık
karargâhlarını kurdu. Ülke, 20 bölgeye ayrıldı. Her bir
bölge yedişer bin asker çıkarttı. Uçele’nin veliahtı
Sakal döneminde Çinli askerlerin desteklediği kabile
aristokrasisinin isyanları başladı. Sakal isyanı bastırdı
ve Kuça’daki Çinli valinin birliğini bozguna uğrattı.
708 yılındaki Kuça seferi için hazırlıklar aslında daha
Uçele döneminde başlamıştı. Bunun sebebi de Tan
İmparatorluğu’nun Yedisu’ya yaptığı akınlara son ver
mekti. Savaşta Çin ordusu mağlup oldu. Türgişler için
güneyden gelen tehdit, belli bir süreliğine devre dışı

Mongoloid tipi
taştan insan
heykeli,
VII–IX. yüzyıllar

kaldı. Ancak bu savaştan hemen sonra Doğu komşusu
Kapgan Kağan’dan destek alan Sakal’ın küçük kardeşi
isyan etti.
711’de
Doğu Türk
Kağanlığı’nın
ordusu
Cungarya’daki Boluçu Nehri yakınlarında Sakal’ı boz
guna uğrattı. Kapgan Kağan’ın emriyle savaşan her iki
kardeş de öldürüldü ve 711715 yılla
rında Türgiş Kağanlığı yıkıldı. Kağan
soyuna mensup komutan Sulu Çabış
Çor başkanlığındaki Türgiş ordusu
nun kalıntıları, Seyhun’un ötesine
geçip güneye gittiler.
Yedisu’da
Sulu,
kendini
Türgişlerin kağanı ilan ederek
Türgiş Devleti’ni yeniden canlan
dırdı. Batı’da yeni devlet i Arap
orduları tehdit ediyordu. Nitekim
714715 yıllarında Arap birlikleri
Seyhun’un ötesine seferler düzen
lediler. Doğu’da Çin Sarayı, Doğu
Türkistan’a yerleşen Batı Türk
Kağanlığı soyundan gelen yöneti
cileri destekliyordu. Sulu 717’de
Tang İmparatorluğu’nun başkenti
Chang’an’a diplomat ik amaçlı
başarılı bir seyahat gerçekleştire
rek Doğu’dan gelen tehdidi etkisiz
bıraktı. Daha sonra ise kendisi için
tehdit oluşturan üç bölge ile evli
likler vasıtasıyla akrabalık bağları
kurdu. Aşina soyundan gelen Batı
Türk Kağanlığı hükümdarlarının
torunlarından birinin kızıyla ve
Tibet kralının kızıyla evlendi. Oğlu
Sulu’yu ise Bilge Kağan’ın kızıyla
evlendirdi.
Bununla birlikte Sulu’nun asıl
askerî faaliyetleri Batı’da yoğunlaş
mıştı. Burada o, Orta Asya ülkeleri
nin Arap karşıtı mücadelelerine
müdahil oldu. 720721 yıllarında
onun komutanı olan Sarı Türgişlerin
reisi Kuli Çor, Soğd’da Araplara karşı başarılar elde etti.
728729 yıllarında Semerkand ve Buhara’daki Arap kar
şıtı ayaklanmalar sırasında Soğdlular kağandan yardım
istediler. Türgişlerin saldırısı, kısa süreliğine de olsa
Soğd’u, yalnızca Semerkand’ı ellerinde bulunduran
Araplardan neredeyse tamamen kurtardı. Ancak 732
yılının sonunda Arap valisi Türgişleri yendi ve
Buhara’ya girdi.
Buhara’nın ele geçirilmesinden beş yıl sonra Türgiş
ordusu yeniden Ceyhun’un üst taraflarında görüldü.
Bu sefer Araplar tarafından kuşatılan Toharistan yab
gusu (Yabgu, Türk hanedanlığına mensuptu),
Türgişlerden yardım istemişti. Türgişler, Arapları
Toharistan’dan çok kısa sürede çıkarttılar ve hemen
bütün ülkeye yayıldılar. Araplara küçük bir birlikle sal
dıran kağan, mağlup oldu. Bu mağlubiyet, Sulu’nun
ölümüne yol açtı. Nevaket’e dönüşte (737) komutanı
tarafından öldürüldü.
Sulu’nun ölümü ve oğlu Tuhvarsen Kut Çor Kağan’ın
kısa süreli hâkimiyeti Sarı Türgişlerle Kara Türgişler

arasında 20 yıl sürecek savaşı başlattı ve Türgiş
Kağanlığı’nın yıkılışına yol açtı. Bununla birlikte
Kapgan Kağan’ın ölümünden (716) ve Oğuzların isyanı
dolayısıyla yaşanan krizden sonra II. Türk Kağanlığı,
Bilge Kağan ve kardeşi Kültegin tarafından yeniden
kuruldu. Çin ile yapılan savaştan (721723) galip çıkan
Bilge, kendisi için iyi şartlarda barış anlaşması yaptı.
Sınır ticareti genişletildi, İmparator Suan Tzun sembo
lik verginin yerine ancak 727’de Türk kağanının karar
gâhına 100.000 ipek gönderdi.
731’de Kültegin öldü. 734’te ise Bilge, yakınlarındaki
biri tarafından zehirlendi. Orhun Nehri yakınlarında,
dağlar arasındaki bir alanda II. Türk Kağanlığı’nın tari

Koyun şeklindeki
kilden yapılmış
kap. IV–V.
yüzyıllar. Torken
Kurganı. KetmenTubin Çukuru

Runik yazılı ağaç
çubuklar.
VI–VII. yüzyıllar

hini içeren Runik alfabeli anıtlar, onların onuruna dikil
miştir.
Bilge Kağan’ın veliahtları onun siyasetini değiştir
mediler. Ancak Aşina soyunun yerel yöneticileri mer
kezî iktidarı artık daha az sayıyorlardı. 741’de küçük
yaştaki Tengri Kağan tahtı ele geçiren amcası Kutluğ

Boğa tarafından öldürüldü. Eski tâbi boylarla (Oğuzlar,
Basmiller, Karluklar) savaş başladı. Bu savaşta Kutluğ
Yabgu ve onun veliahtları öldü. 744’te Aşina soyu sona
erdi. Kağan olarak Basmillerin reisi seçildi. Fakat onun
hâkimiyeti de ancak iki yıldan biraz fazla sürdü.
Eski imparatorluğun Batı taraflarında — Altay ve
Cungarya — topraklarının bir kısmını korumayı başa
ran Türk boyları, bundan sonraki gelişmelerde önemli
rol oynamadılar. Onlarla ilgili Çin kaynaklarındaki son
kayıt 941 yılına aittir. Bu yıllarda Türklerin bir kısmı,
Karahanlı Devleti’ni kuran kabileler içerisinde yer aldı.

Kültegin
onuruna yazılan
yazı
fragmanlarının
tasvir edildiği
basma resim
fotokopisi
(V. V. Radlov
koleksiyonu)

Eski Türk Yazısı
Türk kağanlıklarına bağlı Merkezî ve Orta Asya’nın Türk
dilli kavimleri ile Hazar Kağanlığı’nı kuran Aşağı İdil, Don
Yanı ve Kuzey Kafkasya’daki Türk halklarının kendi yazıları
vardı.
Yabancı kaynaklarda Türklerin ihtiyaç duydukları insan, at,
hayvan ve vergiyi sayarken küçük ağaç tahtalara çizgiler
attıkları yazılmaktadır. Türk elçileri de yabancı ülkelere gönderilirken yanlarında mektup götürüyorlardı. Örneğin
568’de II. Justinianos’un İstanbul’daki sarayına gelen
Soğdlu Maniah, kağanın mektubunu da getirdi. Bizans
tarihçisi Menandros’a göre bu mektup, “İskit yazısıyla” kaleme alınmıştır. Bunun nasıl bir yazı olduğu ile ilgili Türk
Kağanlığı’ndan günümüze kadar gelen Merkezî
Moğolistan’daki Bugut Yazıtı bir fikir verebilir. Bu yazıt,
tahta çıkıncaya kadar Mahan Tegin adıyla tanınan Taspar
Kağan’ın (572–581) mezar külliyesinin içerisine dikilmişti.
Mezar taşının üç tarafındaki yazılar da Soğd dilinde kaleme
alınmıştır. Taraflardan birinde neredeyse rüzgarla tamamen
silinmiş Brahmi yazısıyla Sanskritçe bir yazı mevcuttu.
Metinden Soğdca yazının kağanlıkta
Türk toplumunun üst tabakasına mensup eğitimli sınıfın büyük kısmı tarafından okunup anlaşıldığı görülmektedir.
Soğd dilini yazıda kullanmanın yanı
sıra Türklerin Soğd alfabesini kendi
konuşmalarını kaydetmek için kullandıklarını da düşünebiliriz. Daha sonraki
tarihlerde bu alfabe, küçük değişikliklere uğrayarak “Uygur” adını aldı.
Uygurlar bu alfabeyi özellikle IX–XV.
yüzyıllarda kullandılar. Ancak taşta yazı
için Soğd alfabesine nadiren başvurdular. Yani daha Runik alfabesinden çok
önce Türkler, Soğd alfabesini kullanıyorlardı. Nitekim bu alfabe, Türk Kağanlığı’nın da ilk resmî
yazısıydı.
Eski Türk Runik alfabesi ise Türkler arasında VII. yüzyılın
ilk yarısından daha önce ortaya çıktı. Başta bu alfabe, birbiriyle bağlanmayan 37 veya 38 geometrik işaretten oluşuyordu. En önemlisi de bu yazı ile Soğd yazısından farklı olarak
ağaç veya taş üzerine yazmak (kazımak veya oymak) daha
kolaydı. Runik alfabe, Türk dilinin fonetik özelliklerinin ifadesi açısından da daha uygundu. Örneğin sessiz harflerin
çoğu, kullanılacağı sesliye bağlı olarak iki şekilde yazılabiliyordu.
Eski Türk Runik alfabesinin ortaya çıkışı meselesi üzerinde
ayrıntılı durmadan söz konusu alfabenin ortaya çıkışı ile ilgili ileri sürülen tezlerden en makulünün bu alfabenin Soğd
alfabesi temelinde oluşturulduğu tezinin olduğunu söylemek
mümkündür. Soğd alfabesi ise kendisi de Ahemenid dönemi
Aramicesi’ne dayanmaktadır. Runik yazısını oluşturanlar
Uygur alfabesinde temsil edilen aynı Soğd harflerini kullanmış, ancak Soğd alfabesine has sesli harflerin ifadesi için
kullanılan (Uygur alfabesinde de değiştirilen) işaret sistemini
kullanmamışlardır.
Eski Türk Runik yazısı, VII.–IX. yüzyılın ilk yarısında geniş
ölçüde kullanıldı, ancak daha X. yüzyılda Moğolistan topraklarında kendinden yalnızca “geçmişin izi” olarak söz ettirdi.
Ancak Yenisey’de ve muhtemelen de Altay ile Orta Asya’nın
kuzeydoğusunda Runik yazı, X–XI. yüzyıla kadar varlığını
sürdürdü.
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Türk Ordusu

Atlı askerlerin
tasviri. V. yüzyıl.
Har-Had Dağı,
Moğolistan

VI–VIII. yüzyıllar Türk ordusunun öncü gücü, zırhlı
süvari birliklerdi. Silah ve teçhizatları, Moğol bozkırla
rında, I. binyılın ortalarında, JuanJuanların hâkimiyeti
döneminde oluşmuştur. Türkler bu silahları geliştirdi
ler, geleneği de devam ettirdiler.
Her Türk askerinin en önemli silahı, oklarla uzun bile
şik yaydı. Okların özelliği ise üç yanlı temrenleridir.
Türk kağanlıkları devrinde yay yapısı ve okların tem
renlerinin şekilleri belli değişikliklere uğradı, bu silahla
rın çeşitleri arttı. VI. yüzyılda Türkler, yay ve okları bir
likte yerleştirdikleri kılıfı kullanmayı bıraktılar. Türkler
ok kılıfı ile yay kılıfını ayırdılar ve kılıç kemerinin farklı
taraflarına yerleştirdiler. Huş ağacı kabuğundan yapı
lan kılıf, diyagonal şekilde sağdan asılıyordu. Bu kılıf
oval kesitte, dar, aşağı doğru genişleyen kalem kutusu
şeklini almıştır. Oklar bu kılıfa yelekleri aşağı şekilde
koyulurdu. Okların temrenlerinin görüldüğü kılıfın ağzı
ise ileri ve yukarıya doğru bakıyordu. Sola takılan yay
kılıfı ise deri veya tüylü posttan yapılan yarı sert eğri bir
kılıftır. Bu kılıfa dirseği çıkartılan bir veya iki yay koyu
lurdu. Bezden, keçeden ve deriden
yapılan bir başka kılıf da yay kılıfın
dan dışarı çıkan yayın üst uzun boy
nuzunu kötü havalarda koruyordu.
Ateşsiz silahlar tokaya geçirilen
özel silah kayışına bağlanıyordu.
Teçhizatın esas unsuru da işte bu
kayıştı. Bunu ok kılıfından farklı ola
rak askerler hiç çıkartmıyorlardı.
Ateşsiz silahlar grubuna ise kılıç, her
geçen gün daha popüler hâle gelen
süvari kılıcı, saplı savaş bıçakları
dâhildi. Mızrak (süvari darbesinin ilk
ve en önemli silahı) ve ay baltalar,
saldırı silahlarını tamamlıyordu.
Savunma silahları ise zırh, miğfer
ve kalkandan oluşuyordu. Zırh nere
deyse her zaman lamellar yapıday
dı. Merkezî Asya zırhlarının önemli İran ipek kumaşı.
özelliklerinden biri de kenarının V–VI. yüzyıllar.
oyma ve uzun olmasıdır. Bu her ne Doğu Türkistan
kadar ustanın işini arttırıp zırhı daha
pahalı hâle getirse de zırhı hem
hafifletiyor hem de süslüyordu.
Zırhın kenarlarına bazen deri veya
desenli kumaş yapıştırılırdı. Bu da
zırhı daha süslü hâle getiriyordu.
Zırhlı dik yakalı deri pelerin de zırhı
kuvvetlendiriyor ve süslüyordu.
Yumurta formundaki başlığı metal
den yapılıyor ve başlığın alın kısmı
daha da sağlamlaştırılıyordu.
Başlıkta göz kısmı oyuluyor, burun
için küçük bir koruma parçası ekle
niyordu. Boyun ile enseyi koruyan
parçalar da başlığa ekleniyordu.
Türk kağanlıkları döneminde
göçebe süvari teçhizatında gerçek
bir devrim yaşandı. Çok iyi süvari
sayılmayan Çinliler, III. yüzyılda
ağaçtan sert eyer ve üzengi kemiği
yaptılar. Bu yenilikler, tecrübesiz
binicilere dahi eyerde sağlam otur
ma imkânı veriyordu.
Türkler ve diğer göçebe at yetiştiricileri gibi mükem
mel binicilerin Çinlilerin bu yeniliklerine pek ihtiyaçları
olmasa da şüphesiz bunlar, onların da hayatını kolay
laştırmıştır. Hatta özellikle Türkler bu yeniliklerin
üstünlüğünü iyi kavramışlardır. Arkadaki eyer kaşı ve
üzengi kemiklerine dayanarak mızrak atmak daha
güvenli ve rahattı. Darbe daha isabetli ve en önemlisi
de daha güçlü oluyordu. Üzengi kemikleri sayesinde
Türkler, uzun kılıçla güçlü bir şekilde vurma imkânı elde
etmişlerdir. Türkler sayesinde üzengi kemikli sert eyer,
VI. yüzyıldan itibaren Batı’da yayılmaya başladı.

Atlı Türk askeri.
VII.–VIII.
yüzyıllar.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Soylu Türk
Hükümdarının Kıyafeti

Türklerin
hükümdarı
Kültegin.
VII–VIII.
yüzyıllar.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Kültegin’in taştan
heykeli. Yaklaşık
731, KoşoSaydam,
Moğolistan

Çin kaynakları ve daha geç tarih
teki kaynaklara (Orta Asya’daki
Türk taş heykelleri, yerli Türk nüfu
sunun tasvir edildiği Semerkand
duvar yazıları) göre Türkler, Çinliler
den farklı olarak temel üst kıyafet
olan kaftanın (genellikle ipek
kumaştan yapılan uzun, süslü bir
giyisi) önünü sağdan sola kapatı
yorlardı.
Kağanlar da dâhil olmak üzere
Türklerin kıyafetinde Hun gele
nekleri devam etti. Üst kıyafet,
her zaman bacakların yarısına
kadar uzanan cüppeden (kaftan
dan) oluşuyordu. Bu giysinin kol
ları, uzun ve dar olup yaka devriği
de geniş olurdu. Çinlilerden farklı
olarak, ki onlar bu hususa büyük
kültürel önem veriyorlardı, Türkler
kaftanın önünü sağdan sola kapa
tıyorlardı. Ancak Kültegin’in
saraylılarının heykellerinde kaf
tanların önü soldan sağa kapatıl
mıştır. Muhtemelen burada
Türklerin eski efendileri Moğol
kökenli Juan Juanların gelenekle
rine uymanın ve Çin imparatorları
nı taklit etmenin izleri görülmek
tedir. Türklerde kıyafetin önünün soldan sağa kapa
tılması, üst tabakaya mensubiyeti ifade ediyordu. Bu
kaftanlar, kıymetli Çin ipeklerinden dikiliyordu. Batı
bölgelerde (Doğu Türkistan, Sincan), Soğd ve İran
ipekleri de kullanılıyordu.
Kaftanın üstüne metal eklemeler
ve kemer salkımlarıyla donatılmış
kayış bağlanıyordu. Metalin kalite
si, ekleme ve salkımların şekil ve
sayısı, kemer sahibinin sosyal konu
munun en önemli göstergeleriydi.
Türk soyluların kemerlerindeki
ekleme ve süsler altından olup
değerli taşlar, telkâri (gümüş ya da
altın tellerden yapılmış motiflerle
süs), altın ve gümüşten küçük
baloncuklar ve kabartma motiflerle
donatılmıştı.
Kemere bağlanan uzun ve düz
kılıç, normal kılıç ve savaş bıçağı
gibi kesici silahların kılıflarını da aynı şekilde süslüyor
lardı. Uzun ve düz kılıç sola, bıçak karnın enine asarlar
dı. Dik açılı bir çanta, deri kılıfında çakmak ve yemek
sırasında ellerini silecekleri mendili sola takarlardı.
Türklerin ayakkabısı, siyah deriden yapılan topuksuz
yüksek uzun çizmelerdi.
Türk askerleri beline kadar sarkan uzun saçlarını örü
yorlardı. Bazen saçları ikiye ayırarak arkadan tek ya da
iki saç örgüsü yapıyorlardı. Ancak her bölgenin yöneti
cisi, yanında kendisinden daha üst mevkide birinin
olmadığı ortamda saçlarını serbest bırakırdı. Buna göre
kağan her zaman saçları dağınık gezerdi.
Türk hükümdarlarının başlığı ise uçları sırta sarkan
kurdele — taç idi. İpekten ya da simli kumaştan yapılan
bu taç, altın ve incilerle süslüydü. Bunun dışında
hükümdarlar taç da takıyorlardı. Moğolistan’da bulu
nan Kültegin heykeline göre onun tacı üç parçalı bir
başlıktı. Bu tür başlıklar, Budist bodhisattvaların tasvir
lerinde mevcuttur. Nitekim onlardan da benimsenmiş
tir. Kültegin başlığının merkezinde kanatlarını açan yır
tıcı kuş yer almaktadır. Muhtemelen bu kuş, onların en
önemli Tanrıları olan Gök Tengri’yi sembolize eden
totemlerinden biridir.

Soylu Türk Kadınının
Kıyafeti
Soylu bir Türk
kadını.
VII–IX. yüzyıllar.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Çin menşeli ipek
kumaş.
VII–VIII.
yüzyıllar. Doğu
Türkistan

Doğu Türkistan’daki muhteşem
sanat eserlerinde, yani Budist ve
Maniheist duvar resimleri ile kitap
lardaki minyatürlerde, Çin resim,
heykel ve oyma taşlardaki tasvirler
de Türk kadınının kıyafetleri hakkın
da yeterince bilgi mevcuttur. Bu
dönemin kumaşları ise arkeolojik
buluntular sayesinde bilinmektedir.
Soylu kadının kıyafeti manşetli,
kolları uzun ve dar olan uzun bir
elbise ve kolları kısa olan kısa kaf
tandan oluşmaktadır. Kaftana, üze
rine madeni eşyalarla donatılmış
kemer bağlıyorlardı. Bu kemere de
çakmak, kozmetikler, mendil koy
dukları çantacüzdan tutturuyorlar
dı. Bu giysinin üzerine de sık kumaş
tan uzun bir kaftan daha omuza atı
lırdı. Kaftanın kıymetli özel ipekle
işlenmiş geniş devrik yakası olurdu. Elbisenin altına çiz
gili kumaştan dikilen uzun pantolon giyerlerdi.
Ayakkabıları ise ayak bileği ve ayaklardan kısa kemer
lerle sıkılıp bağlanmış çizmelerdi.
Kadınlar başlarına yüksek konik şapkalar takarlardı.
Şapkaların etrafı da değerli kürk ile sarılırdı. Türk kadın
ları saçlarını örerlerdi. Türk kadınları arasında ziynet
eşyası olarak özellikle yüzükler, bilezikler, boncuklar ve
küpeler popülerdi.
Soylu Türk kadınları, kıyafet dikimi için farklı kumaş
lar kullanmışlardır. Bunlar arasında yerli yün ve keçeler
olduğu gibi Çin, Doğu Türkistan, Orta Asya, İran ve
Bizans’tan ithal edilen ipekler de vardı. Bundan dolayı
soylu Türk kadınının kıyafeti, zen
ginlik, renk çeşitliliği ve desenlerle
dikkat çekiyordu.

Çin menşeli ipek
kumaş.
VII. yüzyıl.
Doğu Türkistan
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Çin ipek kumaşı
üzerinde tasvir
edilen yüklü deve
ve sürücüsü.
VI. yüzyıl

Türk halklarının kültür tabakasının önemli bir kısmı
nın ortaya çıkışı, şehir ve vahalarda oluşan ve Doğu’nun
en parlak medeniyetlerinden biri olan İpek Yolu ile bağ
lantılıdır.
Çin’e yolculuğu daha M. Ö. IV–III. yüzyıllarda keşfet
meye başladılar. Ancak böyle bir yolun kesinleşmesi ve
aktif olarak kullanılmaya başlanması, Çinli diplomat
Chang Chien’in Batı bölgelerine yaptığı seyahat (M. Ö.
138–126) ve Han Hanedanlığı’nün hükümdarı Udi’nin
gönderdiği ilk kervanla mümkün oldu.
Yol, Xi’an’dan başlayıp Lanzhou’dan geçiyor ve
Çin’in Batı’daki ileri karakolu Dunhuang’a uzanıyordu.
Burada yol, Taklamakan Çölü’nü kuzey ve güneyden
dolaşarak
ikiye
ayrılıyordu.
Yeniçağın ilk asırlarında aktif ola
rak kullanılan Güney Yolu Miran,
Çerçen, Hotan ve Yarkend’den geçi
yordu. Kuzey Yolu ise Hami, Turfan,
Karaşar, Kuça ve Aksu’dan geçiyor
du. Çölün batı kenarında, Kaşgar
yakınlarında, yollar yeniden birleşi
yor ve Pamir’i aşarak yeniden farklı
yönlere bölünüyordu. İpek Yolu’nun
iki kavisi, çölün kuzey ve güney
sınırlarındaki vahaları güvenli bir
şekilde birbirine bağlıyor ve yerle
şik tarımcı, tüccar ve zanaatçıların
şehir kültürünün gelişimine önemli
katkıda bulunuyordu.
Bu bölgenin kazançlı coğrafik ve
stratejik konumu, bölge tarihinin
son iki bin yılının tarihini de belirle
miş oldu. Bu tarih, ticarî yolları
kontrol altında tutabilmek için
çeşitli güçler tarafından verilen
mücadele tarihiydi. İranlılarla Yunanlılar, Kuşanlarla
Çinliler, Tibetlilerle Uygurlar, Araplarla Türkler ve
Moğollar, gelişen vahaları kendi topraklarına katarak
ve hâkimiyetlerini kurarak sırasıyla kervan yollarının
hâkim gücü hâline gelmişlerdir.
Belirtilen sebeplerden ötürü “tüccar medeniyeti”,
karakter itibarıyla eklektik (seçgen) idi. Bu medeniye
tin oluşum ve gelişimine Çin kaynaklarında Yüeçiler
olarak geçen yerli HintAvrupa kavimlerinin evlatları ile
buraya ticarî kervanlarla gelen onların Soğd’daki kan
daşları, ilk kez burada Han Hanedanlığı döneminde
görülen ve 1.5 asır (630751) burada kalan Çin muhafız
kuvvetlerinin nüfusu, Hindistan ve Tibet göçmenleri ve
Türkler, Uygurlar, Karluklar ve Tatarlar gibi çeşitli göçe
be kavimler katkıda bulundular.
Ekolojik ve jeopolitik sebeplerden ve en önemlisi de
çevredeki büyük güçlerin konumlarının belirlenmesin
deki belli eşit haklar dolayısıyla M. Ö. I binyılın ortala
rında burada bağımsız devletler oluşmuştur. Bunlar,
hızlı gelişen ekonomilere ve çok sayıdaki şehir ile köy
yerleşim yerlerine sahip devlet oluşumlarıydı.
Bozkırlarda ise göçebe kavimleri yaşıyordu. Ticarî yol
lar ise bu devletçikleri birbirlerine bağlıyordu.
VI–VII. yüzyıllarda Batı bölgesinde oluşan durumun
genel hatları, meşhur Budist rahip Xuan Zang’ın eserin
de anlatılmaktadır. 26 yaşlı rahip 629’da Hindistan’a
yolculuk yapmaya karar verdi. Onun yolu, Doğu
Türkistan’ın kuzey vahalarından geçti. Dönüşü ise
rahip, 645’te Hotan üzerinden güney yolu ile yaptı.
Seyahati ile ilgili ayrıntılı bilgileri rahip, Batı Bölgeleri
Kayıtları adlı eserde kaleme almıştır. Bu kayıtlardan
Doğu Türkistan’daki bazı büyük yerleşim yerlerinden
haberdar oluyoruz. Örneğin Yençi (Karaşar) Devleti’nin
başkentinin çevresinin 67 li (2.4–2.8 kilometre) olduğu
yazılmaktadır. Tarlalar, sulama kanalları sayesinde
sulanmış, ülkede çeşitli buğdaygiller yetiştirilmiştir.
Rahibe göre çok sayıda üzüm bağı ve diğer meyve
ağaçları vardı. Halk, yün ve pamuklu elbiseler giyerdi.
Rahip, ülkede ondan fazla Budist manastırının olduğu
nu, yazının ise Hint yazısına benzediğini yazmaktadır.
Kuça şehrini ise Xuan Zang, daha da ayrıntılı anlatmak

Soğdlu tüccar.
Ağaçtan heykel.
VII. yüzyıl

İpek Yolu
şehirleri arasında
kervan ticareti
hiç kesilmemiştir

İpek üzerinde
yazılan Çince
metin. VI. yüzyıl

tadır. Kuça’nın başkentinin çevresi,
17–18 li (6.87.6 kilometre) idi.
Bölgede zengin altın, bakır, demir
ve kurşun yatakları mevcuttu. Bölge
halkı ipek elbise giyerdi. Bütün
işlerle yerli hükümdarın nezdindeki
çok güçlü bir bakan ilgileniyordu.
Ülkede yaklaşık 100 Budist manas
tırı vardı. Şehrin Batı kapılarında
Xuan Zang, iki büyük Buda heykeli
görmüştür. Komşu Aksu devletinde
de durum buna benzerdi.
Rahibe göre Kaşgar topraklarında
ise toprakların işlenmesine büyük
önem veriliyordu ve bu topraklar
çok bereketliydiler. Burada ince
işçiliği olan halılarla özel başlıklar
üretilmiştir. Bu devlette de rahibe
göre yazı, Hint yazı örneğinde oluş
turulmuştu. Xuan Zang, Kaşgar’da
da yüzlerce Budist manastırının
olduğunu yazmaktadır.
Xuan Zang’a göre Hotan da büyük ve zengin bir
ülkeydi. Ülkenin yarısını kumlarla taşlar kaplasa da
geriye kalan topraklar buğdaygillerin yetiştirilmesine
uygundur. Bu toprak çok verimliydi. Tarımın yanı sıra
burada halı ve keçe üretimi yaygındı. Halk çok sakin ve

barışçıl olup gelenekleri iyi biliyor, öğrenmeyi ve müzi
ği seviyordu. Âdetleri çok adildi ve barbarlarınkine
benzemiyordu. Yazı çok uzaktan da olsa Hint yazısını
hatırlatmakla birlikte biraz değiştirildi. Buda’ya tap
maktadırlar. Ülkede 100 Budist manastırı ve yaklaşık
5.000 rahip vardır. Budizm’in Mahayana mezhebine
mensupturlar. Hükümdarları çok cesur ve akıllı idi;
savaşlarda yiğitçe savaşıyor ve hak edenleri iyi ödüllen
diriyordu.
İpek Yolu şehir devletlerinin temel kaynakları ticaret
olup bu ticarette de Soğdlular önemli rol oynuyorlardı.
Soğdlular bu bölgede tüccar ve zanaatçı nüfusun
büyük bir kısmını oluşturmaktaydılar. Kervanlarla bir
likte bunlar çok erken tarihlerde, IV. yüzyıldan itibaren
Merkezî, Doğu ve Güney Asya’nın topraklarında görül
meye başlanıyordu, her yerde ticaret ve zanaat yerle
şim yerleri ile koloniler açıyorlardı. “Eski mektuplar”ın
verdiği bilgiye göre İpek Yolu’nun ana noktalarından
biri olan Dunhuang’da daha IV. yüzyılda Soğdluların
sayısı binden az değildi. Ordos’ta da nüfusu neredeyse
yalnızca Soğdlulardan oluşan yerleşim yerleri kurul
muştur. Arkeolojik buluntular onların kuzeye, Türk
göçebelerin bölgeleri olan Güney Sibirya ile Baykal
Önü’nde de yayıldıklarına işaret etmektedir. Yine
Altay, Balkaş ve Baykal coğrafyasında da Soğd ticaret
kolonilerinin olduğu bilinmektedir.
Birkaç asır boyunca çevredeki medeniyetlerin
madd î ve manevî kültürlerinin başarılarını göçebe
dünyasına yayanlar da Soğdlular’dı. Çin ipeği, İran
kumaşları, Orta Doğu camı, Baktriya ve Soğdlu zana
atkarların ürünleri ve birçok şey daha Büyük Bozkır’a
sadece göçebelerin komşu devletlere düzenledikleri
başarılı askerî seferler sayesinde değil, Soğdlu tüccar
ların aktif faaliyetleri neticesinde de gelmiştir. Yazılı

kaynaklardan Doğu Türkistan şehirlerinden gelme
birçok kimsenin Türk ve Uygur kağanlarına, daha
sonra da Büyük Moğol hanlarına yakın kimseler oldu
ğu anlaşılmaktadır. Soğd dilinin Hotan lehçesi ise I.
binyılın ikinci yarısında İpek Yolu için “lingua franca”,
yani yazışma, iletişim ve ticaret dili olmuştu. Önemli
ölçüde Türk nüfusunun I. binyılın sonunda Tarım
Havzası ve Orta Asya vahalarına gelmesiyle ve bu böl
gede yeni Türk devletlerinin (Karahanlılar, Turfan
Uygur Devleti) kurulmasıyla birlikte etnolinguistik
durum yavaş yavaş değişmeye ve Türk lehçeleri
hâkim duruma gelmeye başladılar.
Türk kültürünün birçok unsuru, köken açısından
Soğd ile bağlantılıdırlar. Örneğin Soğd güzel sanatları
nın etkisini, bazı eski Türk taş heykellerinin ikonografi
ve üslubunda görmek mümkündür. Göçebelerin İpek
Yolu şehirlerinin medeniyeti ile iletişimi, tek taraflı
değildi. Tersine bir etki de söz konusuydu. Bunun en
büyük göstergesi de göçebe dünyasında gelişen silah
ve koşum takımının daha geniş bir coğrafyaya yayılma
sıydı. Bununla birlikte arkeolog B. İ. Marşak’a göre
“göçebelerin yaptıklarını göçebeler için yapılanlardan
ve göçebelerin etkisiyle yerleşik hayat sürenlerin yine
yerleşik hayat sürenler için yaptıklarını ayırt etmek çok
zordur.”
Karşılıklı sıkı temaslar, eski Türk döneminin sinkretik
sanatını ortaya çıkartmıştır. Bu sanatta İran, Soğd, Çin
ve Türk sanatının gelenekleri o kadar sıkı bir şekilde bir
birine karışmıştır ki, aynı olayı, farklı araştırmacılar
farklı şekillerde (Bazılarına göre Batı etkisi, bazılarına
göre ise Doğu etkisi söz konusudur) yorumlamaktadır
lar. İran’dan başlayıp Çin’e kadarki bozkır kuşağında
bezek ve konu kompozisyonlarının benzer motifleri
hâkimdir. Günümüzde bu sanatın ortaya çıkış merkezi
ni tespit etmek güçtür. Gerçi buna ihtiyaç da yoktur. Bu
sanat türü, gerek yansıtılan fikirler gerekse de sanatsal
şekil bakımından eklektiktir.
Çin, Ön ve Orta Asya ile temaslar, yalnızca ticareti
değil, göçebe toplulukların manevî kültürünü de kapsı
yordu. Göçebelerin dinî hoşgörüsü, bu coğrafyaya
farklı din ve dinî akımların girip yayılmasını da sağla
mıştır. VI. yüzyılın sonunda Budizm Çin ve Orta
Asya’dan bozkıra girdi.
İpek Yolu üzerinde Budizm, yeniçağın ilk asırlarında
hızlı bir şekilde yayıldı. O tarihlerde bu bölge, Kuşan
Devleti’nin içerisinde yer alıyordu. Budizm, Kuşan
Devleti’nde güçlü bir konuma gelmişti. Devletin en
önemli hükümdarlarından biri Kanişka (78–123),
Budizm’i himayesi altına almış, hatta Budizm konsey
lerinden birine başkanlık etmiştir. Budizm tarihini
araştıran Frank, Budizm’in Hindistan sınırlarını aştıktan
sonra dünya çapında tarihî öneme sahip olduğunu,
medenileştirme gücüne ve siyasî gücün de etkili faktö
rüne dönüştüğünü yazmaktadır.
Daha sonra Budizm’in fikirlerini farklı ölçüde
Uygurlar, Kırgızlar, Kimekler kabul ettiler. I. binyılın
sonlarında Orta Asya vahalarında Budizm öğretisi, top
lumsal ve özel hayatın bütün alanlarına sızan bir din
hâline geldi. Arap fetihleri ile Hindistan ve Çin’deki
baskıdan kaçan Asya’nın dört bir tarafından binlerce
erkek ve kadın rahip buraya gelip yerleştiler. Rahipler,
bölgenin İslâmlaşmasına kadar burada kendilerine
barınak buluyorlardı.
Aynı zamanda Orta Asya’dan
Soğd üzerinden Maniheizm ve
Nesturilik yayılmaya başladı. VIII.
yüzyılın 70’li yıllarında Maniheizm,
Uygurların resmî dinî oldu. Uygurlar
aracılığıyla Maniheizm, muhteme
len Yenisey Kırgızları ile Kimekler
arasında da yayıldı. Bununla birlikte
Maniheizm’in Büyük Bozkır’ın üze
rindeki etkisi, Uygur Kağanlığı’nın
tarih sahnesine kaldığı süre ile
kıyasla ancak çok kısa süre daha
fazla kendisinden söz ettirdi. Son
yıllarda yapılan kazı sonuçlarına
göre Maniheizm, ancak Yeni Kırgız
topraklarında Moğol seferlerine
kadar varlığını sürdürebilmiştir.
Aynı tarihlerde bozkırlarda
Hristiyan misyonerler de görülme
ye başlandı. Bunların topluluk ve

Ak-Beşim'deki
Budizm
tapınağının
rekonstrüksiyonu.
VII. yüzyılın
sonu – VIII.
yüzyılın başı

manastırları başta İpek Yolu vahalarında, VI. yüzyılda
ise Çin’de ortaya çıktı. Doğu Hristiyanlığı’nın Nesturilik
mezhebinin etkisi özellikle VIII. yüzyılın sonundan iti
baren güçlenmeye başlandı. Bu tarihte Çin’den kovulan
Nesturi toplulukları kuzeye, göçebelerin yanına geldi
ler. XI–XII. yüzyıllarda Moğol bozkırlarının batısında
Naymanlar ile Tula’daki Kereitler gibi kalabalık ve güçlü
kabileler Nesturiliği kabul ettiler. Bu mezhep, Çin
Seddi yakınlarında göçebe hayatı yaşayan Güney
Moğollarından Ongutlar arasında da yayıldı.
Batı’dan Büyük Bozkır’a İpek Yolu’nun kervanları ile
gelen başka bir kültürel başarı da yazı idi. Şehir kalıntı
larını araştıran arkeologlar bölgede dinlerle birlikte
Maniheizm
Maniheizm, III. yüzyılda Mani tarafından İran’da kurulan bir dindir. Mani, o
güne kadar mevcut olan bütün dinlerin yerini alacak evrensel bir din kurmak
istiyordu. Mani dininin dünya görüşünde tanrısal aydınlık ile karanlık iki rakip
olarak karşı karşıya durur. Karanlık, bir gün aydınlığın sınırlarına girme teşebbüsünde bulunmuştur. Aydınlığın bir kısmı, karanlığın içinde tutsak kalmıştır.
İşte bu, maddî dünyadan başka bir şey değildi. Bu dine mensup kimseler de kendilerine amaç olarak tutsak kalan aydınlığın parçalarını kurtarmayı belirlemişlerdir. Bunun yolu ise hayat ve maddi olan herşeyden nefret etmekten geçiyordu.
Böylece Mani dinine mensup olanlar için dünya, sevilmesi gereken bir yapıt
değil de imha edilmesi gereken bir kazanın sonucuydu. Mani’nin 274’te ölümünden sonra İran’da Maniciler baskı altına alındı. VI. yüzyılda ise buradaki
Maniciler Doğu ve Kuzey-Doğu’ya kaçtılar. Bu tarihten itibaren Maniheizm tarihi daha çok Merkezî Asya Maniheizmi’nin tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır.
VIII. yüzyılın başlarında Maniheizm’in lideri, Arapların baskısıyla karargâhını
Toharistan’a, daha sonra (X. yüzyılın başlarında) Semerkand’a taşıdı. Orta
Asya’da Doğu Türkistan üzerinden Maniheizm Çin’e girdi. Buradan da
Maniheizm, VIII. yüzyılın ortalarında Uygur Kağanlığı’nda yayıldı ve 762-763
yıllarında Uygur Kağanlığı’nın resmî dini oldu. Maniheizm bu statüyü,
Kırgızların 840’ta Uygur Devleti’ne son vermesine kadar korudu. Daha sonra
Maniheizm’in en önemli merkezi, Turfan’ın başkenti Koço oldu. Doğu
Maniheizm’in en üst seviyedeki din adamları burada kalmaya başladılar.

Seramik kâse.
VIII–IX. yüzyıllar

buraya sızan çeşitli yazıların izlerine de rastlamışlardır.
Hindistan’dan Brahmi yazısı alınıp yerli Soğd lehçeleri
ne uydurulmuştur. Mani ve Nesturi toplulukları arasın
da ise Arami alfabesi temelinde geliştirilen orijinal yazı
sistemleri kullanılmıştır. Ancak bölgede hâkim konum
da olan FarsArami yazısından türeyen Soğd yazısıydı.
Muhtemelen Soğd alfabesi, OrhunYenisey Runik
yazının da temelini oluşturmuştur.
Bu yazı bilindiği gibi, Orhun yazıtları
nın alfabesiydi; bu yazıtların en eski
si ise VI. yüzyıla aittir. VIII. yüzyılda
ise Runik yazısının yerini, Soğd yazı
sının temelinde Manicilerin etkisiyle
oluşturulan Uygur alfabesi aldı.
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Budizm ve Türklerin
Manevî Kültürü
Birkaç asır boyunca Mançurya’dan başlayıp Kuzey
Kafkasya bozkırlarına kadarki muazzam coğrafyadaki
Türklerin siyasî ve askerî hegemonyası, Türklerin çok
eskiden oluşan gelenek ve değerlerinin çok yönlü kültü
rel dönüşümüne yol açtı.
Türklerin manevî geleneklerini Tanrılaştırılmış Ebed î
Gök’te, şöhret ve büyüklükle ödüllendirilen atalarının
soy kütüklerinde, Runik alfabeyle kaleme alınan atala
rının kahramanlıklarında, epik şiirlerinde, bir taraftan
anıt rolü oynayan diğer taraftan da atalarının kült
ayinlerinin bir parçası olan balballarda görmek müm
kündür.

Yedi rahibi
bekleyen Buda.
Duvar resmi. III.
yüzyılın ikinci
yarısı. Miran
(Xinjiang)

lar tutuyordu. Atları muhteşemdi. Deve ve atın üzerin
de gidenlerin sayısı o kadar fazlaydı ki, tek bakışla hep
sini görmek mümkün değildi. Kağanın çadırı öyle bir
şekilde altınla süslenmişti ki gözler kamaşıyordu. Çinli
rahibe üzüm suyu verdiler (Diğer misafirler ise daha
sert içecek tercih ettiler). Herkes müzik eşliğinde yiyip
içti. Müzik, her ne kadar “barbarca” olsa da müzikten
anlayanlar için çok ahenkli ve güzeldi. Her konuda öyle
bir düzen kurmuşlardır ki, şaşırmamak mümkün değil
di.”
Bu bağlamda şunu da belirtmek ilginç olacaktır ki
VIII. yüzyıla ait Bezeklik’teki (Koço Uygur Devleti)
duvar resminde tasvir edilen gözleri patlak ve dilleri

Hadda’daki
Buda’nın kafası

Göçebe Türk Devleti, pekişme sürecinin başında iki
kısma ayrılıyordu: Moğolistan merkezli Merkezî Kanat
ve Kuzey Kafkasya, Kırım ve Orta Asya’ya kadar yayılan
Batı Kanat. 603’te ise bu kısım resmiyet kazandı. Daha
önce karargâhı Moğolistan’da olan kağana bağlı Batı
Türk Kağanlığı bağımsız oldu.
Yaklaşık 628’de meşhur Budist rahip Xuan Zang
(596–664), Çin’den Hindistan’a giderken Batı Türk
kağanının Suyab yakınlarındaki karargâhındaki kabu
lünü şöyle anlatmıştır: “Kağan, yeşil renkte bir kaftan
giymişti. Kend isine simli kumaştan dikilen kaftanlar
giyen ve saçları örülen 200’den fazla tarhan refakat
ediyordu. Kürke kaplanmış elbiseler giyen ve yumuşak
şapkalar takan d iğer askerler ise topuz, yay ve sancak
Brahmi yazısıyla
Sanskritçe kaleme
alınan
Saddharma
Pundarika
Sutra’nın
elyazması
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Mutluluk
Tanrıçası’nı davet
ile ilgili sihirli
sözler içeren
Soğdca metinden
bir bölüm

çıkartılan müzisyenler aslında “barbar” ses ve ritmini
çağrıştırmaktadırlar.
Eski Türkler, “doğal güzellik” estetiğini “yarattılar”.
Onlar baştan beri yüksek gök mavi renkteki göğü ve
çeşitli manzaraları gözlemliyorlardı. Söz konusu man
zarayı, opal parlaklığında açık hava, temiz billur su ve
bulutlar veriyordu. Bulutlar bazen zarif, kar beyazı
rengindeki tüylere benzerken, bazen de kutsal geyi
ğin kasırga benzeri koşusunu andıran buram buram
hareketlerde bulunurlardı. Bazen de bu bulutlar, açık
lanması zor tuhaf bir desene bürünmektedirler. Çok
renklilik, bezeğin karmaşık yapısına rağmen çizgi ve
silüetlerin belirginliği, anıtların sadeliği ile ön plana
çıkan eski Türk dekor sanatının kökleri de işte bunlara
dayanmaktadır.
Her kültürün, yerel temellerden çıkıp geliştiği ve
aynı zamanda da iletişim içerisinde olduğu diğer kültür
ve medeniyetlerin etkisi altında kaldığı bilinmektedir.
YunanRoma (daha sonra Bizans), Hint, İran, Tibet
medeniyetlerinin unsurları Türklere Budizm ve
Maniheizm (daha sonra Nesturilik) ile geldiler.
Çin kültür ve medeniyeti eski Türklerle iki tarafıyla
kesişti: Merkezî Çin geleneği ve Çin Budist geleneği.
Arapların kültürel ve dinî etkisi ise Türk etnos ve kültü
rünün gelişiminin daha geç döneminde, İslâmî dönem
de (VII. yüzyıldan erken değildir) görülmektedir.

Budist rahipler.
Duvar resmi.
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yüzyıllar

Türkler diğer Orta Asya göçebe kabilelerinden daha
önce fonetik yazıya (Runik yazı) sahip oldular. Türklerin
mitolojik ve destansı edebiyatı sözlü idi. Runik yazıyı
ise daha çok kendilerine has destansı tarih yazımı için
kullandılar. Uygur Türklerinin Budizm ile temaslarında
daha sonra Moğolların da benimsedikleri dikey Uygur
yazısı önemli rol oynadı. Şunu da belirtmek gerekir ki,
yalnızca dil biliminin kaynakları, III. yüzyılda Orta
Asya’nın Doğu bölgelerinin Türkleri ile Budizm arasın
da ilk temasların kurulması yönündeki çabalarla ilgili
birçok belirsiz hususu biraz da olsa
açıklayabilmektedir. Budist misyo
nerlerin isimleri ise saklanmamıştır.
Uygur Türkleri, dinî ayinler ger
çekleştiriyor ve dikey yazı sayesin
de Buda’nın sözlerini ana dillerinde
öğrenebiliyorlardı. Yukarıdan aşağı
ya kaleme alınan yazı ve zengin
edebiyat, Uygurlardan kalan paha
biçilmez mirastır. Uygurlar birçok
Budist metnini kendi dillerine ter
cüme etmişlerdir. Bu metinlerden
biri de Mahayana’nın “geniş sutrala
rından” biri olan Suvarnaprabha
Sutra’dır.
Ülke ve toprakların, Türk tarihinin (kültürünün) farklı
dönemlerinde temas içerisinde oldukları İpek Yolu ve
Elmas Yolu’nun etrafı ve boyunca yerleşmiş olmaları
çok önemliydi: Kandehar, Sincan, Yedisu, Budizm ile
tanışık olan Doğu’daki uç nokta Çin, güneydoğuda ise
Budist Cava. “Elmas Yolu” terimi ile Vajrayana (Elmas
Taşıt) taraftarlarının Budizm ile tanışan ülkelere sızma
yolları adlandırılmaktadır.
Cava, bir dönem Tantrik Budizm’in merkezlerinden
biriydi ve muhtemelen Uygurlar arasında da
Vajrayana’nın taraftarları vardı.
Buda öğretisi, bütün canlı varlıklara hitap ediyordu.
Bu bağlamda insanlar arasındaki sınıf farklılıkları, “dün
yanın dört ülkesi”nin Budist topluluğunun kurulması
için engel değildi. Tarih; fenomenlerin, olayların,
doğumların, gelişme ve yıkılışların, birbirine bağlanma
ların karmik izahından doğan sarma olgusundan da
bahsetmektedir. Erken Budizm’de güçlü olan Kşatriya
(Brahma’dan sonra gelen kast), dine “canlı varlıklara
zarar vermemeye” ve hükümdarlarla soyluları kendi
tarafına çekmeye müsaade ediyordu. Bu bağlamda
hükümdarlar, devlet ve toprakların “vücut bulmuş
bedeni” olarak önem arz ediyorlardı. Müreffeh devlet
tarafından gösterilen destek, Budizm için her zaman
geçerliydi.
Budizm aslında devletin Palladion’u olarak olmasa
da büyüleyici bir güç olarak Türklerin askerî ve kabile
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Vajrapani. Duvar
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aristokrasisinin belli ölçüde ilgisini çekiyordu. Bu
güce dayanarak güçlü ve potansiyel düşmanları bas
tırmak mümkün olabiliyordu. Gerçi Türklerin savaşçı
ruhu ve görgüleri, düşmanı çarpışma, düello, muhare
be dışında çeşitli dolaşık yollarla mağlup etmeyi
onaylamıyordu.
Koço Uygur Devleti’nin (IX–XI. yüzyıllar) geç Türk
ananesi, artık Budizm ile ilişkisi açısından bambaşka
bir evreyi oluşturuyordu. Uygur soylularının
Maniheizm’i kabulleri dolayısıyla zayıflayan Uygurlar
arasındaki Budizm’in konumu, 840’tan sonra yavaş
yavaş yeniden güçlenmeye başladı. Türk şiirinin ola
ğanüstü örnekleri, fazilet — paramita; bilgelik — praj
na, uyanış — bodhi gibi Mahayana (Büyük Taşıt)
Budizmi’nin klasik konularını ele alırken, Bezeklik’teki
manastırların zengin resimleri, Doğu’nun dinî sanatının
mükemmel örnekleri arasında sayılabilir. Çinİran ve
Hint şekilörnek ve şekilüslupların etkileşimi, vizual
çizgi ve ritm tansiyonu, renk düzeni, kompozisyon,
anlamlılık ve yeni ahenk yaratmaktadır. İkonografi ise
bazen Murtuk Manastırı’nda olduğu gibi Mahayana
Budizmi’ne, bazen de Bezeklik’te olduğu gibi
Vajrayana’ya yakınlık gösteriyordu.
Uzmanlara göre çizgisel resimlerin halisliği, geç
dönem Türk sanatının önemli özelliklerinden biriydi.
Çin tarzı hattatlık, Buda ile bodhisatvaların manevî
zarafetini yansıtmak için çok idealdir. Bezeklik’teki
Buda ve bodhisatvaların Çinlileştirilmiş resimlerinin
çizgileri çok kırılgan ve sıkı olup Bezeklik’teki aynı
manastırlardaki Uygur hükümdar ve prenseslerin tas
virlerinin ipeksi esneklik ve ayrıntısındaki inceliklerden
çok farklıydı.
XIII. yüzyılın sonunda — XIV. yüzyılın başlarında
Azerbaycan’da İlhanlılar aynen diğer Müslüman
hükümdarlar gibi minyatür sanatını
desteklediler. Uzak Doğu (Çin)
resim üslubunun yayılmasında
muhtemelen Uygur ressamları da
önemli rol oynadılar. Ancak
İlhanlıların saray ressamları, Çin
resim sanatı üslubunu yalnızca
görünüşte benimsemişlerdi. Bu
kendisini özellikle peyzajla mimar
lıkta belli etmektedir. “Hint
Dağları”, “Tibet Yolu Üzerindeki
Dağlar”, “Buda Ağacı” ve diğer pey
zaj motifleri, Song ve Yuan hane
danlıklarının resim sanatı ile uyum
içindedir.
Budizm’in de etkisiyle Geç Türk manevî kültürünün
başarıları, dinlerin ve onları himaye altına alan hüküm
darlarla aristokratların sert mücadele ortamında elde
edildi. Merkezî Asya’da Budizm’in zayıflamasının
sebeplerinden biri, ekonomik refahın gerilemesi ve
bunun manastırlarla rahibeliği de etkilemesidir.
Budizm ile rekabet içerisinde olan Ön Asya ve İran’daki
dinlerin de güçlü etkisi altında kalan sosyal temelin dar
oluşunun yanı sıra Türkler arasında Budist vaazlarının
uzun sürmemesinin baş sebebi ise VII. yüzyıldaki Arap
fetihleri ile sonraki tarihlerde devam eden İslâmiyet’in
yayılışı gibi bir dış etkendi. İslâmiyet, savaşçı Türkler
tarafından ilgi gördü. Budizm ise Türkler arasında bu
dünyadaki herşey olduğu gibi hikmet hakkındaki
değerli eski kitabın çevirilen son sayfasıydı.
“Ebediyat açısından” Budizm, Türklerin manevî
hayatlarının gelecekteki başkalaşımı için elverişli bir
kültürel çevre yarattı. Türklerin İslâm dünyası içerisine
dâhil olmaları ise onlarda Budizm’in ince suları, hayat
tarzı ve davranış biçimi ile beslenen kültürel hayat
fenomenlerini (medreseler, Sufi tarikatlar) ortaya
çıkarttı.
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Göçebe Türklerin Dünyası
İki yüzyıl boyunca tarih sahnesinde kalan Büyük Türk
Kağanlığı, Büyük Bozkır’da VII–XII. yüzyıllarda kurulan
göçebe Türk imparatorluklarının ilkiydi. Göktürk
Devleti’nin yerini bozkırın Doğu kısımlarında başta
Uygur Devleti aldı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Uygur
Kağanlığı 742 yılında bozkırdaki Aşina soyuna karşı
çıkan isyan sırasında kuruldu. Uygur Devleti’nden
sonra ise bozkırda Uygurlar ile verilen hâkimiyet müca
delesi neticesinde, 840’ta bu devlete son veren Kırgız
Kağanlığı yükseldi. Merkezî Asya’da göç süreçlerinden,
göçebe Türk birliklerinin — Karluklar, Basmiller,
Türgişler, Kangular, Kimekler — kuruluş ve yıkılışından
sonra Türk İli’nde miras kalan devlet geleneklerine
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sahip, ama aynı zamanda da artık İslâmiyet’i kabul
etmiş Karahanlı Devleti ortaya çıktı. Bozkırların Batı
kısımlarında ise Türklerin kurduğu en büyük devlet,
Hazar Kağanlığı oldu. Bu kağanlık, VII. yüzyılda
Kafkasya’nın dağ eteklerinde Hunlar ve Türklerle bura
ya gelen kalabalık kavimler arasında yapılan mücadele
sürecinde kuruldu. Bu kavimlerin her birinin ayrı tarihi
ve ayrı kaderi olsa da Türk göçebe toplumsal yapısının
tüm vasıflarını taşıyorlardı. Bu yapının vasıflarının
ömrü, bu devletlerin ömründen daha uzun oldu ve bun
lar organik bir şekilde Büyük Moğol İmparatorluğu ile
mirasçılarının devlet sistemine dâhil oldular.
İçtimaî yapının aynı müesseselerine sahip olan eski
Türk devletlerinin sosyal doğasının tasviri, hâlâ çok
farklıdır. Bunları askerî demokrasi, kabile devleti, aske
rî köle devleti, feodal veya ataerkil feodal devleti ola
rak adlandıranlar vardır.
KutadguBilig’in müellifi ve Karahanlı Devleti’nin
önemli devlet adamlarından Balasagunlu Yusuf’a göre
Türk hükümdarlarının en önemli faziletleri, ganimet
amaçlı savaş, ganimet bulma çabası ve bulunan gani
metin askerler arasında paylaştırma aşamasındaki
cömertliktir. Balasagunlu Yusuf şöyle yazmıştır: “Ey
beyler! İlin çabasını seyretmek çok hoştur. Ama siz de
büyük çaba sarfediniz ki beylerin çabasıyla iktidar güçle
necektir. Onların tembelliğinin sonu ölümdür. Erin ordu
suyla ilgili söylediğini dinle: “Galip gelirsen, ödülü esirge
me. Yedir, ödüllendir, hediyeler biterse yeniden ganime
tin peşinden koş.”
Moğolistan’daki Orhun abideleri ile Tanrı
Dağları’ndaki Talas mezar kitabelerindeki VIII. yüzyıl
Türk kağan ve komutanları da benzer sözler sarfetmiş
lerdir. VIII. yüzyılın 30’lu yıllarındaki Talas beylerinden
BegÇor’un mezar taşında “Ben devamlı yakın ve uzak

takilerin üzerine seferler düzenledim” şeklinde satır
yer almaktadır.
Eski Türk toplum yapısı, asırlar boyunca askerî haya
tın hedef ve amaçlarına uygun olacak şekilde oluştu.
Kabile (bud) ve boylardan (oguş) oluşan Türk kabile bir
liği (Türk kara kamag budun), siyasî açıdan imparator
luk yapısı olan “il”e dönüştürüldü. Kabile yapısı (budun)
ve askerî idarî yapı (il), sosyal bağlantıların dayanıklılık
ve sağlamlığını belirleyerek birbirini tamamlıyorlardı.
Han, kendi kabile birliği (halk) içerisinde sivil yönetim
başkanının fonksiyonlarını yerine getiriyordu. Bunu da
soy ve kabilelerin jeneolojik hiyerarşisindeki en büyük
üye hakkına dayanarak yapıyordu. Han; devletin başı,
yüksek hâkim ve en yüksek din görevlisiydi. Ayrıca
hükümdar, kabile birliğinin oluşturduğu siyasî oluşu
mun liderliğini üstlenerek, diğer kabileleri hâkimiyet
altına alan ve onları vergi ödemeye mecbur eden aske
rî komutan görevini de yürütüyordu. Ordunun askerî
açıdan hep hazır tutulması, askerî sefer ve kısa süreli
saldırıların yönlendirilmesi, ele geçirilen halkların itaat
altında tutulması, onların askerî ve ekonomik güçlerin
den istifade edilmesi, başında kağanın bulunduğu Eski
Türk İli’nin en önemli fonksiyonları idi. Kağan ise bütün
bunları gerçekleştirirken kabile aristokrasisine dayanı
yor ve bunlardan idarî ve askerî yönetici sınıfı ile yakın
çevresini oluşturuyordu.
Türk metinleri iki sınıftan — soylu sınıfı ile halk —
bahsetmektedirler. Bugut Yazıtı’nda bunlar “kurkapı
nı” (yani unvan sahibi) ve “türk begler budun” (Türk
beyleri ve halk) olarak adlandırılmıştır.
Eski Türk toplumundaki en üst sınıfı beyler oluşturu
yordu. Bunların toplum içerisindeki konumları tartışıl
mazdı. Türk İli’nde kağanlar Aşina soyundan, Uygur
Devleti’nde ise Yaglakar soyundan geliyordu.
Hiyerarşide tanınan ve konumları kabul gören diğer
birkaç soylu kabile ile birlikte bunlar, toplumun en üst,
özel ve imtiyazlı sınıfını oluşturuyorlardı.
Soylu kesimlerin konumu, kabile ve toplumu yönet
me hakkını elinde bulundurmalarına ve soydaşların
refahından sorumluluk görevine dayanıyordu. Bütün
Türk kağan ve onların mücadele arkadaşlarının yazıtla
rında yalnızca kağanın akrabaları ve sıhri hısımlarının
yardımıyla halkın iaşesini karşılayabileceği belirtilmek
tedir. Birlik, sosyal ve hukukî alanda toplumun bütün
üyelerine “er” (er asker) teriminin kullanılmasında
tezahür ediyordu.
Belli bir yaşa eren ve “er” (asker, kahraman) adı alan
her genç (ister sıradan biri isterse kağan soyundan gel
sin) “asker” oluyordu. “Er” adının verilmesi, bir nevi
törendi. Ancak bundan önce gencin av ya da askerî
kahramanlık gerçekleştirmesi gerekiyordu. “Er” adını
aldıktan sonra asker, bu ismine soyuna ya da kağanlı
ğın askerîidarî hiyerarşisindeki konumuna işaret eden
unvanını katabiliyordu. Ancak her durumda o, “er
asker”, yani Türk toplumunun tüm haklara sahip olan
üyesi olarak kalıyordu.
Türk İli, içerdiği her kabile gibi en küçük ayrıntısına
kadar son derece düzenli bir yapıya sahipti ve burada
ki her erin konumu, onun soy ve kabilesinin sahip oldu
ğu imtiyaz derecesine bağlıydı. Merkezî Asya’nın göçe
be devletlerindeki soy ve kabile hiyerarşisi, devlet ve
toplum yapısının temel prensiplerinden biriydi.

I. yüzyıla ait
Roma üretimi bir
kazan

Erin toplumdaki yerini, onun “er” adının bir parçası
olan, isminden ayrılmayan, hatta hiç ayırt edilmeyen
unvanı, sanı belirliyordu. Unvan, sıkça büyük evlatlara,
mülkler ise küçük evlatlara miras kalırdı.
Erin konumu ve prestiji açısından onun ailesinin zen
ginliği ve refahı önemli rol oynuyordu. Yurt da dâhil
olmak üzere taşınabilir malla ilgili mülkiyet anlayışı ve
öncellikle de hayvan mülkiyeti konusu OrhunYenisey
yazıtlarında ele alınmaktadır. Yazıttaki “Ben zengin
dim. Benim hayvanlar için etrafı çitlerle çevrili 10 yerim
ve sayısız hayvan sürüm vardı” şeklindeki cümlelerle,
IX. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Moğolistan’da yaşa
yan meşhur Kırgız Beyi Kutluğ Baga Tarkan terkettiği
dünyadaki sosyal ağırlığını ifade ediyordu. İnsanın
Tanrı’dan istediği mutluluğu Tanrı, “Senin çok hayvanın Demir gemler,
olsun!” dileğiyle karşılıyordu.
IX–X. yüzyıllar
Eski Türk topluluğunun sosyal ve mal î açılardan fark
lılaşmasının örneklerini, arkeolojik çalışmaların sonuç
larından da çıkartmak mümkündür. İnşaatında yüzler
ce insanın çalıştığı ve süslenmesi için yabancı ustaların
Bitki bezekli altın
tabak. Kırgız
ustalarının
işçiliği. Hakasya,
III–IX. yüzyıllar

davet edildiği soylu insanların muhteşem mezarları ile
kıyasla sıradan askerlerin kurganları çok sönük kalmak
tadır. Bunlarda askerlerin yanında onun atı ve eyeri de
gömülüydü. Toplumun en fakirlerinin mezarlarında ise
at da değerli silahlar da yoktu.
Yoksul erler, beylere bağlı hâle geliyorlardı. Onlar
ancak zengin ve soylu beylerden, onlara hizmet ve top
rak işleme karşılığında kendi işleri için hayvan alabili
yorlar, onların sayısız hayvan taburlarının çobanı olu
yorlardı. Fakirleşen erlerden beyin daimî askerî birliği
ve hizmetçiler takımı oluşuyordu. Bunlar onunla sefere
çıkıyor, onun hayvan taburları ile mallarını koruyor, ona
günlük hayatta hizmet ediyorlardı. Kaşgarlı Mahmud,
bu tür erleri “köle gibi er” olarak adlandırmıştır. Ancak
en fakir erler bile beyine karşı nispeten bağımsız kal
mayı başarıyorlardı. Fakirlerle zenginler, beylerle sıra
dan halk arasındaki farklar ne kadar büyük olursa olsun
“budun”un karşısında eski Türk Eli’nde efendilerine
tam bağlı olan köleler (esirler) bulunuyordu. Bunlar,
efendilerinin ailelerine girdikten sonra bile Eski Türk
toplumunun üyesi hâline gelemediler. Bu erkek ve
kadın köleler, Eski Türk toplumunun sosyal haklara
sahip olmayan sınıfıydı.
Eski Türk toplumu içerisindeki köleliğin ekonomik
rolünü tam olarak belirlemek mümkün değildir. Bunun
sebebi de kaynaklarda bunlardan nasıl istifade edildi
ğine dair kesin bilgilerin olmamasıdır. Metinlerde
kadınlarla kızların, bazen de erkek çocukları ile genç
erkeklerin esir edilip götürüldüğü yazılmakta, ancak
yetişkin erkeklerin de esir edildiği yazılmamaktadır.
Kızlarla kadınlar, en önemli askerî ganimet olarak geç
mekte, bunlar zarar ödentisi olarak kabul edilmekte,
isyan eden ya da vergiyi geciktiren bağlı kabilelerin
kadın ve kızlarına el konulmaktaydı. Esir olarak özellik
le kadınları ele geçirme isteği, ev köleliğinin hâkim
olduğunu göstermektedir. Bu da ataerkil köleliğin bir
çeşididir.
Esir edilen kadın, efendisinin hem aile münasebetle
ri sistemine hem de bu ailenin yürüttüğü ekonomik
faaliyetleri içerisine dâhil edilerek gerek aile gerekse
de toplumsal üretimde yer alıyordu. Bu süreçte de

efendisinin eşlerinden biri ya da
köle hizmetçi statüsünde olduğu
nun bir önemi yoktu. Etnografik
çalışmalar, göçebelerde kadının
günlük hayata katkısının erkeğin
kinden daha fazla olduğunu ortaya
koymaktadır. Cesur göçebe toplu
mun bu özelliğini çok doğru bir
şekilde tespit eden ve biraz abarta
rak kaydeden Plano Carpini şunları
yazmıştır: “Erkekler neredeyse hiçbir
şey yapmıyorlar. Yalnızca ok yapıyor
ve biraz hayvan sürüsüne bakıyorlar.
Buna karşılık avla uğraşıyor ve ok
atma yarışları tertip ediyorlar… Bütün işler ise onların
kadınlarının omuzundadır. Kadınlar, kürk, kıyafet, baş
mak, ayakkabı, deriden ürünler yapıyor, yük arabalarını
yönetiyor, onları tamir ediyor, develere yük yüklüyor ve
bütün işleri en iyi şekilde gerçekleştiriyorlar.”
Ataerkil doğal ekonomi şartlarında ki, bütün göçebe
ve yarıgöçebe ekonomi böyledir, ailenin refahı yalnızca
hayvan sayısına, bunların korunmasına ve üretimine
değil, aynı derecede hayvancılık, avcılık, toplamacılık
ve tarım ürünlerini zamanında ve tam olarak işlemeye,
kullanıma ya da saklamaya hazır hâle getirmeye de
bağlıydı. Bütün bu işlerde ise kadınlar önemli rol oynu
yordu. Dolayısıyla Merkezî Asya’daki eski göçebelerin
çok eşliliği, levirat evlilik uygulamasının devam ettiril
mesi ve seferler sırasında da daha çok kadınların esir
edilişi, her göçebe toplumun temel üretim yuvası olan
evin iş gücü ihtiyacını karşılama çabasıyla açıklanmak
tadır. Bir ailenin hayvan sayısı arttıkça da aynı oranda
çalışan kadın ihtiyacı artıyordu.
Yine göçebe ekonomilerinde erkek kölelerin yerine
kadın kölelerin çalıştırılması, güvenlik önlemi ile de
açıklanıyordu. Eski düşman kabilelerin erkeklerini dağ
ve bozkırlar arasında yer alan yerleşim yerlerinde
bırakmak, sefere çıkıldığında ev, aile, hayvanların ida
resini onlara vermek, var olma ve kendini koruma
düşüncelerinden ötürü mümkün değildi.
Böylece Merkezî Asya’nın Türk devletlerinde özel
ekonomi, ev köleliliğin dışına çıkmasa da eski Türk top
luluğunun bütün hayatî fonksiyonları (faaliyetleri) ve
bir ölçüde de askerî gücü, doğrudan esirleri, daha doğ
rusu esir kadınları çalıştırmaya bağlıydı. Türklerin yap
tıkları savaşların en önemli amaçlarından biri de esir
elde etmekti.
Avrasya’nın bozkır bölgesinde oluşan topluluk, yük
sek yatay sosyal hareketlilik potansiyeline sahipti.
Bunu sağlayan temel faktörler ise yaygın hayvancılık
ekonomisinin istikrarsızlığı ve göçebe toplumunu
kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânından mahrum
bırakan aşırı ihtisaslaşmasıdır. Yatay sosyal hareketlili
ğin şekillerini belirlerken Türk toplumunu sosyolojik
olarak açık topluluklara dâhil etmek gerekmektedir
(Her ne kadar bu husus, toplumun hiyerarşileşmiş
karakterine ters düşse de). Ancak zenginlik ve şahsi
askerî cesaretin rolü, sistemi bozmayacak şekilde iler
lemeye ya da gerilemeye ve daha sonra farklılaşmaya
yol açıyordu. Yalnızca iktidarın en üst basamağında
statü değişimi, hâkim bütün kabile grubunun ve kaba
ifadeyle aynı zamanda da bütün imtiyazlı sınıfın değişi
mine yol açıyordu.
Göçebe devlet oluşumunun yerini bir başka göçebe
devletin alması ile gerçekleşen söz konusu iktidar
değişikliği (Yeni devletler de hâkim kabilenin adıyla
adlandırılıyordu. Örneğin Uygur, Türgiş, Karluk kağan
lıkları vs.) yine de göçebe Türk kabilelerinin iç kabile
birlik yapısını koruyordu. Bu yapı göçebe Türk kabile
lerinin sonraki tarihleri boyunca Bozkır’daki siyasî
değişikliklere rağmen neredeyse hiç değişmeden kal
mayı başardı.
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Uygur Kağanlığı
Uygur Kağanlığı’nın Kuruluşu
744’te Merkezî Asya’da Doğu Türk Kağanlığı’nın yıkı
lışı ve Töles Boylar Konfederasyonu’nun dokuz üyesin
den biri olan Uygurların yükselişi neticesinde Uygur
Kağanlığı gibi yeni ve güçlü bir devlet kuruldu. Uygur
kağanları, aristokrat Yaglakar soyuna mensuptular.
İktidar, kağanın elindeydi ve kağan, ülkede hükümdar,
başkomutan ve başkadıydı. Daha ilk kağan Peylo
(Kutluğ Bilge) döneminde devletin sınırları genişledi.
Devletin toprakları, Mançurya’dan Altay’a, Çin’den
Baykal’a kadar yayıldı. Peylo’nun 746’da ölümünden
sonra onun oğlu Moyen Çor, kağan oldu (746759) ve
Tuva’daki Uygur
Kaleleri. Şagonarskoe III
Eski Kent
Kalıntılarının
Planı ve
Rekonstrüksiyonu,
VIII. Yüzyıl

Uygurların Tuva’daki Kaleleri
Kendilerini huzursuz eden kuzey komşuları Kırgızlar’dan korumak için
Uygurlar Tuva’da 17 kale ile nehir boyunca inşa edilen taş ve kerpiç duvarlardan oluşan savunma yapıları kompleksini inşa ettiler. Bunlar arasında en iyi
incelenmiş olanı, Şagonar kalesidir. 126 x 119 metre ölçüsündeki dikdörtgen
kalenin duvarları, tuğladan olup kale 10 kule, 2 kapı ve iç hisara sahipti.
Kalenin içerisinde Uygur kağanının valisinin sarayı bulunuyordu. İnşaat ve teknik özellikler, kalenin inşaatına Orta Asyalı ustaların da davet edilmiş olduğuna
işaret etmektedir. Savunma hattı, uzun yıllar boyunca Kırgızların saldırılarına
başarıyla karşı koymayı sağlamıştır. Ancak 820’de başlayıp 840’ta sona eren
uzun savaş, Uygurların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu tarihten sonra da
kaleler yıkılmıştır.

Maniheizm’in
kurucusu Mani.
VIII–IX. yüzyıllar.
Doğu Türkistan

Uygur Kalesi.
VII. yüzyıl. Doğu
Türkistan

“Maniheist
ayini”.
Kitaptaki
minyatür. VIII–IX.
yüzyıllar. Doğu
Türkistan

İletmiş Bilge Kağan adını aldı. Hâkimiyeti altındaki böl
gelerin valileri, kağanlığın içerisinde yer alan ve onu
kağan olarak kabul eden göçebe kabilelerin reisleri,
kağanın hizmetinde bulunan komutanlarla sivil
memurlar onun idaresindeydiler. Uygur kağanları
Doğu Türklerini, Basmilleri, Karlukları, Yenisey
Kırgızlarını hâkimiyet altına aldılar ve çok güçlü bir
konuma geldiler. Yenisey Kırgızları, Orta Asya’daki fay
dalı zahire ambarı olan Minusinsk Çukuru topraklarında
yaşıyorlardı. Bu coğrafya aynı zamanda Erken Ortaçağ
dönemi için son derece gelişmiş metalurji ve silah
zanaatı merkeziydi.
750751’de Uygurlar, Tuva’yı ele geçirdiler ve
Karluklarla ittifak kuran Kırgızlara karşı savunma tipi
kaleler inşa ettiler. 751’de Kırgızlar Karluklarla birlikte
yetenekli komutan olan Uygur Kağanı Moyen Çor’a
(Bayan Çor) karşı harekete geçtiler. Sırasıyla bütün
düşmanlarını bozguna uğratan Uygur kağanı, Kırgız
hükümdarını kendisine tâbiliği kabul etmeye zorladı ve
onu kağan unvanından mahrum bıraktı. Bu tarihten iti

baren Kırgız hükümdarı, kendisine
yeni bir unvan — “tegin” unvanı —
almak zorunda kaldı. Böylece onun
Uygur kağanına olan bağlılığı da
ifade edilmiş oluyordu. IX. yüzyılda
ise o, “ajo” unvanını aldı.
İletmiş Bilge Kağan Uygurların
başkenti Orhun Nehri kıyısında
OrduBalık’ı kurdu. Devletlerinin
sınırları içerisinde Uygurlar, Soğdlu
uzmanların yardımıyla duvarlarla
çevrili birkaç kale inşa ettiler. Bunlar
idarî, askerî, ticarî ve zanaat mer
kezleriydiler. Ülke nüfusu Selenge
ve Orhun nehirlerinin vadilerinde tarımla uğraşıyordu.
Uygurlar, 755’te Tang İmparatorluğu’nda vuku bulan
An Luşan isyanını bastırmaya yardımcı oldular. 762770
yıllarında Uygur Kağanı İdigan (Böğü Kağan), 14 bin
askerden oluşan ordunun başında Çin’deki iç savaşa
katıldı ve Tang Hanedanlığı’nı yok olmaktan kurtardı.
Maniheizm’in Kabulü
762’de Uygur Kağanı İdigan (Böğü Kağan) Çin’in
Luoyang şehrinde Mani dinine mensup rahiplerle kar
şılaştı ki bunlar arasında en üst seviyedeki din adamla
rı da vardı. Misyonerlerin aralıksız iki gün süren vaazını
dinledikten sonra kağan ve yakınları, Maniheizm'i
kabul etmeye karar verdiler.
Kağanın emriyle Maniheizm, 763’te bozkır Uygur
İmparatorluğu’nun resmî dini ilan edildi. Uygur
Devleti, Mani topluluğunun kağanı önemli ölçüde etki
lediği bir devlet hâline geldi.

Karabalgasun
harabelerinin
planı

Uygur Kağanlığı’nda Nesturilerle Budistler de yaşı
yordu. Hristiyanlık’taki üçlemeye Uygurlar “Uç Iduk”
(Üç Kutsal) diyorlardı. Göçebelerin çoğu ise Şaman kal
maya devam ettiler.
İktidarı ele geçiren Maniheistler, dinî hoşgörüsüzlük
te bulundular ve bu husus, hâkimiyet altındaki göçebe
kabileler ve komşu devletlerle münasebetleri zorlaştır
dı. 795’te Yaglakar soyundan gelen ve çocuğu olmayan
kağanın (Kutluğ Bilge Kağan) ölümünden sonra tahta
onun üvey oğlu komutan Kutluğ çıkartıldı. Ediz kabile
sine mensup yeni kağanın hâkimiyeti, bazı tarihçilere
göre memurlar konseyi ile Mani din adamları tarafın
dan sınırlandırılmıştır. Din adamları kağandan “bütün

Yüzücüler.
Duvar resmi.
Yaklaşık 500 yılı.
Kızıl

Kırgız Saldırısı Arifesinde
Çarpışmalar neticesinde kurulan Uygur Kağanlığı,
VIII. yüzyılın sonundan itibaren iç savaşa, soyluların
iktidar ve kağanı etkileme mücadelesi ile ele geçirilen
kabilelerin ayaklanmalarına sahne oldu. Kutluğ saye
sinde birkaç önemli zafer elde edildikten sonra devlet
iç savaş, sayısız ihtilal ve Ugur Yaglakar soyu ile Ediz
kabilesi arasındaki hâkimiyet mücadelesi dolayısıyla
zayıfladı. Kırgızlarla savaş başlamadan önceki birkaç yıl
içerisinde Uygur tahtına yedi kağan çıktı. Hâkimiyet
altındaki kabileleri devlet dini olan Maniheizm’in çatısı
altında birleştirme çabası da birlik ile barışı sağlamadı.
Çilecilik vaazları, fani ve dünyevi herşeye duyulan nef
ret, göçebeler tarafından anlaşılmadı ve onların gele
neklerine ters geldi.
Uygur Kağanlığı’nda öyle bir hâkimiyet anlayışı ve
sistemi mevcuttu ki, ülkenin bağımsız kabilelere parça
lanması ancak güçle engellenebilirdi. Uygurlar, Tanrı
Dağları ile Yedisu’da, Türgişlerin
topraklarında kendi devletlerini
kuran Karluklara ve Uygur
Kağanlığı’nın en tehlikeli düşmanı
sayılan Tibetlilerle Kırgızlara karşı
önemli sınavlar vermek zorunda
kaldılar.
Kırgız saldırısının arifesinde,
839’da birinci bakan Gyegyangyas
darbe yaptı ve küçük yaştaki kağan
Kesi Tore diz çöküp merhamet dile
mek zorunda kaldı. Bu sahne, bütün
Uygurları sarstı: Her şeye kadir,
“Gök’ün yarattığı” kağan, sıradan

Karabalgasun
saray
harabelerinin
planı

dünyada aşağı tabakadan insanların
ve bütün canlıların…, temiz ve iyile
rin koruma altına alınmasını, kötüle
rin ise yok edilmesini istediler.”
Kırgızlar yeni kağana karşı isyan
ettiler. Onları isyana iten husus ise
iktidar soyu Yaglakar’a olan sada
kattir. Uygur Kağanı Kutluğ bulun
duğu son derece zor duruma rağ
men bütün düşmanlarını yenip taht
ta kalmayı başardı. Maniheizm
taraftarlarının hepsini, devlet işle
rinden uzaklaştırdı. Ancak çok geç
meden kendisi de zehirlendi.
İktidara
yeniden
Uygurların
Yaglakar soyuna mensup bir
hükümdar geldi. Mani din adamları
nın etkisi yeniden güçlendi. İç
savaşlar Uygur Devleti’ni çok zayıf
lattı.
Uygur prensesi.
Duvar resmi.
IX. yüzyıl.
Bezeklik

Uygur
hükümdarı.
İpek bayrak
üzerindeki tasvir.
IX. yüzyıl
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bir fani gibi küçülüyordu. Kağan iktidarının ilahî kökeni
ile yenilmezliğine inanç sarsıldı.
Gyegyangyas iktidara geldikten sonra düşmanlarını,
rakiplerini ve memnun olmayanları idam etmeye baş
ladı. Kırgızlara karşı savaşan Uygur ordusunun komuta
nı Güylu Mohe de yeni hanın hedefindeydi. Kendi
hayatı ile yakınlarını kurtarmak için komutan Uygur
Devleti’ne ihanet ederek askerleriyle birlikte Kırgız
kağanının tarafına geçti. Böylece o, kendi devlet ve
halkını ölüme sürükledi. Uygur askerlerinin de katıldığı
ordusunun başında Kırgız kağanı, Tuva topraklarından
Uygurların Merkezî Moğolistan’da, Orhun Nehri vadi
sinde bulunan başkentleri OrduBalık’a doğru saldırıya
geçti.

116–117
Tibetli komutan Şan Şatzan Uygur Kağanlığı’ndan olumsuz bahsetmiştir:
“Uygur Kağanlığı, küçük bir devlettir. Bir zamanlar ben bu ülkeyle savaştım
ve başkentine kadar geldim. Ancak hükümdarımın ölümü, memleketime
dönmeyi gerektirdi. Askerî açıdan ise bu devlet, bizim rakibimiz dahi sayılamaz.”

Kırgızların Zaferi

Uygur
hükümdarı.
Duvar resmi. VIII.
yüzyıl. Bezeklik

İyi hazırlanmış 100 bin askerlik
Kırgız ordusu, müttefikleriyle birlik
te son bir adımı atarak Uygurların
başkentine vardı. Bu haddi hesabı
olmayan askerlere gücünü kaybe
den Uygur ordusu karşı koyamadı.
Uygur ordusunun başında küçük
yaştaki Kesi Tore’nin yerine tahta
çıkartılan Gyegyangyas bulunuyor
du.
Kırgız süvari birliğinin güçlü hücu
mu karşısında Uygur ordusu yıldı ve
askerler
kaçmaya
başaldılar.
Kırgızlar korumasız kalan başkente
ve şehrin kalesine girdiler. Ne
Maniheist din adamlarının çağrıları
ne de komutanların kaçan askerleri
ni durdurma çabaları sonuç verdi.
Savaşta küçük yaştaki kağan Kesi
Tore, yakınlarındaki insanlar, prens
ler ve komutanlar tarafından terk
edilince öldürüldü. Felaketin baş
müsebbibi herşeye gücü yeten
Gyegyangyas’ı da Kırgızlar ele
geçirdiler ve idam ettiler.
Ele geçirilen başkent OrduBalık, Kırgız muzafferleri
nin ayağı altındaydı. Şiddet ve nefret içinde Kırgızlar,
büyük bir şehri harap ettiler. Evler yakılıp yıkıldı, tapı
naklarla abideler yerle bir edildi, kiremit çatılarla değir
men taşları kırıldı. 795’te Kırgızların isyanını bastıran
Uygur kağan ve komutanı, olağanüstü cesur Kutluğ’un
zaferi onuruna bundan 45 yıl önce dikilen anıt, yerin
den indirilip parçalandı. Artık intikam vaktiydi. Üstü
ejderha şeklinde olan ve Runik yazıyla Kutluğ Kağan’ın
zaferlerini anlatan bir metin içeren mermer dikili taşı
da, kaplumbağa şeklindeki kaideyi de kırdılar. Bütün
şehri ateş ve duman sardı. Başkent çevresindeki tarım
arazisi de yerle bir edildi. Bir asır süren çetin mücade

Prenses tasviri.
Ağaçtan yapılan
mezar levhası. VII.
yüzyıl, Hotan

Çoban. Suvar
resmi.
Yaklaşık 500 yılı.
Kızıl

lenin, nefretin, başarısız ayaklanmaların ve askerî mağ
lubiyetlerin öcü bu şekilde alınmış oldu.
Kronikçilere göre Uygur kağanı, “her zamanki gibi
altın çadırda oturuyordu. Kırgız kağanı gelerek onun
bütün hazinesini alıp götürdü.” Minusinsk Çukuru’nda
ki Kırgız kurganlarının kazıları sırasında arkeologlar söz
konusu Uygur hazinelerinin izine rastladılar. Meşhur
Kopenskiy Çaatas (Çaatas — Savaş Taşı) kurganlarında
altın ve gümüş güğümlerle altın tabak bulundu.
“Orman Açıklığının Üstünde” adlı kurganlıkta ise “Işıltılı
kâseyi tutarken fazlasıyla mutluluk elde ettim” şeklin
de Uygurca bir cümlenin yazıldığı gümüş kadeh bulun
du. Kırgız kağanının söz konusu saldırıdan birkaç yıl
önce gönderdiği mektupta savurduğu tehditler, gerçek
oldu. O, Uygur Kağanı Kesi Tore’nin “altın orda”sını ele
geçirdi ve böylece OrduBalık’ın düşmesiyle kağanın
hayatı sona erdi, Moğol bozkırlarındaki Uygur Devleti
ise tarih sahnesinden çekildi.
Kırgız Kağanı, bu savaştan sonra mücadelenin sona
erdiğine karar verdi. O, karargâhını KuzeyBatı
Moğolistan’a gönderdi ve Tang İmparatorluğu’nun
başkenti Chang’an’a bir elçi heyeti göndererek Çin ile
münasebetler kurmaya çalıştı.
Ancak Uygurların kesin olarak ele geçirilmesine
daha 20 yıl vardı. İmha olmaktan ve köleleşmekten
korkan kabileler dört bir tarafa kaçmışlardı.
Uygurların bir kısmı, Baykal’ın Ötesi’ne, bir kısmı

Boyalı seramik
kap. Uygur
Kağanlığı dönemi,
VIII. yüzyıl, Doğu
Türkistan

Seramik ocak.
Uygur Kağanlığı
dönemi, VIII.
yüzyıl. Doğu
Türkistan

Mançurya’ya, başkaları Çin sınırına, Tanrı Dağları’na,
İrtiş’e gittiler. Han oymağına bağlı 13 boy ise Yaglakar
soyundan gelen Utze Tegin’in etrafında birleştiler ve
onu kağan seçtiler.
Uygurlar, devletlerini yeniden kurmak için mücadele
vermeye karar verdiler. Onlar Tang Hanedanlığı’na
giden Kırgız elçi heyetini ele geçirerek kılıçtan geçirdi
ler, Prenses Tay He’yi kaçırdılar. Utze, bu prensesle
evlenerek Çin imparatorunun akrabası oldu. Böylece o,
Kırgızlarla mücadelede Çin’in desteğini almayı düşün
dü. Ancak Çin, Uygurların tam itaatini istiyor ve
Kırgızları onlara karşı kışkırtıyordu. Çok geçmeden
Kırgız Kağanı, Tang İmparatorluğu ile diplomatik ve
Uygur Kağanlığı’nın en tehlikeli düşmanı sayılan ve nihayetinde bu devlete son veren Kırgızlar bir tarihte kendi
yazılarını oluşturmuşlardı. Runik alfabeyle kaleme aldıkları metinler, günümüze kadar ulaşmıştır. Kırgızlar alfabeyi
muhtemelen Gök-Türklerden ya da Uygurlardan aldılar.
Sin Tan Şu adlı Çin yıllığına göre Kırgız Kağanlığı yazışmalarda Uygur yazısını kullanıyordu.
Uygur kültürünün Kırgızlar üzerindeki etkisinin başka örnekleri de vardır.
Yenisey kıyısındaki, bir Kırgız kurganında “ışıltılı kâseyi tutarken fazlasıyla mutluluk elde ettim” şeklinde
Uygurca bir cümlenin yazıldığı
gümüş kadeh bulundu. Bu kâse,
Uygur ustaları tarafından Doğu
Türkistan’daki imalathanelerde yapılmıştı. Kâse üzerindeki cümle,
Uygurların Doğu Türkistan’da yaşadıkları dönemde kullandıkları Uygur
italik yazısıyla yazılmıştı.

ticarî münasebetler tesis etti. Utze
ve onun veliahtı Enyan, bütün
Uygurları ve müttefik Töles kabile
lelerini kendi etraflarında birleştir
meyi başaramadılar ve Uygur
Kağanlığı’nı canlandırma sürecinde
başarısızlığa uğradılar.
Uygur Kağanlığı’nı yıkılışa götüren
sebeplerden biri de soyluların kendi
aralarındaki mücadele olmuştur.
Yukarıda Uygur komutanı Güylu
Mohe'nin 100.000 askerden oluşan
ordusuyla Kırgız ve onların müttefik
lerinin safında savaştığını belirtmiş
tik. Uygurlarla Kırgızlar arasındaki
uzun savaş, Uygurların bozgunu ve
Uygur Devleti’nin yıkılışı ile sonuçlan
dıktan sonra bu komutan, Kırgızların
Merkezî Asya’daki valisi oldu.
Neticede Uygur Kağanlığı’ndan geri

Hotan dinî
efsanenin tasviri.
Ağaç bir levha.
VII. yüzyıl, Hotan

Kara bulutlu
Bodhisatva. İpek
kumaş üzerindeki
resim. Koço
harabeleri. Uygur
Kağanlığı, IX.
yüzyıl

ye kalan ancak 861’de Çin’in kuzeybatısında, Hotan ile
Turfan’da kurulan iki küçük bağımsız devletçiktir (Bu top
raklar günümüzde Çin’in içerisindeki Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’nin topraklarıdır).

Nesturi Haçı.
XIV. yüzyıl. Doğu
Türkistan

Resimli seramik
kap. Uygur
Kağanlığı dönemi.
VIII. yüzyıl, Doğu
Türkistan

Nesturilik
Doğu Türkistan’ın Hristiyanlaştırılması büyük ölçüde
Nesturiler tarafından yapıldı. Nesturi Piskoposluğu, etkisini
Deşt-i Kıpçak, Uygur Kağanlığı ve Çin’de yaydı. el-Birunî
de bundan Eski Halkların Tarihi adlı eserinde
bahsetmektedir.
Doğu Türkistan’da yayılmaya başladığı
dönemde Hristiyanlık artık tek bir
öğreti değildi. 451 yılındaki Evrensel
Konsey’de İsa’nın insan kimliği ile
Tanrı kimiliğinin ayrılmaz olduğuna
dair tanımlama yapılmıştır. Bu
dogmaya karşı çıkanlar oldu. Doğu
Asuri Kilisesi, Batı Kilise’den ayrıldı ve
iki kimliği ayıran diofizitçiliği (iki
tabiatçı) benimsedi. Bu öğreti, adını
III. Evrensel Konsey’de sapkın ilan
edilerek aforoz edilen İstanbul Patriği
Nestorius’tan aldı.

Dua eden papaz.
Koço’nun batı
kapısındaki
Nesturî tapınağı.
IX. yüzyıl
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Kırgız Kağanlığı
IX. yüzyılın ortalarında Yenisey Nehri’nin kıyılarında
20 yıl boyunca Uygurlarla süren çetin mücadele şartla
rında Kırgız Devleti’nin yeniden doğuşu gerçekleşti.
Merkezî Asya’da iki göçebe halkın hâkimiyeti ele geçir
mek için verdikleri mücadele, çok çetin ve uzun oldu.
Kırgız Kağanlığı’nın Oluşumu
795’te Yaglakar Kağan’ın soyunun yerine Ediz kabile
sinin hâkimiyeti ele geçirmesine bağlı olarak Uygur
Kağanlığı’nda iç savaşın yaşanmasından istifade eden
Uygurlara bağlı Kırgızlar isyan ettiler. Ancak Kutluğ
Kağan Yenisey’e yıldırım hızıyla bir sefer düzenledi ve

ği” yazılmaktadır. “Bütün Kırgız halkı”, yani erkek
nüfus, üç tümen çıkartabiliyordu. Kırgız Kağanlığı’nın
en savaşabilir öncü birlikleri de buna dâhildiler.
Kağanın (ajonun) ordasını ve hükümdarın yakınlarını
koruyan muhafız birlikler, Kırgızlardan oluşuyordu.
Kıştım vassal kabilelerinden 7–8 tümen hafif süvari bir
likleri oluşturuldu. Bu muazzam büyüklükteki ordunun
sayısı böylece 100.000’i buldu. Kırgız ordusunun öncü
birliği olan ağır zırhlı birlikler ise özel eğitilmiş askerler
den kurulmuştu. Daha Uygur Kağanı Baoi (Alp Bilge
Kağan, 808–821) döneminde Kırgızlar çok etkili olmuş
lardı. O dönemde özellikle silahlanma seviyesi açısın
dan Kırgızlar, Merkezî Asya’nın diğer göçebe halkların
dan üstündüler. Uygurlara karşı alınacak galibiyette bu
hususun da şüphesiz katkısı vardır.
Savaşın Başlaması
20 yıllık sessizlikten sonra, 820’de, tüm haklara sahip
Merkezî Asya’nın efendileri Uygurlar ile Minusinsk boz

DinlinoGyangunskiy köyündeki kaya üzerindeki
resim. Malaya
(Küçük) Boyarskaya
petroglifi

Kırgız Kağanı, Uygur Kağanı’na tehditkâr üslupta kaleme alınan bir mektup
göndermiştir: “Senin sonun gelmiştir. Çok geçmeden senin altın ordanı ele geçireceğim ve oraya atımı çıkartacağım, bayrağımı dikeceğim! Eğer bana karşı
koyabileceksen çabuk gel, yok koyamıyorsan çabuk git!” Bu sözlerle onun zafer
isteği ve inancı ile düşmanı son çarpışmaya davet etme isteği yansıtılmıştır.

Kırgız ordusunu bozguna uğratarak büyük ganimetler
elde etti. Muzafferler çok sayıda inek, at, silah ve
ekmeğe sahip oldular.
Kırgızların “devlet işleri”ne ilgileri kesildi, onların
topraklarında ise “hayatta kimse kalmadı.” Bu darbe
nin sonucu çok ağırdı. 20 yıl boyunca Kırgızların
Uygurlarla mücadele etmesi için ne gücü ne de imkânı
vardı. Bu mağlubiyetten sonra Kırgızların hükümdarı,
“kağan” unvanından mahrum bırakılmış ve IX. yüzyıl
dan itibaren kaynaklarda “ajo” olarak geçmeye başla
mıştır.

kırlarının başeğmez göçebeleri ve Uygurların ezeli düş
manları Kırgızlar arasında yeni sert ve acımasız bir
savaş başladı. Daha önce hiçbir zaman ortam, Kırgızlar
için bu kadar elverişli olmamıştı: savaş yerinin seçimi,
düşman safındaki karışıklık, elverişli uluslararası
durum. İç savaş dolayısıyla Uygur Kağanlığı çok zayıfla
mıştı. Savaş başlamadan önceki birkaç yıl içerisinde
tahtta yedi kağan değişikliği olmuştu.
Uygur Devleti’nin zayıflama sürecine girdiği, bütün
düşmanları tarafından anlaşılmıştı. Kırgız hükümdarı,
bir ara elinden çıkarttığı “kağanlık” unvanını yeniden
kullanmaya başladı ve Uygurlara karşı bağımsızlığını
ilân etti. Böylece o, aynı zamanda bütün Merkezî
Nebati bezekli ve
zoomorfik tasvirli
rozet (süs). Bronz,
yaldız. VIII–IX.
yüzyıllar. Hakasya

Asklerî Faaliyetlere Hazırlanma
Yüksek seviyede demir üretimi ve mükemmel silah
lara sahip olan Kırgızlar, Uygurlardan aldıkları mağlubi
yeti kabul etmek istemiyorlardı. Bu tarihte Kırgız
Kağanlığı’nın başında güçlü bir hükümdar vardı.
Devletin içerisinde iktidarı merkezîleştirdikten ve
savaş için uzun ve ayrıntılı hazırlık sürecini tamamla
dıktan sonra o, Merkezî Asya’da hâkimiyet mücadelesi
ne yeniden katılma imkânı tanıyan güçlü bir idarîaske
rî sitem kurdu.
Savaş öncesinde Kırgızların hükümdarı, devletin
bütün erkek nüfusunu onlu sisteme göre askerî birlikle
re paylaştırdı. Bunun neticesinde 5, 10, 50, 100, 500,
1.000, 5.000, 10.000 atlı askerden oluşan birlikler oluş
turuldu. Kırgız ve kendilerine bağlı Kıştımlardan oluşan
Kırgız ordusu, toplam 10 tümenden oluşuyordu. Söz
konusu bu “Onlu Asya sistemine” göre birlikleri kabile
reisleri ile beyler değil de kağan tarafından atanan
komutanlar oluşturdular. Çetin geçen çatışmalar neti
cesinde Kırgızlar kuzeydeki Boma (Alakçin) kabilelerini
mağlup ettiler ve böylece bu taraftan gelebilecek teh
didi bertaraf etmiş oldular. Güçlü saldırı ve savunma
silahları da ele geçiren Kırgızlar böylece yeniden silah
lanmış oldular.
Kırgız ve Kıştım erkeklerinin çoğu, asker oldu. Çin yıl
lıklarında “Kırgızların ordu toplayıp savaşa gönderdik
lerinde bütün halkın ve tâbi kavimlerin harekete geçti

Asya’ya hâkim olmak istediğini de belli etmiş oldu.
Göçebelere göre bozkırda yalnızca bir kağan hüküm
sürmeli ve “yurtlarda yaşayan bütün halkları” itaat altı
na almalıydı.
Uygur Kağanı, savaş davetini kabul etti ve bir baka
nını ordusunun başında gönderdi. Yeni KırgızUygur
Savaşı böylece başlamış oldu. Kırgızlar bu savaşa iyi
hazırlanmışlardı. Savaş başlamadan önce Kırgızlar,
Uygurların düşmanı Türgişler, Tanrı Dağları’nda yaşa
yan Karluklar ve Tibetlilerle diplomatik ittifaklar kur
dular. Bunun için de Kırgız kağanları, adı geçen halkla
rın hükümdarlarının kızlarıyla evlendiler ve onlarla
akraba oldular. Örneğin bir Kırgız kağanının annesi,
Türgiş kağanının kızıydı. “Akıllı hatun” ise Karluk
hükümdarının kızıydı. Türgişler de onların topraklarını
ele geçiren Karluklar da Uygur kağanlarının düşmanıy
dılar. Kırgızlar, Uygurların bütün düşmanlarını bir araya
getirmeye başardılar.
Kırgızlarla neredeyse aynı anda Tibetliler de
Uygurlara karşı harekete geçtiler. Büyük bir ordunun
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başında komutan ŞanŞatszan Uygur ordusunu bozgu
na uğrattı ve Orhon Nehri vadisine girerek Uygur
Devleti’nin başkenti OrduBalık’ın duvarlarına yakın
laştı. Uygur Kağanlığı, yok olmanın eşiğindeydi. Ancak
böyle bir anda şans, Uygur Kağanlığı’ndan yana oldu.
Tibet hükümdarı aniden öldü ve ŞanŞatzan devlette
düzenin bozulmaması için acilen ülkesine dönmek
zorunda kaldı.
Tibetlilerle aynı anda Kırgızlar da kuzeyden saldırsa
lardı Uygurlar muhtemelen ayakta kalamayacaklardı.
Ancak bu olmadı. Ya taraflar arasındaki iletişimi sağla
yan haberciler düşman topraklarından geçemedi ya da
Kırgız kağanı, zafer şöhretinin Tibetli komutana gitme
sini istemedi. Öyle ya da böyle 821’de Uygur Devleti’ne
son vermek mümkün olmadı. Savaş 20 yıllığına uzadı.
Uygurlarla Kırgızlar arasındaki askerî çatışmalar genel
likle Tuva topraklarında oldu. Kırgız saldırılarını püskür
tebilmek için Uygurlar Tuva’da kendi aralarında savun
ma duvarı ile bağlanan 17 kale inşa ettiler. Daha sonra

Nihai Galibiyet

Altay Oğuzlarına
ait metal tencere.
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Minusinsk çukuru

Bur Nehri
üzerindeki Sorga
çukurundaki bir
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bu duvar ve savunma kompleksi “Çengiz Han’ın Yolu”
adını aldı.
Kırgız birlikleri saldırılarını Sayan Dağları tarafın
dan gerçekleşt iriyorlardı. Uygurlar Kırgızların
Moğolistan’ın kuzeybatısında bulunan Büyük Göller
bölgesine ve daha da ileriye, Moğolistan bozkırlarına
geçişlerini engellemek için bu cephede büyük bir bir
lik bulunduruyorlardı. Son darbenin vurulması için
uygun zaman gelmişti. Uygurlarla yapılan çatışma
lardaki galibiyetler, Kırgızları nihai sonuç konusunda
da ümitlendirmişti. Diğer taraftan askerî mağlubi
yetler ve ist ila tehdidinin mevcudiyet i, Uygur
Kağanlığı’nda istikrarsızlığı arttırdı. Bütün bunlara
açlık ve hayvanların telef olması gibi doğal afetler
eklendi. Ancak Uygur soyluları ile saraylılar iktidar
mücadelesi vermeye devam ettiler.
839’da Uygur Kağanlığı’nın başbakanı Gyegyangyas,
darbe yaptı ve bütün düşmanları ile rakiplerini idam
ettirdi. Kırgızlara karşı savaşan Uygur ordusunun
komutanı Güylu Mohe de yeni hanın hedefindeydi.
Kendi hayatı ile yakınlarını kurtarmak için komutan
Uygur Devleti’ne ihanet ederek askerleriyle birlikte
Kırgız kağanının tarafına geçti. Saldırıya geçenleri dur
duracak kimse kalmadı. Uygur askerlerinin de katıldığı
ordusunun başında Kırgız kağanı saldırıya geçti.

Altın kaplar.
VIII–IX. yüzyıllar.
Hakasya

Kırgız ordusu kısa sürede Tuva
bozkır ve dağlarını aştı ve
Moğolistan’ın merkezinde, Orhun
Nehri’nin vadisindeki Uygur
Devleti’nin başkenti OrduBalık'ın
duvarlarının yakınlarına ulaştı.
Kırgızlar başarı elde ett ikçe
Merkezî Asya’nın göçebe kabileleri
Kırgızların tarafına geçmeye baş
ladı. Uygurların hâkimiyeti altında
bulunan Doğu Türkleri de bu bağ
lamda istisna teşkil etmedi. Bu tür
kabilelerden oluşturulan birlikler
sayesinde Kırgız ordusu, gittikçe
kalabalıklaştı. Yıllıkların müellifle
rine göre müttef iklerle birlikte
Kırgız kağanının ordusunda 100
binden fazla asker bulunuyordu.
Bazı birlikler, tamamen ele geçiri
len kabilelerden oluşuyordu.
Bu arada küçük yaştaki Kağan Kesi Tore başkanlığın
daki Uygur ordusu, karşı koyma iradesini yitirdi. Töles
kabilelerinin birliklerinden oluşan Uygur ordusu, Kırgız
zırhlı atlı birliğinin darbesine dayanamadı. Kırgızlar
fazla bir mukavemet ile karşılaşmadan başkent ve 10
metrelik duvarlarla çevrili kaleyi ele geçirdiler. Ele geçi
rilen başkent OrduBalık, Kırgız muzafferlerinin ayağı
altındaydı. Gyegyangyas Kırgızlar tarafından ele geçi
rildikten sonra idam edildi. Hayatını kurtaran Uygur
askerleri yakınlardaki Hangay Dağları’na kaçtılar.
Kırgızlar sadece Uygur başkentini ele geçirmek
değil, kendileri için zulmün sembolü hâline gelen bu
şehri yeryüzünden tamamen silmek istiyorlardı. Çin
yıllıklarında Kırgız kağanının bizzat katılımıyla Uygur
kağanının obası ile eşinin kaldığı yerin ateşe verildiği
yazılmaktadır. Bundan önce Uygur kağanı ile eşinin
sarayları askerler tarafından soyulmuştu. Kırgız kağanı,
bütün hazineyi ve kağanın kızı Tay He’yi alıp götürdü.
Prenses Tay He Gunçou Çin kökenli olup Tang
Hanedanlığı’na mensuptu. Çin ile münasebetleri boz
mamak için Kırgız kağanı 841’de prensesi elçilik heyeti
ve refakatçi askerlerle birlikte memleketine gönderdi.
Bütün bu grubun başında da Kırgız beyi Dulüy Şihe
vardı.
Ama bütün bunlar daha nihai esaret değildi.
Uygurların çoğu Baykal Ötesi’ne, Mançurya’ya; bir
kısmı Çin sınırına, Tanrı Dağları’na ve İrtiş’e göç ettiler.
13 boy, yeni kağan olan Utsze Tegin etrafında birleşti.
Ancak o, Uygurları daha da zayıflatmak ve Uygurların
tam itaatini sağlamak isteyen Çin’in desteğini alamadı.
Uygurlar mağlup edildikten sonra Kırgız Kağanlığı’nın
karargâhı, KuzeyBatı Moğolistan’daki Lao Şan
Dağları’nın güney tarafına taşındı. Bundan sonra
Kırgızlar, Çin ile diplomatik ve ticarî münasebetler kur
dular.
Kırgız Kağanlığı’nın Tanınması
842–843 yıllarında Çin’den Kırgız kağanının sarayına
birkaç elçilik heyeti gönderildi. Elçiler, kağana Çin
imparatorunun mektuplarını getiri
yorlardı. Bu mektuplarda impara
tor, kağandan Uygurlara tamamen
son vermesini, “onların soylarını
kurutmasını”, “sönmekte olan külü
dahi bırakmamasını” istiyordu.
Bunun dışında Tang Sarayı, Kırgız
kağanına gönderdiği mektuplarda
kağanın gücünü övüyor, karargâhını
imparatorluğun sınırlarına yakın bir
yere taşımaması konusunda onu
ikna
etmeye
çalışıyor
ve
Kırgızlardan
bütün
güçlerini
Uygurlara yöneltmelerini istiyordu.
Kağana gönderdiği mektuplarda
imparator, Çin yıllıklarına dayana
rak Çin’de iktidarı elinde bulundu
ran Tang Hanedanlığı ile Kırgız
Kağanlığı’ndaki Kağan soyu arasın
daki akrabalığa da atıfta bulunmuş
tur. Efsaneye göre kağanın soyu, M.

Çinli yetkililerin Kırgız kağanının tanınmasına karşı
çıkanların olduğu yazılmaktadır. Onlar Çin dış politika
sının, göçebe halkları birbirine karşı kışkırtmaya ve
“barbarların eliyle başka barbarları yok etmeye” yöne
lik olması gerektiği fikrindeydiler.
“Büyük Kırgız Devleti Dönemi”
IX. yüzyılın ortasında Kırgız Kağanlığı, gücünün zir
vesinde bulunuyordu. Kırgız askerî birlikleri yalnızca
SayanAltay ile Moğolistan’da değil, Doğu Türkistan,
Ordos, Alaşan Önü, Güney Mançurya, Tang
İmparatorluğu sınırlarında da askerî faaliyetlerde bulu
nuyorlardı. Kırgız kağanı Uygurlara
karşı Çin sınırına, Mançurya’ya ve
Doğu Türkistan’a asker gönderdi.
Kağan çok aktif hareket ediyordu.
Uygur Kağanı Utsze’yi takip eder
ken Bakan Abo başkanlığındaki
70.000 askerden oluşan Kırgız ordu
su Güney Mançurya, Ordos ve Çin
Seddi’ne kadar ulaşmış oldu.
Kırgızlar Şivey kabilesini bozguna
uğrattılar, Utsze’nin yerine geçen
son Uygur Kağanı Enyan’ı kaçmaya
zorladılar ve Uygur Kağanlığı’nın
kalıntılarını tamamen yok ettiler.
Uygurları takip ederken Kırgız bir
Eyer kaşı
Ö. I. yüzyılda Hunlar tarafından esir edilen Çinli komu
likleri Doğu Türkistan’a da girdiler.
bezemesi. Bronz.
tan Li Lin’e dayanıyordu.
Uygur Kağanlığı’nı bozguna
VIII–IX. yüzyıllar
Söz konusu efsanevî akrabalık sayesinde Kırgız
uğrattıktan ve Merkezî Asya’da
kağanına hürmet edildi. Çin İmparatoru Utszun, Kırgız
geniş toprakları ele geçirdikten
kağanının elçilerini çok iyi karşıladı. Onları Kore
sonra Büyük Kırgız Kağanlığı,
Krallığı’nın elçilerinden daha yüksek bir yere oturttu
Yenisey Kırgızlarının siyasî gücü ve
lar. Çin imparatoru Kırgız Ülkesi’ne hediyelerle elçilik
askerî sanatlarının zirvesini ifade
heyetinin gönderilmesini, onların ülkelerinin ayrıntılı Kırgız askerinin
ediyordu. Meşhur Şarkiyatçı V. V. Barthold, bu dönemi
tasviriyle Kırgız kağanının portresinin yapılmasını ve taştan heykeli
“Büyük Kırgız Devleti Dönemi” olarak adlandırırken
onun iktidardaki ailenin üyeleriyle bir tutularak impa
diğer tarihçiler “Kırgız tarihinin zirve dönemi” tabirini
ratorluğun soy kütüğüne dâhil edilmesini emretti.
kullandılar. İrtiş’ten Amur’a, Sibirya ormanlarından
Ayrıca kağana onun işlerini öven levhalar gönderildi.
Büyük Çin Seddi’ne kadarki muazzam büyüklükteki
Uygur muzafferi Kırgız kağanı, onur belgesi ile ödül
coğrafya, Kırgız kağanının hâkimiyeti altında kaldı.
lendirildi ve kendisine “atalarıyla meşhur, savaşta
Bütün Merkezî Asya, onun ayaklarının altındaydı.
cesur, anlayışta ve öngörüde samimi kağan” şeklindeki
Kırgız Kağanlığı, Tang İmparatorluğu ile eşit güçte olan
onurlu Çin unvanı verildi. Ancak İmparator Utszun
göçebe dünyasının lider ülkesi oldu. Bu husus Çinlileri
öldükten sonra Bakanlar Kurulu’nda Kırgızlara daha
tedirgin etti ve onlar Uygur gruplarını desteklemeye
fazla ihtiram gösterilmemesi kararlaştırıldı. Zira Çin
başladılar. Uygurların yeniden toparlanacağından kor
Sarayı, Kırgız Kağanlığı’nın güçlenmesinden ve kendi
kan Kırgızlar ise yeniden Doğu Türkistan’a sefer düzen
lediler; Pençul ve Aksa şehirlerini ele geçirdiler ve
Kaşgar’a kadar ulaştılar. Kırgız bayrakları artık Doğu
Bars Bey’in Onuruna Dikilen Kitabe
Tanrı Dağları’nın eteklerinde dalgalanıyordu.
Runik alfabeyle kaleme alınan söz konusu mezar taşındaki yazı İudino köyünde yaşayan köylü E. F.
Uygur Kağanlığı’na son verdikten ve Merkezî
Korçakov tarafından Hakasya’daki küçük bir göl olan Altın Göl yakınlarında bulunmuş ve günümüz- Asya’nın bütün göçebelerini hâkimiyet altına aldıktan
de Minusinsk Tarih Müzesi’nde saklanmaktadır. Bu yazının çevirisi Türkolog S. G. Klyaştornıy tarasonra Kırgız kağanlarının dış politikadaki en önemli
fından yapılmıştır:
amacı, Tang İmparatorluğu ile anlaşmalar yapmak
“Benim annem (beni) 10 ay taşıdı. O, (beni) benim ilime (halkıma) getirdi. Ben cesaretim sayesinde
oldu. Kırgız Kağanlığı, Tang Hanedanlığı’ndan kendisi
bu dünyada güçlendim. Kalabalık düşman ile cesurca savaştım ve pişmanlık içerisinde onu bırakıp
nin bütün Merkezî Asya göçebe kabileleri üzerindeki
gittim. Benim küçük ve büyük kardeşlerime ne çare! Siz hediyelerle dolu deve yüklerini boşaltıyordu- hâkimiyetinin tanımasını istiyordu. IX. yüzyılın ortasın
nuz. Benim hizmetim ve cesaretim sayesinde bu dünyada elde ettiklerime ben, Bars, doymadım! Atasız da da bu yönde önemli başarılar elde edildi.
siz kahramandınız! Köpekler, av etinin peşinden giderken siz, obaların yanından geçtiniz. Ölümün
Ancak uzun ve kanlı savaşlar ile Kırgızların çok geniş
ruhu, kaybol! Ey, Bars, bizi terk etme! Ne çare! Bizim bilğimiz… bizim Umay Bey (versiyon: bizim
coğrafyaya yerleşmiş olmaları, insan kaybı ile Büyük
unvanımız öyledir ki biz Umay Beyler), biz kabilenin cesur askerleri (versiyon: biz akrabalar, cesur
Kırgız Kağanlığı’nın zayıflamasına yol açtı. 924’te
askerler!) Maalesef, kendinle birlikte altı adamını almadın. Hızlı atını da almadın! Üç kabını da
Moğol kökenli Kidanlar, Kırgız topraklarına birkaç sefer
almadın! Ey, benim mücevherim! Ey, sen benim hazinem! Bizi terketme! … biz eskiden seviniyorduk. düzenleyerek Altay’a kadarki bölgeye neredeyse
Altın savat Sanga, çoğal! Torunlarını doğur! Benim Barsım atlarla öküzleri ve bütün dünyayı bırakıp Moğolistan’ın tamamına sahip oldular. Kırgızların bir
gitti. Maalesef. Benim askerî cesaretim, benim büyük ve küçük kardeşlerimin gücü için bu anıtı dikti- kısmı Minusinsk bozkırlarına itilirken bir kısmı da Tanrı
ler.”
Dağları’nda kaldı.

leri için tehdit oluşturmaya başlamasından korkmaya
başladı.
847’de Kırgız Kağanı da öldü. Onun veliahtına daha
az onurlu bir Çin unvanı verildi: “savaşta yiğit, hoşgörü
lü kağan.” Muhtemelen Raykovo (Hakasya)’da bulunan
ruhun dinlendirilmesi için gönderilen hediye — beş
mermer levha — de 866’da ölen işte bu kağana aitti.
Büyük ihtimalle başta bu levhaların sayısı daha fazlay
dı ve muhtemelen bunlar diğer hediyelerle ve şiirsel bir
şekilde kaleme alınan bir metinle birlikte gönderilmiş
ti. Bu metinde kağanın hizmetleri anlatılmakta, kendi
si de “sınırın yöneticisi” olarak adlandırılmaktadır.
Tang sarayında Kırgızlarla yakınlaşmaya karşı çıkan
yüksek unvan sahibi kimseler de vardı. Yıllıklarda bazı

Ok sapları kılıfı.
Huş kabuğu,
ağaç, kemik.
IX–X. yüzyıllar
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Hunların 375’te toplu bir şekilde Batı’ya göç etmeleri,
Kavimler Göçü’nü tetikledi. Hunlarla birlikte Doğu
Avrupa’nın bozkırlarına Bulgarlar, Hazarlar, Sabirler ve
diğer Türk kökenli kavimler geldiler. Böylece Kavimler
Göçü dönemi, kuzeyde Orta İdil kıyılarına kadar yayılan
geniş coğrafyanın yerli halklarının sonraki kaderinde
önemli rol oynadı. Tatar halkının kökenleri de devlet
sistemi özgün ve fevkalade parlak kültüre sahip olan
işte bu halklara dayanmaktadır.
VI. yüzyılın ortalarında Hazar Yanı ile Karadeniz Yanı
bozkırlarını ele geçiren İstemi Kağan ve onun oğlu Kara
Çurin başkanlığındaki Türkler, burada çok farklı halk
larla karşılaştılar. Bunların başında Bulgarlar, Sabirler,
Avarlar, Utrigurlar, Kutrigurlar ve IV. yüzyılın 70’li yılla
rında Hun ordusu içerisinde buraya gelen başka Türk
kökenli halklar yer almaktadır. Bu halkların bir kısmı,
Avrupa seferlerine katıldılar. İstemi Kağan’ın ölümün
den sonra Bulgarlar, Bizans İmparatoru Zenon’a kiralık
asker olarak hizmet ettiler ve
Balkan yarımadasının tahribatına
katıldılar.
Avrupa’ya
gelen
Bulgarlar, VI. yüzyıl müelliflerinin
tarih eserlerinde birçok kez zikredil
mişlerdir. Bu kaynaklardan birinde
Hazar kapılarının arkasında, yani
günümüz Dağıstan topraklarında
kendi dilleri olan Bulgarların yaşa
dıkları, putperest ve barbar oldukla
rı, kendilerine ait şehirlerinin olduğu
yazılmaktadır. Muhtemelen bu
Bulgarlar, Hun birliği içerisindeki en
güçlü boylardan biriydiler.
VII. yüzyılın ilk çeyreğinde Hazar
ve Azak Yanı bozkırlarında, Taman
yarımadasında ve Kuban Önü’nde
Bulgar birliği — Büyük Bulgar
Devleti — ortaya çıktı. Ortaçağ’daki
etnopolitik bir birlik olan bu devlet,
Batı Türk Kağanlığı’nın yıkılış ve
Bulgarların birleşimi sürecinde orta
ya çıktı. Kuban ve Karadeniz Önü’nde yaşayan
Bulgarlar, yaklaşık 603 yılında muhtemelen Onogurlar
tarafından Dulo hanedan ailesi başkanlığında birleşti
rildiler.

Kaynaklara göre Kubrat’ın beş
oğlu olup, bunlardan han ölmeden
önce kendisinden sonra hiçbir şekil
de birbirlerinden ayrılmamalarını ve
birlikte yaşamalarını isteyerek böy
lece onların her zaman hâkim
konumda olacaklarını ve başka
halkların köleleri olmayacaklarını
belirtmiştir. Bulgarların sözlü efsa
nelerine göre Kubrat, ölürken oğul
larını yanına çağırmış ve onlardan
çubuk destesini getirip her birinin
onu kırmasını istemiştir. Hiçkimse
çubukları kıramamıştır. Bunun üze
rine de Kubrat oğullarına şöyle
demiştir: “Sizler de böylesiniz.
Birlikte olduğunuz takdirde kimse
sizi yenemez. Ayrı ayrı olursanız ise
sizi çok kolay bir şekilde kırıp yok
edebilirler.” Ancak oğulları, babala
rının tavsiyesine uymadılar ve taht
mücadelesi başlattılar.
Bu
fırsattan
yararlanarak
Hazarlar, Bulgarlara saldırdılar ve
onları mağlup ettiler. Kubrat’ın
oğullarından Asparuh, kendi ordası
nı yeni topraklara, Tuna kıyısına
Göçebe figürü
şeklindeki saat
topu. IV–VI.
yüzyıllar. Bizans,
Chersonesos

Dinyeper Önü’nde, Ukrayna’nın Poltava İli’nin Maloe
Pereşepino Köyü’nde altın ve gümüş kapkacak, değerli
silah ve Kubrat’a ait iki yüzük başta olmak üzere ziynet
eşyasından oluşan meşhur hazine bulundu. Muhtemelen bu
hazine (Kubrat Han Hazinesi) daha geç tarihte, yaklaşık
VII. yüzyılın sonlarında, Batbay’ın Hazarlarla savaştığı
sıralarda gömüldü. Büyük Bulgar Devleti’nin yıkılışında
Hazarlar büyük rol oynadılar. Çok geçmeden devletin eski
toprakları, Hazar Kağanlığı’nın hâkimiyeti altına geçti.

Kubrat Han ve Onun Devleti
Büyük Bulgar Devleti’nin kurucusu Kubrat hakkında
pek az malumat günümüze ulaşmıştır. Kubrat’ın
İstanbul’daki Bizans İmparatorluk Sarayı ile bağlantıla
rının olduğu bilinmektedir. Hatta Kubrat’a, İmparator
Heraclius tarafından patricius unvanı verildi. Kubrat’ın
imparatorun sarayında büyüdüğü, vaftiz edildiği ve
şanslı komutan ve akıllı siyasetçi olarak tanındığı ileri
sürülmektedir. Kaynaklar, onun Türk Dulo
Hanedanlığı’na mensup Hun hükümdarı Organa’nın
yeğeni olduğunu yazmaktadırlar.
Büyük Bulgar Devleti’nin asıl nüfusunu Türk kökenli
OgurBulgar kabileleri — Kutrigurlar, Utrigurlar,
Onogurlar vs. — oluşturdular. Devletin başkenti,
Taman yarımadasındaki Fanagorya şehriydi. Hunlar
tarafından harap edilen bu antik şehir, Bulgarlar tara
fından yeniden kurulmuş, ticaret ve zanaat merkezi
hâline gelmiştir. Yakınlarında da nüfusu başta çömlek
çilik olmak üzere zanaat ve tarım ile uğraşan başka
yerleşim yerleri de kuruldu.
Kubrat’ın Ölümünden Sonra Bulgarlar
Büyük Bulgar Devleti’nin ömrü pek uzun olmadı.
650–660’larda Kubrat’ın ölümünden sonra devlet par
çalandı. Hanın veliaht oğulları devletin topraklarını
kendi aralarında paylaştılar.

Sasani kâsesi.
V–VII. yüzyıllar

Büyük Bulgar Devleti, VII. Yüzyıl

götürmek zorunda kaldı. Burada Slavları yenen
Bulgarlar, 681’de yeni bir devlet kurdular. Bu devlet
tarihe adını Tuna Bulgar Devleti olarak yazdırdı.
Kubrat’ın diğer iki oğlu (Kuver ve Alzeko)
Pannonia’ya, Avarların yanına gittiler. Kuver başkanlı
ğındaki Bulgarların bir kısmı, Avar Kağanlığı’nın siyase
tinde önemli rol oynadı. Tuna Bulgar Devleti’nin kurul
duğu sırada Kuver, isyan çıkarttı ve Bizans’ın tarafına
geçti. Muhtemelen daha sonra bu grup, Bulgarların
içerisinde yer aldı. Alzeko başkanlığındaki grup ise Avar
Kağanlığı’nda taht mücadelesine karıştı ve Bavarya’da
Frankların Kralı Dagobert’ten (629–639) sığınma ve
daha sonra İtalya’ya (Ravenna yakınları) yerleşme
hakkı istedi. Buraya yerleşen Bulgarlar, VIII. yüzyılın
sonuna kadar kendi dillerini korumayı başardılar.
Bulgarların büyük bir kısmı Kubrat’ın diğer oğlu
Batbay’ın başkanlığında ata topraklarda, Kafkasya’nın
Önü ile Karadeniz Önü’ndeki bozkırlarda kaldılar. Çok
geçmeden Kırım yarımadasını ele geçirdiler ve kısmen
de kuzey yönünde, Dinyeper Önü’ndeki bozkır ve boz
kırormanlarda ilerlediler.
Müellifler Hazarlardan VI. yüzyıldan itibaren bahset
meye başladılar. Elyazmalarından birinde Bulgar dili
nin Hazarlarınkine benzediği, Hazarların kendilerinin
ise Barsilya’dan çıkan ulu bir halk olduğu yazılmaktadır.
Barsilya, o tarihlerde Hazar Önü’nde, günümüz
Dağıstan topraklarında yer alıyordu. Bu topraklarda
daha IV–V. yüzyıllarda Türk kökenli
Takma ve
boylar — burada Hun devleti içeri
geçirmeler için
sinde yer alan Barsiller, Sabirler,
yuvalarla
Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar — yaşı
donatılmış altın
yorlardı. Bunlar sıkça birbiriyle
kaşık, VII. yüzyıl
mücadele ediyor, bazen de komşu
larına karşı savaşmak için birleşi
yorlardı.
Bu boylar bir tarihte İstemi Kağan
tarafından kısa süreliğine de olsa
ele geçirilmişti. Hazarlar, Türk
Kağanlığı’ndan bağımsızlık elde
etme konusunda ısrarlıydılar.
Nihayetinde Türk Kağanlığı, savaş

lar dolayısıyla zayıfladığında onlar Kubrat’ın Bulgarları
gibi VII. yüzyılda kendi devletlerini kurdular. Büyük
Bulgar Devleti’ne kıyasla Hazar Kağanlığı, çok daha
uzun ömürlü oldu.
Her ne kadar Büyük Bulgar Devleti, tarih sahnesinde
fazla kalmasa da bu dönemde özel etnopolitik bilinç
oluştu. Nitekim devletin yıkılışından ve göçlerden
sonra da çeşitli Bulgar grupları, yeni vatanlarında etno
nimlerini ve hanedan tarihi olmak üzere manevî kültü
re özgü unsurlarını korudular.
Bulgarların göç ve yerleşmelerine dair yazılı kaynak
larda yeterince bilgi mevcuttur. Bu olgu Aşağı Tuna,
Panonia, Orta İdil, Don boyu ve Kuzey Kafkasya’da
bulunan arkeolojik kaynaklarca da onaylanmaktadır.

Mezarlıktan çıkan
Bulgar miğferi.
Kerç, VI. yüzyıl
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Bulgar Ordusu

Kubrat Han

Bulgar atlı zırhlı
asker. V–VII.
yüzyılın başı.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Büyük Bulgar
Hanı Kubrat.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Kalkanın
ortasında yer alan
ve eli koruyan
kalkanın bir
kısmı.
VI. yüzyıl. Kerç

Demirden yapılan
uzun ve düz kılıç.
Pereşepinsk
hazinesi, VII.
yüzyılın ortası

Batı Oğuz (Ogur) kabilelerinden
biri olan Bulgarlar, V. yüzyılın ikinci
yarısında JuanJuanlar tarafından
Batı’ya itilince buraya I. binyılın orta
larına ait Merkezî Asya askerî teçhi
zatını da beraberinde getirdiler.
Roma, İran, Cermen, Alan ve Kuzey Kafkasya halklarıyla
komşu olan Bulgarlar Doğu Avrupa’da bulundukları
müddetçe bu alandaki yerli “başarıları” da benimsediler.
Bulgarların en önemli silahı, uzun ve son derece kar
maşık yapıya sahip yay ve oklarıydı. Okları, yelekleri
aşağı yönlendirilmiş şekilde huş kabuğundan yapılan
uzun bir kılıfa yerleştiriyorlardı. Kılıfın kendisi ise aske
rin sağ tarafına avcı kemerine takılırdı. Sola takılan yay
kılıfı ise deri veya tüylü posttan yapılan yarı sert eğri bir
kılıftır. Bu kılıfa dirseği çıkartılan bir veya iki yay koyu
lurdu. Ateş ettikten sonra atlı birlikler mızraklarla saldı
rırlardı. Göğüs gögüse çarpışmayı ise uzun ve düz kılıç,
normal kılıç ve savaş baltalarıyla yaparlardı. Savaş
bıçaklarıyla ise düşmana son darbeyi vururlardı.
Askerin savunma silahları ise zırh takımı, miğfer, kol
ve dizleri koruyan metal parçalardı. Zırh takımı, birbiriy
le omuzlardan kayış, yanlardan bağ veya düğümlerle
bağlanan ve biri göğüs, diğeri de sırt için olan iki korset
ten oluşmaktadır. Zırh, lamellar olup onu oluşturan sert
maddeden yapılmış şeritlerin şekli de kenarları kesik
şeklindeydi. Zırhın sırt kısmını, tek parça katı deriden,
kayışları ise şeritlerden yaparlardı. Eteğin önü ve yanla
rına kalçayı koruyan kısa dikdörtgen şeritler eklenirdi.
En uzun kesilmiş şeritleri ise kol ve dizler için seçerlerdi.
Miğferlerin dar metal şeritlerden toplanan ve yuvarlak
şekilde olan üst kısmı vardı. Bunun da üstünde yarı küre
formundaki tepesi bulunuyordu. Miğferi tamamlayan
unsur ise miğfer (şapka) tüyüydü. Miğferin kaş ve burun
koruması için de parçaları vardı. Boyun ve yanakların
savunması ise Avrupa tarzında olup bunlar kulak, ense,
omuzları vs. koruyan parçalardan oluşuyordu.
Koşum takımı ise sadece IV–V. yüzyıllar Moğol boz
kırlarını değil aynı dönemin Orta Asya geleneklerini de
yansıtıyordu.

Orta Dinyeper Yanı’nda, Pereşepino yakınlarında
bulunan ve altın eşyalar içeren bir hazine günümüze
ulaşmıştır. Bu hazine doğrudan Büyük Bulgar
Devleti’nin kurucuları olan Organa ve onun yeğeni
Kubrat ile ilgilidir. Bu hükümdarların adları, hazine içe
risinde yer alan yüzüklerde yer almaktadır. Pereşepinsk
hazinesi Hazarların ileri gelen büyük bir devlet adamı
nın (muhtemelen Hazar kağanının) ganimetler koleksi
yonu idi. Bu ganimetlerin büyük bir kısmı, Bulgarların
hükümdarı Kubrat’tan alınan hazineydi. Bu hazinede
Kubrat’ın eşyalarının yanı sıra Bulgarların Avarlardan
aldıkları ganimetlerle Bizans imparatorlarının Avar,
Altın kaplamalı
uzun ve düz kılıç.
Pereşepinsk
hazinesi, VII. yüzyıl

Eyer kaşı.
Altın kaplama.
Pereşepinsk
hazinesi. VII. yüzyıl

Altın maşrapagüğüm.
Pereşepinsk
hazinesi, VII.
yüzyıl

Zümrüt taşlı altın
kolye. Pereşepinsk
hazinesi. VII.
yüzyılın ortası

Geleneksel göçebe
ağaç kabının altın
kaplamalı hâli.
Pereşepinsk
hazinesi. VII.
yüzyıl

Altın kaplamalı
kılıfın üst kısmı.
Pereşepinsk
hazinesi, VII.
yüzyıl

Sasanilere ait
altın kap.
Pereşepinsk
hazinesi, V–VII.
yüzyılın başı

Bulgar ve Hazar hükümdarlarına verdikleri hediyeler
de yer alıyordu.
Kubrat’ın görünümünü göz önüne getirirken onun
yalnızca Merkezî Asya kültür geleneklerinin taşıyıcısı
olduğunu değil, gençken uzun bir süre Doğu Roma
İmparatorluğu’nun başkenti Roma’da yaşadığını, hatta
orada vaftiz edildiğini unutmamak gerekir. Yine de
onun görünüşü, tebasındaki insanlara (Ogurlara), onun
kendilerinden biri olduğunu göstermeliydi.
Onun resmî kıyafeti, Bizans tipi gömleğin üzerine
giyilen geniş reverli ve önü soldan kapatılan uzun cüp
peydi. Bu elbise, haçla bezeli en iyi Bizans kumaşından
dikilirdi. Bu kumaşlar yalnızca saray kıyafetleri için kul
lanılır ve imparatorların imalathanelerinde dikilirdi.
Kubrat’ın siyah deri çizmeleri, ayak bileğinin yanın
dan altın süslemeli kayışla sıkılırdı. Bozkırdaki numu
neler örnek alınarak yapılan kılıç kemeri, altın ve züm
rüt taşlarla süslüydü. Savaş bıçağı ve sivri süvari kılıcı da
Bizans ustalarınca yapılmış olmasına rağmen göçebe
sanatının unsurlarını da içeriyordu. Diğer taraftan sapı
ile kını, Bizans tarzında altınla kaplanmış, kakma ile
altın, gümüş ve platin boncuklarla süslenmişti.
Altın çengele kopçalanan ve daha mütevâzi olan av
kemerinin sağında ise ağzı tamamen altınla kaplanan
ok kılıfı yer almaktadır. Kılıfın yüz tarafı tamamen altın
çizgilerle süslenmiştir. Kılıfın Avar ya da Ogur göçebe
ustaları tarafından yapıldığı şüphe uyandırmamakta
dır. Hükümdarın tacı, Bizans kökenli olsa da yine de
Merkezî Asya kültür gelenekleri ile uyum içerisindedir.
Değerli taş ve biri haç olmak üzere ajur salkımlarla süs
lenen gerdanlık, Bizans’ta üretilmiştir. Zümrütlü altın
bileziklerle altın küpeler ise bozkır ustaları tarafından
tapılmıştır.

Bizans amforası
(karnı dar ve
boynu uzun testi).
Pereşepinsk
hazinesi, VII.
yüzyıl
Çizgili bezekle
süslenmiş
altından yapılan
içme kabı.
Pereşepinsk
hazinesi, VII.
yüzyıl
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Hazar Kağanlığı
Hazarların İlk Zikredilişi

Mayatskaya
Kalesi.
VII–XI. yüzyıllar

Tarih ve coğrafya metinlerinde Hazarlar ilk kez “Hun
topraklarında”, Hazar kapısı Derbent’in (Babü’lEbvab)
kuzeyinde yaşayan bir halk olarak zikredilmektedirler.
Araştırmacıların çoğu “Hazar” adının “Kazar” örneğin
de olduğu gibi göçebeyi ifade eden geleneksel Türk
etnonimlerinden biri olduğu düşüncesindedirler (Çin
kaynaklarının onlar için “kosa” terimini kullandıkları
tahmin edilmektedir.) VI. yüzyıl müellifi Zahariya Ritor
eserinde başta Kafkasya’nın beş Hristiyan halkını
zikretmekte, bunların arasına Hunları da eklemekte ve
daha sonra barbargöçebelerin tasvirini yapmaktadır:

“Anvar, Sebir (Sabirler), Burgar (Bulgarlar), Alan Demir kılıç.
(Alanlar), Kurtagar (Kutrigurlar), Avar (Avarlar), Hasar VIII. yüzyılın
(Hazarlar), Dirmar, Sirurgur, Bagrasik (Barsiller), Kulas, ikinci yarısı
Abdel, Eftalit (Akhunlar). Bu 13 halk çadırlarda yaşıyor,
evcil hayvan eti, balık, yabani hayvanlar ve silahları
sayesinde ayakta kalıyorlar.” Hazarlar, muhtemelen

Hazar süvarileri.

Kuzey Karadeniz bozkırlarındaki göçebe halklar listesi Taş üzerinde
ni tamamlamaktadırlar. Yukarıda adı geçen kabileler yapılan resim.
ise şunlardı: Sebir — Sabirler; Burgar — Bulgarlar; VIII–IX. yüzyıllar
Alan — Alanlar; Kurtagar — Kutrigurlar; Avar —
Avarlar; Hasar — Hazarlar.
VI. yüzyılda, Hunların Avrasya bozkırlarında hâkimi
yeti sona erdikten sonra Merkezî Asya’da Aşina soyuna
mensup kağanın başkanlığındaki Türklerin kurdukları
yeni bir devlet — Türk Kağanlığı — kuruldu.
Kağanlığın sınırları Merkezî Asya’dan Karadeniz boz
kırlarına kadar yayılmış ve çok sayıda halkı içerisinde
barındırmıştır. Bu tarihten itibaren bozkırlarda İranî
halkların, Sarmatların, Alanların
yerini Türk kökenli halklar almıştır.
VII. yüzyılda Türk Kağanlığı, birbi
riyle mücadele içerisinde olan Türk
gruplarına ayrıldı. VI. yüzyılda Orta
Avrupa’ya göç eden Türk Avarlar ve
onların müttefikleri Slavlar, 626’da
İstanbul’u kuşattıklarında Hazarlar,
iki büyük devletin mücadelesine
çoktan dâhil olmuşlar ve Kafkasya
Ötesi’nde Bizans’ın tarafında yer
almışlardı. Ermeni kaynaklarında
Hazarların hükümdarı, “cebu
hakan” olarak adlandırılmakta ve
Türk Kağanlığı’nın iktidardaki züm
Hazarlara ait
gümüş ayna.
VIII–IX. yüzyıllar

Kemer takımının
süsleri. Gümüş,
altın kaplama,
savat. IX–X.
yüzyılın başı

Hazar Kağanlığı. IX. Yüzyıl
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reler hiyerarşisinde ikinci sırada bulunmaktaydı.
Meşhur Dulo soyunun başkanlığındaki Bulgar kabileler
birliği, kağanlıkta mücadele veren Türk gruplardan biri
ni desteklerken Hazarlar bambaşka bir zümrenin tara
fındaydılar. VII. yüzyılın ortalarında Türk Kağanlığı’nın
yıkılmasından sonra Aşina soyuna mensup prenslerden
birinin Hazarların yanına kaçtığı, bu hususun da Hazar
hükümdarlarına “kağan” unvanını alma hakkını verdiği
düşünülmektedir. Dulo soyuna mensup Kubrat baş
kanlığında Onogurlarla Kutrigurların bir kısmı, Büyük
Bulgar Devleti’ni kurdular. Başkenti Fanagorya olan
devletin sınırları, Don ile Kuban arasındaki toprakları
içerdi ve Batı’da Orta Dinyeper’e kadar yayıldı.

Altın kaplar.
NadSentmikloşskiy
Hazinesi. IX.
yüzyılın ikinci
yarısı

Hazar Kağanlığı’nın Kuruluşu
Deri tulum
üzerindeki
tasvirler. Mayaki
şehri, Ukrayna.
IX. yüzyıl

Hazarlar, Kuzey Kafkasya’nın dağ eteklerinin verimli
topraklarında göçebe hayatı sürüyorlardı. VII. yüzyılda
onlar o kadar güçlenmişlerdi ki, yalnızca Karadeniz
bozkırlarında değil, Bizans’ın Taman ve Kırım şehirleri

Hazarların Sembolleri
Metal nazarlık, seramik üzerindeki damgalar ve bazı süs
eşyalardaki sembollerin karşılaştırılması, Hazar
Kağanlığı’nda sağlam mitoloji sisteminin olduğunu ortaya
koymuştur. Bu sistemin ana unsurları şunlardı: zaman ve
alanın dörde bölünmüş olması; havada uçan kuş ve koşan
at şeklindeki güneş sureti; güneş gemilerinin iki kutuplu
hareketi; kozmik su dolusu kâse; Tanrıça’nın güneşi doğurma anı; gripenin (başları kartal gagalı, çok güçlü kanatlara
sahip, aslan gövdeli mitolojik kuş) korumasında gece dünyasında dolaşan güneş; ilkbahar kahramanının yaz kahramanı ile güneş ve suyu kurtarmak için verdikleri mücadele.
Don civarındaki metal nazarlıkların büyük bir kısmında kuş
tasvirleri yer almaktadır. Yırtıcı hayvanlar güneş, gök ve
güneşin sembolü olan daire ile su kuşları da Büyük Tanrıça suretine çıkan bir kompozisyon (muhtemelen Tanrıça’nın güneşi doğurduğu anın tasviri) ile bağlanmıştır.
Muhalefet sistemi: sağ-sol, yukarı-aşağı, gündüz-gece vs. yazılı kaynakların Hazar Devleti’ndeki idarî
yapısı — kağan ve bey muhalefeti- hakkında verdikleri bilgilerde karşılık bulmaktadır. Törenlerde
bey, kağanın sağına otururdu. O, devlet işlerine aktif olarak katılır, orduya başkanlık ederdi. Kağanın
yeri ise soldaydı. O, altından yapılmış kubbe şeklindeki bir yapıda yapının içerisinde tahtta oturuyordu. Gizli bir hayatı vardı: saraydan çıkmıyor, atına binmiyordu. Çok nadiren sarayın dışına çıkardı ve
bu da çok düzenli bir şekilde olurdu. Örneğin savaş gibi durumlarda dört ayda bir kere bunu yapardı.
Refakatindekiler onu belirli bir mesafe uzaktan takip ederdi. Kimsenin ona bakma hakkı yoktu. Tebaa
onu görür görmez yere kapılıp o geçinceye kadar yatardı. Kuraklık ve başka afetler meydana geldiğinde ya da hâkimiyet süresi sona erdiğinde kağanı öldürüyorlardı. Onun hâkimiyetinin başlangıcı,
ölüm taklidinin yapıldığı bir boğma töreni ile başlardı.
Bey, üst dünyayı, aydın başlangıcı, bitkilerin vejetasyon sürecini, günü, parlayan güneş ışığını, yanan
ateşi, hayatî faaliyetleri canlandırmaktadır. Kağan ise aşağıyı, solu, karanlığı, gözlerden gizlenmiş
dünyayı, kışı, geceyi, sükuneti sembolize etmektedir.
Kış veya yaz uykusuna dalan doğanın durumuna genellikle mahsulün oluşma sürecinde büyük önem
verilmektedir. Kuraklık döneminde az ürünün alınması dolayısıyla kağanın sorumlu tutulması olayı
da bundan kaynaklanmaktadır.

ile Kafkasya Ötesi’nde de hâkim konuma gelmek iste
diler. Yeni bir imparatorluk — Hazar Kağanlığı — ortaya
çıktı. Hazarların hükümdarı kağana birçok halk ve
geniş topraklar itaat etti. İskitlerle Sarmatların İran
kökenli ahfatları Alanlar, Kuzey Kafkasya’da Hazarların
müttefik ve vassalı oldular.
Hazar Yanı bozkırları ile Kuzey Kafkasya’ya yerleşen
Hazarlar, VII. yüzyılın ikinci yarısında Azak Yanı’na sal
dırarak Bulgarları bozguna uğrattılar. Yerleşik ve yarı
yerleşik hayata geçenler dâhil olmak üzere
Bulgarların bir kısmı Hazar Kağanlığı’nın hâkimiyeti
altında kaldılar, Asparuh Han başkanlığındaki
Bulgarların bir kısmı da Balkanlar’a Bizans’a göç ettiler
(681). Burada bunlar Balkan Slavları
ile birlikte Tuna Bulgar Devleti’ni
kurdular. Bulgarların bir kısmı da İdil
ile Kama nehirleri arasındaki bölgeye
geçtiler. Burada IX. yüzyıla gelindi
ğinde İdil Bulgar Devleti kurulmuştu.
Bu devlet, nominal olarak Hazar
Hazarlara ait
kırmızı kilden
yapılan yayık.
VIII. yüzyılın
ikinci yarısı

Gümüş kase
üzerindeki tasvir.
VIII. yüzyıl

Altın güğüm
üzerindeki
mitolojik sahneler.
NadSentmikloşskiy
Hazinesi

kağanının hâkimiyetini kabul etti. Ormanbozkırlarda
ise Dinyeper Önü’nden Oka ve Don’a kadarki topraklara
yerleşen Slavlar, Hazarlara vergi ödemeye başladılar.
Arap Fatihleri İle Mücadele

Yüzüklerdeki kuş
tasvirleri

Alanları, Bulgarları ve Doğu Avrupa’nın diğer halkla
rını hâkimiyet altına aldıktan sonra Hazarlar, Bizans ile
bu devletin Kuzey Karadeniz bölgesinde karşı karşıya
geldiler. VII. yüzyılın sonu — VIII. yüzyılda Hazarlar,
Kerç ve Doğu Kırım’ı ele geçirdiler, hatta GüneyBatı
Kırım’daki en önemli Yunan şehri Chersonesos’a da göz
diktiler. Ancak çok geçmeden Hazarlarla Bizans’ın
ortak düşmanı ortaya çıktı. Bu düşman, Arap fatihleri
idi. Araplar, Orta Asya’ya hâkim olmuş, Hazarları
Kafkasya Ötesi’nden çıkartmış ve 735’te Hazar Yanı
bozkırlarına girmişlerdir. Hazar hükümdarı, Belencer
ile Semender şehirlerini terk etti ve İdil’in zor ulaşılabi
len deltasında yeni başkentini kurdu. Başkente nehir
ile aynı isim verildi: İdil (İtil) veya Atil.
Ancak Araplar bozkırlarda tutunamadılar ve
Kafkasya Ötesi’ne çekildiler. Kağan da Kuzey Kafkasya
ve diğer bölgelerde yeniden hâkimiyetini sağladı.
Bu hâkimiyeti pekiştirmek gerekiyordu. Bundan
dolayı kağanlığın Kuzey Kafkasya toprakları ile kağan
lığın ana su yolu olan Don havzasında kaleler inşa edil
meye başlandı. İran ve Bizans tahkimat gelenekleri kul

lanıldı. Yaklaşık 840’ta Bizanslı mühendis Petrona Don
kıyısında Sarkel kalesini inşa etti. Don’un diğer kıyısın
da ise nehir geçişini korumak için istihkâmlar yapıldı.
Humara’daki sağlam kale ise Kuban havzasını kontrol
etti.

Yahudiliğin Kabulü
Hazar Kağanlığı özellikle büyük devletler tarafından
tanınmalıydı. Müslüman Araplarla savaş sırasında
kağan, dinî sorunla karşı karşıya kaldı. Hazarlar putpe
rest olup Türk tanrılarına tapıyorlardı. Ancak gerek
Ortodoks İslâm açısından gerek Bizans’ın resmî dini
olan Hristiyanlık açısından putperestlerle normal barış
münasebetleri mümkün değildi.
Kağanın kendisine Araplar tarafından zorla kabul
ettirilen İslâmiyet’e mensubiyetin ne kadar uzun ve
ciddi süreceğini de bilmiyordu. Nihayetinde Yahudiliği
kabul etmeye karar verdi.
Yusuf’un söz konusu mektubunun geniş nüshasında
gelişme dönemindeki kağanlığın tasviri verilmektedir.
Yusuf, kendisinin Gurgan Denizi yakınlarındaki İdil
Nehri kıyısında yaşadığını, burada kağanlığın başkenti
nin ve kağanın kışlağının olduğunu yazmaktadır. Kağan
buradan göçebe soyluların geleneklerine uygun olarak
yazları İdil ile Don arasındaki topraklara giderdi. Daha

Hazarların Kültürü ve Yaşam Biçimi
Hazarların ekonomisi çok çeşitlilik arz etmekle birlik
te kağanlığa bağlı halkların geleneklerine bağlıydı.
Sadece Kuzey Kafkasya’da değil, Don ve Donets havza
sına da yerleşen Alanlar, tarım konusunda tecrübe sahi
bi oldukları gibi taştan kaleler inşa etmeyi de biliyorlar

Karaimlerin
ibadethaneleri.
XIV. yüzyıl, ÇufutKale, Kırım

dı. Hazarlar da tarımla uğraşmışlardır. Aynı zamanda
Hazarlar meyvecilik, şarapçılık ve balıkçılık ile uğraşı
yorlardı. Hazarlar, Taman’daki Fanagorya ve
Tmutarakan ile Kırım’daki Kerç gibi eski şehirlerde yaşı
yorlardı. Bulgarlar ise büyük ölçüde bozkırlarda göçebe
hayat tarzını devam ettiriyorlardı.
Hazar Kağanlığı’nın kültürü ve yaşam tarzı, Saltovo
Mayatskiy kültürünün (VIII–X. yüzyıllar) arkeolojik
eserlerine yansımıştır. Bu kültürün yayıldığı coğrafya,
Hazar Kağanlığı’nın sınırlarıyla tamamen uyuşmakta
dır. Bu kültürün eserleri çok çeşitlilik arz etmektedir:
nehirlerin aşağı kıyılarındaki göçebe kampları, yukarı
burunlardaki şehir ve kalelerin kalıntıları, kurganlar. Bu

İki kollu, düz
çıkıntılı Hazar
yayığı. Seramik,
VIII. yüzyılın
ikinci yarısı — IX.
yüzyıl

Din Seçimi
Tarih, Hazarların dini hakkında şaşırtıcı yazılı kaynakları — Hazar — Musevi
mektuplaşmalarını — günümüze kadar korumayı başarmıştır. Söz konusu birkaç
mektup, 960’lı yıllarda İbrani yazısıyla kaleme alınmıştır.
Mektuplaşmayı Cordoba (Kurtuba) halifesinin veziri Yahudi kökenli Hasday İbn
Şaprut başlattı. O, tüccarlardan dünyanın iskân edilmiş kısmının ucunda
(Ortaçağ’da Kuzey Kafkasya, iskân edilmiş coğrafyanın ucu sayılıyordu) hükümdarının Yahudi olduğu bir devletin olduğunu öğrendi. Hasday, kağana mektup
yazarak ondan kendi devleti ile ilgili bilgi vermesini rica etti. Hazar Kağanı, yazdığı cevapta ülkesinin yayıldığı geniş coğrafya, hâkimiyeti altındaki halklar ve
Hazarların nasıl Yahudi olduklarını anlattı. Yusuf’un uzak dedelerinden Bulan
adlı biri, rüyasında kendisini gerçek bir dine davet eden bir melek gördü. Melek
onun düşmanlarına karşı zafer kazanmasını sağladı ve Bulan halkıyla birlikte
Yahudiliği kabul etti. Bunun üzerine kağanın yanına Müslümanların yanından
ve Hristiyan Bizans’tan aklını başına alması için elçiler geldiler. Zira Bulan,
zulüm gören halkın dinini seçmişti. Kağan da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında münakaşa başlattı. O, Müslüman kadısına hangi dini, Yahudiliği mi yoksa
Hristiyanlığı mı gerçek din olarak gördüğünü sordu. Ahdi Atik peygamberlere
hürmet eden kadı, tabii ki de “Yahudilik” şeklinde cevap verdi. Bulan, aynı soruyu Yahudilik ile İslâm hakkında Hristiyan rahibe de sordu. O da Ahdi Atik dininin gerçek olduğunu söyledi. Böylece Bulan, doğru bir seçim yaptığına karar
verdi.
Cambridge belgesi olarak adlandırılan anonim bir Yahudi’nin eserinde ise
kağanlığın tarihi ve Yahudiliği kabülü başka şekilde anlatılmaktadır. Buna göre
Hazar kağanını bu yola sevk eden, Ermenistan’daki baskılardan kaçan Yahudi
ailesine mensup dindar eşi olmuştur.

coğrafyada iki tip üzengi kemiği (sekiz şekilli ve kub
belli), yüzükler, bronz kemer ve koşum tokaları, metal
parçalar, çömlek ürünler, eyer kaşının bezekli kaplama
ları, yaylar, Bizans altın paraları bulunmuştur.
Hazarların yıllıkları günümüze ulaşmamış, Türk Runik
harfleriyle yazılan metinler çok az sayıda olduğu gibi
hâlâ okunamamıştır. Hazarların tarihini daha çok
Bizans İmparatoru VII. Konstantin’in eseri ile Arap coğ
rafyacı elMesud î’nin anlattıklarından öğrenmekteyiz.

sonra Yusuf, İdil Nehri yakınlarındaki hâkimiyeti altın
daki halkları saymakta ve onların adını eski
İbranice’deki şekilleriyle vermektedir: Burts, Bulgr,
SVar, Arisu, Tsrmis, Vnntit, Svr, Slviün. Yusuf,
devletinin sınırlarının buradan Aral Önü’ndeki Harezm
devletine doğru yayıldığını, güneyde Semender’i de
içine alarak Hazar kapılarına (Babü’lEbvab) ve dağlara
yanaştığını yazmaktadır. Daha sonra Hazar Devleti’nin
sınırlarının İstanbul Denizi’ne, yani Karadeniz’e doğru
uzandığını, burada da Sarkel, Tmatarakan, Kerç gibi
yerlerin kendilerine ait olduğunu belirtmiştir. Sınır, bu
bölgeden kuzeye, Btsra kabilesine doğru dönmekte
ve Hgriim ilinin sınırına kadar uzanmaktaydı.
Yusuf’un Hazarlara vergi ödeyen halklarının adları,
diğer kaynaklarda da karşılık bulmaktadırlar.
Bunlardan ilki, Burtaslar (Burts), bazen İordan’ın
zikrettiği “mordens” (Mordva) etnonimi ile karşılaştırıl
maktadır. Bununla birlikte eski Rus hikâyesi olan Slovo
o Pogibeli Russkoy Zemli (Rus Topraklarının Sonu
Hakkındaki Hikâye) adlı eserde Yusuf’un verdiği listeye
yakın bir liste yer almaktadır. Ancak bu eserde artık bu
halklar Rusların hâkimiyetinde sayılmaktadır. Bu eser
de Burtaslar, Mordvalar ile birlikte zikredilmektedirler:
“Rusya’nın sınırı, denizden Bulgarlara kadar,
Bulgarlardan Burtaslara, Burtaslardan Çeremislere,
Çeremislerden Mordvalara kadar yayılmaktadır.”
Yusuf’un mektubu çerçevesinde bu halk, İdil coğrafya
sında gösterilmekte, Burtaslardan sonra Bulgarlar zik
redilmekte ve daha sonra Suvar adı geçmektedir. Bu
da İdil Bulgar Devleti’ndeki Suvar şehrinin adına
uymaktadır. Bir sonraki halk “Arisu”, Mordva etnogra
fik grubu “Erze”lerle karşılaştırılmaktadır. Dolayısıyla
bazen Burtaslarda Mordvaların başka bir grubu olan
Mokşaları da görmektedirler. “Tsrms” adı ise eski
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Rus kaynağındaki “Çeremis” ile benzerlik arz etmekte
dir. Bu Çeremisler, Orta İdil’in FinUgor halkı olan
Marilerin Ortaçağ’daki adıdır.
“Vnntit” adıyla ise muhtemelen Vyatiçler /
Ventiçler belirtilmişlerdir. Rus yıllıklarına göre bunlar,
Oka boyunca yaşamış ve Knez Svyatoslav’ın 964–965
seferine kadar Hazarlara vergi ödemişlerdir. Sonraki
etnik isim “Svr” ise Desna Nehri kıyısında yaşayan
Severyanelerdi. Onlar daha Knez Oleg zamanında Rus
knezlerinin Orta Dinyeper’e yerleştiklerinde Hazarlara
vergi ödemeyi bırakmışlardır. Vergi ödeyen halkların
listesindeki son terim ise “Slviün” şeklinde olup
Slavların genel adı olarak açıklanmaktadır. Bunlara
Povest Vremennıh Let (Geçmiş Yılların Hikâyesi)’e göre
860’ta Orta Dinyeper’de Rus Devleti ortaya çıkıncaya
kadar Hazarlara vergi ödeyen Radimiçler ile Polyaneler
de dâhildi. Bundan dolayı vergi ödeyenlerin listesi IX.
yüzyılın ikinci yarısından daha geç bir döneme ait değil
dir ve muhtemelen de IX. yüzyılın ortalarına aittir.

Kemer takımı
parçaları, VIII.
yüzyılın ikinci
yarısı–IX. yüzyıl

Hristiyan ve Müslümanların kutsal kitaplarını da kabul
eden tarafsız bir din seçti.
Modern tarih biliminde Yahudiliğin seçiminin zararı
nın altı çizilmektedir: Yahudiliği yalnızca kağan ile
Hazarlar kabul ettiler. Kağanlıktaki diğer halklar ise
kendi putperest inançlarını korudular. Tarihçilere göre

Kemer takımı.
Saltovo-Mayatsk
kültürü, IX–X.
yüzyıllar

Altın kaplar.
Nad-SentMikloşksiy
hazinesi, IX.
yüzyılın ikinci
yarısı

Hazarların Yahudiliği kabul etmelerine dair efsane,
tarihçilere birçok hususu açıklamıştır. Şüphesiz kağan,
İslâmiyet’i kabul etmek istemiyordu. Zira İslâmiyet’in
kabülü, onu düşmanı Arap Halifeliği’nin vassalı hâline
getirecekti. Ancak Hristiyanlık da kağanın işine yara
mıyordu. O, Bizans’ın Hristiyan topraklarını ele geçir
mişti. Diğer taraftan Fanagorya ve Tmutarakan da
dâhil olmak üzere Kafkasya ve Kuzey Karadeniz bölge
sinde çevre halklarıyla iletişimde tecrübeli olan Yahudi
toplulukları vardı. Bu tür topluluklar, Halifelik ile
Bizans’ta da vardı. Hristiyanlarla Müslümanlar,
Yahudilerle iletişim kurabiliyorlardı. Çünkü onlar put
perest değillerdi ve tek bir Tanrı’ya tapıyorlardı. Kağan,

kağanlarla iktidardaki zümre böylece kendi tebasından
ayrılmış oldular. Gerçekler ise daha karmaşıktı. Kağan
İslâmiyet veya Hristiyanlığı kabul ettiği takdirde hâki
miyeti altındaki halklar arasında bu dinleri zorla yay
mak zorunda kalacaktı. Yahudilik ise diğer halklar ara
sında bu dinin yayılmasını gerektirmiyordu. Neticede
Hazar Kağanlığı’nda son derece ilginç etnik ve dinî
durum ortaya çıktı. ElMesud î’ye göre başkent İdil de
dâhil olmak üzere Hazar şehirlerinde çeşitli dinî toplu
luklar yanyana yaşıyorlardı. Yahudi olan kağan, komu
tanları ve Hazarlar, tuğladan yapılan evlerde hayat
sürüyorlardı. Kağana bağlı Karadeniz şehirlerinde ise
Hristiyan nüfus da bulunuyordu. Kağanın özel koruma

Kamçının
kemikten yapılan
sapı. SaltovoMayatsk kültürü

ları ise Müslüman Oğuzlardan oluşuyordu. Nihayet
kağana bağlı olan putperest Slavlarla Ruslar da vardı.
Her topluluk kendi kadısına sahip ve özerkliğini sürdü
rüyordu. Bu şekildeki uyumlu birliktelik, Kuzey
Karadeniz şehirleri ile Bizans’ın başkenti İstanbul için
geçerliydi. Doğu Avrupa’da böyle bir geleneğin ortaya
çıkması, medeniyet yolunda önemli bir adımdı.
Kilden yapılmış
kapkacaklar.
Saltovo-Mayatsk
kültürü

Hazar Kağanlığı’nın Yıkılışı
Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bağım
sız bir siyaset izleyen güçlü bir devletin komşu devlet
lerin mukavemeti ile karşılaşmaması mümkün değildi.

Su içme
boynuzları.
Macar ve Hazar
işçiliği, Kara
Mezar kurganı,
X. yüzyıl
Kiev Knezi
Svyatoslav
İgoreviç.
X. yüzyıl. M. V.
Gorelik'in rekonstrüksiyonu
Svyatoslav İgoreviç, İdil Bulgar
Devleti’nin tarihinde önemli rol oynadı. Hazar Kağanlığı’na ilk büyük darbeyi vuran Svyatoslav olmuştur. O,
965’te kağan başkanlığındaki Hazar
birliğini mağlup ederek Aşağı
Don’daki önemli bir kale olan Sarkel’i
ve Kuban Yanı’nı ele geçirdi. Ancak
yine de Hazar Kağanlığı’nın tamamen
tahrip edilmesinde onun rolü abartılmamalıdır. Hazar Kağanlığı tam olarak 968’de bir başka Viking-Rus
komutanı tarafından bozguna uğratıldı. Onun ordusu ilk kez Doğu
Avrupa’da görüldü ve Hazarlara ihanet eden Oğuzlarla birlikte hareket etti.
Nihayetinde İdil’in ağza yakın kısımlarındaki kağanlığın başkenti İdil şehri
harap oldu ve kağanlık yıkıldı.
Hazar Devleti’nin yıkıldığı sene Svyatoslav, Tuna Bulgar Devleti’nde acımasız
savaşlar yürütüyordu. Balkanlar’daki galibiyetlerinin sonunda, Bizans ile yaptığı son savaşlar sırasında, onun ve yıpranmış ordusunun yanında Svyatoslav’ın
Balkanlar’daki savaşlarını ayrıntılı anlatan Bizans tarihçisi
Lev Diakon, nereden çıktığı belli olmayan çok canlı ve
büyük bir askerî birliği zikretmektedir. Birliğin başında
İkmor (İngmar) bulunuyordu. Bazı modern tarihçilerin
belirttiği gibi Hazar Kağanlığı’na son darbeyi vuran işte bu
gizemli komutandı. Ele geçirdiği ganimetlerle yetinmeyen
bu komutan, Hazar Kağanlığı’ndan Balkanlar’a gitti.
Burada o, Kiev Knezi Svyatoslav’a katılarak Bizanslılara
son darbeyi vurmak ve daha büyük ganimetler elde etmek
istedi. Ancak burada öldü.
Dinyeper (Kiev) Rüriklerinin ikinci kuşak temsilcisi olan
Svyatoslav, bunlar arasında en “bozkır”hükümdardı. Onun
bu yöndeki özellikleri Povest Vremennıh Let’te şöyle tasvir
edilmiştir: “Çita gibi hızlıydı ve çok savaştı. Seferlerde de
yanına yük arabası ile kazan almaz ve et de pişirmezdi. At,
inek veya başka hayvanın etini ince kesip kömürde kızartır
ve öyle yerdi. Çadırı yoktu. Eyerini sererek uyurdu.”
Savaşlarda Svyatoslav ve askerleri “Viking askeri” olarak
kalıyorlardı, yani yaya olarak savaşıyorlardı. At onlar için
prestijli ve süslü, ancak yine de yalnızca ulaşım aracıydı.
Savaş sırasında sadece knezlerle üst komutanlar atın üstünde kalıyorlardı. Etrafı süzmek ve emirler vermek böyle daha
kolaydı. Ama bizzat savaşta yer almak için knez de voyvodalar da atlarından iniyorlardı.
Svyatoslav, görünüşü ayrıntılı tasvir edilen ilk knezdir. Lev Diakon şöyle yazmaktadır: “O, kayıkta oturuyor ve askerleriyle birlikte kürek çekiyordu. Knez,
başkalarından hiç ayırt edilmiyordu. Dış görünüşü böyleydi: “Ortalama bir
boyu, gür kaşları, açık mavi gözleri, uzun burnu vardı. Sakalsız, gür ve uzun
saçlıydı. Başı tamamen çıplaktı. Ancak her iki tarafından da birer kahkül sarkıyordu. Bu soylu sınıfa mensubiyetin göstergesiydi. Ensesi kuvvetli, gögüsü
genişti. Vücudunun diğer kısımları ise oranlıydı… Bir kulağında altın küpe
vardı. Küpe kızıl yakut ve iki inciyle süslenmişti. Onun kıyafeti beyazdı ve yakınlarındaki insanların kıyafetinden yalnızca temizliği ile ayırt ediliyordu.”
Dinyeper Ruslarının knezlerinin askerî teçhizatları, İskandinav ve Hazarlarla
Macarlardan benimsenen bozkır unsurlarının sentezini oluşturuyordu. Knez,
kapalı yakalı gömlek, diz altından şeritle sarılan çok geniş pantolon, yüksek
ayakkabı, kısa pardesü giyerdi. Yine gümüş ve altın telden örülü bileziklerle
“Tolan’ın çekici” şeklindeki süs ve madalyonlarla zincir takardı. Knezin en
önemli silahı tipik İskandinav tipindeki kılıç, Frank kılıç namlusu, uzun savaş
kılıcı ve büyük savaş baltasıydı. Bunun dışında kemer, kemere takılan çanta,
altın kaplamalı bakır ve gümüş parçalarla süslü konik miğfer takardı.

Ajurlu salkım.
Fantastik hayvan
tasviri. Gümüş,
dökme, altın
kaplama. X. yüzyıl.
İskandinavya

Kaldı ki Hazarlar, Karadeniz Yanı’ndaki Bizans toprak
ları ve Slavlar üzerindeki hâkimiyet iddialarına da
imkân tanımamışlardı. 860’ta Slavların ilk öğretmeni
olarak Konstantin (Kiril) imparatorun emriyle dinler
hakkındaki tartışmalara katılmak için kağanın karargâ
hına gitti. Kiril’in hayat hikâyesinde onun bu iş için
Chersonesos’ta İbranice öğrendiği yazılmaktadır.
Muhtemelen İstanbul, Hazar Kağanlığı’nın hâkimiye
tinde olan Hristiyanların kaderi ile ilgileniyordu.
Cambridge belgesi, Bizans’ın kışkırtmasıyla 930’lu yıl
larda Hazar Kağanlığı ile Rus Devleti arasında yaşanan
bir sorundan bahsetmektedir.
Yusuf, kendi mektubunda Hazar Kağanlığı’nı, Doğu
Avrupa’nın neredeyse bütün halklarını — sadece Kuzey
Kafkasya ve Kırım, bozkır ve Slav orman bozkırları
değil, Beloozero’daki Fin Vesilerine kadar — hâkimiyet
altına alan güçlü bir devlet olarak tasvir etmektedir.
960’lı yıllarda durum artık çok değişmişti. Daha X. yüz
yılın başlarında İdil Bulgar Devleti’nde İslâmiyet,
Alanlar’da Hristiyanlık yayılmıştı. Bir zamanlar
Hazarların vassalı olan bu devletlerin hükümdarları
kendi dillerini ve bağımsızlığı seçtiler. Ayrıca Hazar
Kağanlığı, doğudan gelen yeni göçebe gruplarının teh
didi ile karşı karşıya kalmıştı. Karadeniz bölgesinde
Hazarların müttefikleri olan Macarlara Peçenekler
baskı yapıyorlardı. Nitekim IX. yüzyılın sonunda
Macarlar, Merkezî Avrupa’da, bugünkü Macaristan top
Bronz eklemeli
konik miğfer.
X. yüzyıl

Kılıç kılıfının
ajurlu ucu,
X. yüzyıl,
İskandinavya
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raklarında bulunuyorlardı. Yine İdil Ötesi bozkırlardan
Oğuzlar harekete geçmişti.
Ancak Hazarların Doğu Avrupa’daki en tehlikeli düş
manı, Hazar toprakları üzerinden Ortaçağ’ın en büyük
pazarları olan İstanbul ile Bağdad’a ulaşmak isteyen
Rus Devleti idi. Akıllı Oleg Varyag ve Rus olarak adlan
dırılan Slavlarla birlikte Kiev’i ele geçirdiler ve Hazar
vergisini kendilerine aldılar. IX. yüzyıldan itibaren Rus
knezleri, Hazarların “kağan” unvanına ve Hazar
Kağanlığı’nın Doğu Avrupa’daki iktidarına göz diktiler.
Nihayetinde 965’te Knez Svyatoslav, Hazarların haraç
aldıkları son Slav topluluğu Vyatiçler üzerine sefer
düzenledi, Vyatiçleri hâkimiyeti altına aldı ve ordusuy

Gümüş bir kabın
üzerindeki
mitolojik sahne.
Nad-SentMikloşskiy
hazinesi. IX.
yüzyılın ikinci
yarısı

olarak değişti. Söz konusu Hazar toprakları, Rus knez
lerinin hâkimiyetine geçmiş oldu.
Doğu Avrupa’nın halklarını o tarihte şüphesiz yalnız
ca askerî seferler bağlamıyordu. Hazarların hükümdarı
Yusuf da boşuna nehirleri, yani ticarî yolları kontrol
altına almayı amaçlamamıştı. Don ve İdil aracılığıyla IX.
yüzyılın başından itibaren Doğu ve Kuzey Avrupa’ya —
Rus Devleti ve Varyaglara — Doğu gümüşü, binlerce
Arap dirhemi vs. akıyordu. Tüccarlar gelirlerini yol
boyundaki Slavlarla paylaşmak zorundaydılar. Slavlar
da bunun karşılığında ticarî kervanlara yardım ediyor
lardı.

Hazar atlısı
heykeli. SaltovoMayatskaya
Kültürü. IX–X.
yüzyıllar

la İdil Bulgar Devleti topraklarına
çıktı. Ruslar burada İdil Bulgar şehir
lerini harap ettiler ve İdil boyunca
aşağı indiler. Hazar Kağanı bozguna
uğratıldı, başkent İdil ise ele geçiril
di.
Daha sonra Svyatoslav, Kuzey
Kafkasya’ya hareket etti, burada
Alanlarla Çerkesleri vergiye bağladı.
Bu tarihte Hazarların Tamatarahan
şehri, Rusların Tmutarakanı’na dön
üştü. Dönüş yolunda knez, Sarkel’i
ele geçirdi ve şehrin adı, Belaya Veja

“Slavlar
Dinyeper’de”
resmi. Ressam:
N. Rerih, 1905.

Povest Vremennıh Let adlı hikâyede Hazarların Kiev halkı olan Polyanelerin yanına nasıl geldikleri ve
onlardan vergi istedikleri anlatılmaktadır. Polyaneler de onlara kılıç ile vergi ödediler. Hazar aksakalları
da bunda kötü bir alamet gördüler. Çünkü Hazarlar birçok yeri tek bir taraftan bilenen kılıçlarla ele
geçirdiler. Ele geçirilen kılıçlar ise çift taraftan bilenmişti. Böyle de oldu. Hazarların vergisi hakkındaki
hikâyesini Nestor böyle sonlandırmaktadır. Rus knezleri, Hazar topraklarını ele geçirdiler.
Hazar aksakalları şöyle demişlerdi: “Bu vergi, hayır değildir. Biz tek taraflı kılıçlarla savaştık. Bu kılıç
ise çift taraflıdır. Onlar bizden ve başka ülkelerden vergi alacaklar. Bütün bunlar da Tanrı’nın isteği
üzerine oldu. Mısır kralı firavun döneminde de böyle oldu. Musa’yı firavunun yanına getirdiler ve firavunun aksakalları şöyle dediler: “Bu adam, Mısır’ı ele geçirmek istiyor. Böyle de olacaktır.”Musa,
Mısırlıları yok etti, başta ise Musa onlara çalışıyordu. Burda da durum aynıdır. Onlar hâkimdiler, sonra
ise yönetilen oldular…”

Hazar kemer
takımları. Gümüş
ve altın kaplama.
IX–X. yüzyıllar.

Akıllı Oleg Orta Dinyeper bölgesinde Hazarların ver
gisini kendisine alınca kağanlık buna cevaben Rus tica
retini engelleyerek cevap verdi. IX. yüzyılın son çeyre
ğinde Doğu gümüşünün Doğu ve Kuzey Avrupa’ya
ihracatı kesildi. Oleg, uluslararası pazarlara çıkmak için
başka yol bulmak zorundaydı. Bu sebeple 907’de meş
hur İstanbul seferini gerçekleştirdi. Bu tarihten itiba
ren Rus Devleti’nin en önemli ticaret yolu, Varyag —
Bizans Yolu oldu. Ancak aynı tarihlerde bir başka
güzergâh daha oluştu. Doğu paraları Rus topraklarına
Samanî Devleti ve İdil Bulgar Devleti üzerinden gelme
ye başladı. Böylece Knez Svyatoslav Hazar
Kağanlığı’nın arkasına, İdil’deki Bulgar topraklarına
çıkışı çok iyi biliyordu.
Oğuzlar, Kafkasya Ötesi’nin bir kısmına sahip oldular
(ve Azerilerin etnik temelini oluşturdular).
Svyatoslav’ın Rusları ise Kiev’den Balkanlar’a hareket
ettiler, Bulgaristan’ı ele geçirdiler ve Bizans’ı tehdit
etmeye başladılar. Böylece Rus Devleti, Doğu
Avrupa’da hâkim konuma gelmiş oldu.
Svyatoslav Hazar Kağanlığı’nı mağlup ettikten sonra
Hazarlar, XI. yüzyılın sonundaki Rus kaynakları ile
Bizans, Arap ve Batı Avrupa belgelerinde zikredilmeye
devam edilmektedirler. Ama Doğu Avrupa’nın güne
yinde üç asır boyunca hüküm süren halkın kendisi,
kağanlığın içerisinde yer alan çok sayıdaki halk ve etnik
grubun içerisinde eriyip gitmiştir. Hazarlar, Avrasya’da
imparatorluk kuran selefleri Hunlarla Türklerin kaderini
paylaştılar, devletin yıkılmasıyla hâkim olan halk da
yok oluyordu. Bununla birlikte Hazar dönemi,
Avrupa’da iz bıraktı. Hazarların başlattıkları devletin
etnik ve dinî gelişiminin temelleri, günümüze kadar
korunmuştur.

Hazar Kağanlığı’nda Alanlar

IX–X. yüzyıllarda Alanlar, Hazar Kağanlığı’na bağlı
halklar içerisinde yer alarak kağanlığın yıkılışından
sonra siyasî bağımsızlıklarını elde ettiler. Ancak XI.
yüzyıla kadar onlar Hazar kültürünü taşıdılar, bu kül
türün kendilerine has versiyonunu geliştirdiler.
Alan asilzadeleri ve onların birlikleri, Hazarlardan
çok daha zayıf, ancak silah ve teç
hizat açısından daha fazla çeşitlilik
arz eden ağır süvari birliklerini
oluşturuyorlardı. Günümüze kadar
Alanlara ait askerî teçhizat ile kıya
fetlerin mükemmel örnekleri ulaş
mıştır. Organik materyallerden de
olan bu eşyalar kurganlarda, kata
komplarda (yer altı mezarları) ve
dağ mağaralarında bulunmuştur.
Uzun mesafe muharebelerinin
silahı, boynuz ya da kemikli bileşik
kısa yaydı. Yay, dirseği hazırlan

Soylu Alan atlısı.
X–XI. yüzyıllar.
M. V. Gorelik'in
rekonstrüksiyonu

Yay ve kılıf içinde
oklar. VIII. yüzyıl

Miğferin en üst
kısmına koyulan
insan figürlü süs.
Bronz, altın
kaplama. Alanlar,
XI. yüzyıl

mış hâlde deri kılıfında saklanırdı. Söz konusu kılıf,
yarım yay şeklindeydi. Kılıfın dış cephesi, deri beze
me, küçük bronz rozetlerle süslenir, ek dirsekler için
bir kese eklenirdi.
Hazar tipi çeşitli şekillerdeki demir uçlu okları da
deriden ve bronz şeritlerle süslenen kılıfa koyarlardı.
Her iki kılıf da ok kemerine bağlanır, kılıç kemerinde
ise kılıç, savaş bıçağı ve hançer yer alırdı. Kemerlerle
adı geçen silahlar, gümüş üstüne işlenen kara nakış
lar veya oyma ve resimleri olan altın kaplamalı bron
zla süslenirdi. Dar zırh delici uçları olan mızraklar ve
çeşitli şekillerdeki kazmalı savaş baltaları, saldırı
silah takımını tamamlıyordu.
Hakkında daha az bilgi sahibi
olduğumuz savunma silahları ise
Hazar silahlarından çok geride kal
mış ve daha az kullanılıyordu.
Savunma silah takımının en önem
li parçası, yelme idi. Bazen onun
yerine ya da onunla birlikte lamel
lar zırh kullanılırdı. Miğferler alçak
koni biçimindeydi. Bazen miğfer
yerine Alan şapkabaşlıkları kulla
nılırdı. Onların üst kısmını ve kuşa
ğını kalın demirden süslü bir şeritle
sarıyorlardı. Deriyle kaplanan
ağaçtan yapılan yuvarlak kalkanın
ortasında Hazar tipi derin yarıkü
resel bir parça yer alıyordu.
Kıyafetin önemli bir parçasını gömlek ile üstüne
giyilen ve dizlere kadar sarkan geniş reverli kaftan
oluşturuyordu. Soyluların kaftanları, altın süslemeli
deriden örülmüş, altın şeritle çerçevelenmiş, reverle
rin kenarları da şeritle ve altın kaplamalı bronz çıngı
raklarla süslenmiştir. Geniş pantolonların kısa, diz
den biraz sarkan paçaları vardı. Paçalar, çorabın içine
sokulurdu. Süvariler, figüratif dikişlerle süslü olan
çizmeler giyerdi. Bunların özelliği, çizme konçlarının
yüksek olması ve diz ile ayağın ucundaki aplikasyon
ların mevcudiyetidir.

Koşum takımı, hafif olup zengin ve güzel bir şekil
de süslenmişti. Eyer kaşını, oymalı ve resimli altın
kaplamalı bronzla kaplıyorlardı. Eyerin iki tarafındaki
dingilleri altın ve renkli ipler, altın kaplamalı küçük
süslerle işlenir, koşum takımı ve at başlığının kemer
leri tamamen altın kaplamalı bronz şeritlerle süsle
nirdi. Atın başında, şapka tüyü ve
insan figürü ile süslenen başlığın
bir kısmı yükseliyordu.

Hazarlara ait
demirden miğfer.
IX. yüzyıl. Adıge
Cumhuriyeti
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Hazar Ordusu

Hazar ordusunun temelini, çok kalabalık ağır süvari
birliği oluşturuyordu. Bunun da çekirdeğini, kağanın,
kağanbeylerin ve Aşina soyuna mensup Hazar soylula
rının özel müfrezeleri oluşturuyordu. Ağır süvari birliği
ne, beylerle tarhanlar ve Hazarlara bağlı Bulgar, Alan
ve Adigey soylularının müfrezeleri de dâhildi. Hazar
Kağanlığı’nın güçlü kültürü, neredeyse bütün kağanlı
ğın topraklarında atlı zırhlı askerlerin teçhizatlarının
yeknesak olmasını gerektirdi. Merkezî Asya, Kuzey
Çin, Güney Sibirya, Orta Asya, Kafkasya bölgesi ve
Kuzey Karadeniz bozkırlarının demircilerinin mükem
mel geleneklerini miras alan Hazar silah ustaları bu
alanda büyük başarılar elde ettiler.

Demirden
yapılan kılıç
parçaları.
VIII. yüzyılın
ortası, ikinci
yarısı

Hazarların ağır süvari birliğinin
taktiği, üç mesafede üç saldırının
yapılmasını öngörüyordu: uzak
mesafeden ok ateşi; orta mesafe
den çarpma ve yakın mesafeden
de kesici ve balta, topuz, kalın ve
kısa sopa gibi aletlerle saldırı. Ağır
süvari birliklerinin ok atışı muhare
besi, eskiden beri göçebelerin
tipik hareketiydi. Hazarlar farklı
ağaç çeşitleri, boynuz vs.den yapı
lan bileşik yaylar kullanıyorlardı.
Yayın sapı ve kenarları, kemikten
plast inlerle çevriliyordu. Yayın
omuzları ise huş kabuğu ya da deriyle yapıştırılıyor
du. Böyle bir yay, okları yelmeye dikerek yüzlerce
metre uzaklığa gönderiyordu.
Farklı şekillerdeki uçları olan Hazar okları, nispeten
hafiftiler. Bu da uzun mesafeden nişan almaya imkân
veriyordu. Erken Ortaçağ için uzun mesafeden nişan
almak, emsalsiz bir olaydı ve yalnızca Hazarlara hastı.
Okların da yayın da ayrı kılıfları vardı. Kılıfa dirseği
çıkartılmış birkaç yay birden sığabiliyordu. Ok kılıfı,
düğmeye kapatılan ok kemerinin sağ, yay kılıfı da sol
tarafına takılıyordu. Arkeologların çoğu, hatalı olarak Ağaçtan yapılan
bu düğmelerin ok kılıfının altına yapıştırıldığını düşün eyer. VIII–IX.
mektedir. Ancak bu hem fonksiyonuna hem de daha yüzyıllar
geç tarihlerden günümüze ulaşan
eşyalara ters düşmektedir.
Hazar mızraklarının dar yontul
muş başlıkları vardı. Bunlar özellikle
bindirme darbeleri için her türlü
zırhları delen başlıklardı. Başlığın
altına mızrağın sapına bir rozet
yapıştırılıyordu. IX–X. yüzyıl Hazar
mezarlarında aşağısında iki delik
olan geniş ve ince başlıklar bulun
muştur. Muhtemelen bunlar, mız
rakların başlıklarıydı. Arap müellifi
Gerdizî’ye göre Hazarlar, bunları
kendi sahra karargâhlarını duvarlar

Zırhlı Hazar
süvarisi. X–XIII.
yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

la çevirmede kullanıyorlardı. Ayrıca
bu başlıklara yatay ip ve kalkanlar
bağlıyorlardı. Başlıklardaki delikler
de bu amaçla yapılmıştır.
Hazarların kılıç türü silahları da
Avrasya’daki en gelişmiş silahlardı.
En yaygın olanı ise düz bir buçuk
namlu uzun ve düz kılıçtı. Kılıcın
sapı ağzı tarafına büküldüğünden
dolayı bu kılıçlarla vurmak ve sap
lamak kolaydı. Yine kılıcın yanında
sapı aynı şekilde keskin tarafa
bükülmüş olan savaş bıçakları
bulunurdu. VIII. yüzyıldan itibaren
ise namlu ve uzun kılıçtan namlu
sunun eğriliği ile farklılık arz eden
kılıçlar kullanılmaya başlandı.
Araştırmalar, Hazar Kağanlığı’nda
namluların yüksek kalite karbonlu
çelikten yapıldığını ortaya koymuş
tur. VII–VIII. yüzyıllarda Hazarlar,
Bizans’ın sadık ve güvenilir mütte
fikleriydiler. Bundan dolayı kağan
lar da Bizans imparatorlarından
hediye olarak en iyi Bizans ustaları
nın bozkır tarzında yaptıkları şık
kılıçlar alıyorlardı. Kılıçları Hazarlar
gümüş ve savat desenler, kakma ve
resimli altın kaplamalı bronz ile süslüyorlardı.
Soyluların silahlarını ise varak altın ile işliyorlardı.
Hazar zırhlı askerleri, dar kılıç namlusu olan savaş
baltaları ve çekiç şeklindeki savaş dipçikleri (baltanın
tersi) kullanıyorlardı. Sapına zincir veya kayış ile bağ
lanan savaş taşları (kalın ve kısa sopa, matrak),
Hazarların özel silahlarındandı. Zırhsız olan düşmana
söz konusu sopa ile vurulan darbe, düşmanı ağır bir
şekilde yaralıyor, hatta öldürüyordu. Darbe yiyen
zırhlı askerler kendisinden geçer ve onu esir almak
kolaylaşırdı.
Ağır süvari için savunma silahları çok önemliydi.
Süvarinin başını, demir miğfer koruyordu. Miğferin
tepesi dört veya beş kısımdan oluşuyordu. Alın ve
yüzün üst kısmını, burun ve kaş bölgelerinde kesmeler
olan bir şerit koruyordu. Boynu ise miğfere bağlı bir
yelme koruyordu.
Askerin gövdesini zırh koruyordu. Hazar askerleri
Avrupalıların eski buluntuları olan yelmeyi yaygın bir
şekilde kullanırlardı. Hazar ustaları yelmeyi düz halka
lardan üretmişlerdi. Söz konusu düz halkalar, tel halka
larla aynı ağırlıkta olmasına rağmen vücudun daha
büyük bir kısmını kaplıyordu. Zırhlar arasında en fazla
lamellar zırhlar tercih ediliyordu. Bunlar dik açılı şerit
lerden, demirden veya kalın sert deriden yapılıyordu.
Bu şeritler, kayış veya kurdelelerle şeritlerdeki delikler
sistemi aracılığıyla birleştiriliyordu.
Eşsiz bir zırh çeşidi de demir zırh
şeritlerin perçinlenmesiyle ortaya
çıkıyordu. Zırhın üst kısmının esnek
olması için çiviler, dikey boşluklar
bırakılarak koyuluyordu. Şeritlerden
yapılan zırhlar, üst kısmı koruyan ve
yine demir şeritlerden yapılan omuz
kayışları sayesinde tutulan korse
den oluşuyordu. Omuz ve on kollar,
kayışlarla tutturulan lamellar dik
dörtgenlerle
korunmaktadır.
VII–VIII. yüzyıllarda Hazarlar hafif
çıkıntılı yarım dairevî şeritler şeklin
deki omuzluklar kullanıyorlardı.

Kağanın Resmî Kıyafeti

Hazar Kağanı.
IX. yüzyılın ikinci
yarısı — X.
yüzyılın birinci
yarısı. M. V.
Gorelik’in rekonstrüksiyonu

Altın kaplar.
Nad-Sent
Mikloşskiy
Hazinesi. IX.
yüzyılın ikinci
yarısı

Korsetin aşağı kısmına kalça ve dizleri kapatan dik açılı
lamellar kalçalıklar ekleniyordu.
Hazar Kağanlığı’nda silah ve zırh takımı çok yaygın
dı: yelme üstüne lamellar korse giyerlerdi. Hazar zırhlı
süvarisinin bacak ve dirsekleri, demirden kesilen parça
larla korunuyordu. Söz konusu parçalar da büyük
dövme şeritlerin menteşelerinden ya da dar dikey
şeritlerden yapılıyordu.
Yuvarlak Hazar kalkanları, deriyle veya kalın sert
deriyle kaplanan tahta parçalarından yapılırdı.
Kalkanın merkezine savunmayı arttıran ve küre biçi
minde olan demir bir parça yapıştırıyorlardı.

Hazar zırhlı askerinin atının da zırh takımı vardı. Bu
takım, deri ya da demir lamellar çuldan (eyer belleme
si) oluşuyordu. Bunun içinde ise kayış ya da kemerle
bağlanan omuz, göğüs, yan taraflar, arkayı koruyan
koruma parçaları yer alıyordu. Sıkça atların zırh takımı,
içine yün, pamuk koyulan birkaç kumaş, keçe ve yumu
şak deri tabakasından üretilirdi. Yelme çul da Hazar
zırhlı askerlerinin sahip oldukları teçhizatlardandı. Atın
başına demirden yapılan ve alın üzerine takılan miğfe
rin bir parçası takılıyordu.

Hazarlara ait
kepçeden bir
parça. Eski kağan
ile yeni taht adayı
arasındaki taht
kavgası tasviri.
Gümüş, altın
kaplama.
VIII–IX. yüzyıllar

IX. yüzyılın ikinci yarısında — X. yüzyılın ilk yarısında
KağanBek (genel Türkçe: “şad”; Farsça: “ihşid”;
Arapça: “melik”) resmiyette devlette ikinci kişi olsa da
uygulamada kağanı yönetimden tamamen uzaklaştır
mıştır. Hazar Devleti’nde kağan kutsal şahsa, yüksek
manevî otoriteye, yüksek hâkime dönüştü.
Hazar ve Orta Asya tasvirlerine, yazılı kaynaklara ve
arkeolojik buluntulara göre Hazar Kağanı'nın resmî
kıyafetini şu şekilde tasvir etmek mümkündür. Asıl
üst kıyafeti, geniş reverli ve dizlere kadar uzanan kaf
tan oluşturuyordu. Kaftan Orta Asya, İran veya Bizans
ipeği ile kaplanır, altın süslerle süslenir ve kenarı
pahalı kürk ile çevrilirdi. Üst kaftanın üstüne kağan
çizgili Arap kumaşından dikilen daha uzun bir kaftan
giyerdi.
Resmî kemeri, ihtişamlı altın bezemelerle süslüydü.
Kemere kılıç, savaş bıçağı ve cüzdan — çanta asılırdı.
Renkli deriden dikilen ve altın süsler içeren çizmenin
yandan kesmece figüratif bir dikişi vardı. Kağanın boy
nunda büyük zümrütlerden yapılan gerdanlık vardı. Bu,
aynı zamanda Doğu’da iktidar belir
tisiydi. Kulaklarında halka şeklinde
küpeler vardı. Halkaya üç dikey
boncuk veya değerli taşlar lehim
lenmişti.
Kağanın başında, o dönemin Orta
Asya ve Doğu Türkistanı’na has üç
parçadan oluşan “kanatlı” taç vardı.
Taça arkaya sarkan ve ipek ya da
simli kumaştan yapılan kurdele
ekleniyordu. Kurdele altın ve inci
lerle süslenirdi. Kağanın saç traşı da
Orta Asya ve Doğu Türkistan moda
sına uygundu: uzun saçların büyük
bir kısmı örülmüş olup örgü arkaya
sarkıyordu. Öndeki saçlar kesilmişti, ama kakül vardı.
Şakaklarda da iki uzun demet saç vardı.
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Büyük Bozkırın Göçebeleri
Kimekler ve Kıpçaklar

Kimeklere ait ve
Runik yazı
içeren bronz
aynanın arka
tarafı

846–847’de Fars coğrafyacı ve üst düzey devlet
adamı İbn Hurdadbeh, Arapça olarak Kitâbü’lMesâlik
ve’lMemâlik adlı kitap kaleme aldı. Bu eserde şehirler,
yerleşim yerleri, yol güzergâhları ve diğer bilgilerin
yanı sıra Abbasî Halifeliği’nin komşuları hakkında bilgi
verilmektedir. Örneğin VIII. yüzyıl belgelerini kullanan
İbn Hurdadbeh, kendi eserinde Türk halklarının ve en
önemli Türk devletlerinin listesini vermektedir.
Bunların arasında Kimek Ülkesi ile Kıpçaklar da yer
almaktadır. Müslüman kaynaklarında böylece iki büyük
kabile birliği hakkında bilgi verilmektedir ki, bunlar
Avrasya bozkırında bundan sonraki süreçte önemli rol
oynayan önde gelen iki boydu.
VIII–X. yüzyıllarda Kimeklerle Kıpçakların başta
Altay, İrtiş, Doğu Kazakistan’da daha sonra da Ural ve
Merkezî Kazakistan’da üstün konumda olmaları, bu
Büyük Bozkır bölgesinde belirleyici faktör hâline geldi.
X. yüzyılın ikinci yarısında — XI. yüzyılın ilk yarısında
Kimek Devleti yıkılırken Kıpçaklar Batı’ya, Aral ve İdil
coğrafyasına göç ettiler. XI. yüzyılın ortasında — XII.
yüzyılın başında Kıpçak göçlerinin son devresinde,
Moğol öncesi dönemde, 5 ana Kıpçak ve onlara yakın
Kuman kabilesi oluşumunu tamamlamıştır. Bunlar şun
lardı: 1) AltaySibirya; 2) KazakistanUral Yanı; 3) Don
Üstü (Kafkasya Önü alt grubu dâhil); 4) Dinyeper (Kırım
alt grubu dâhil); 5) Tuna (Balkan alt grubu).

Soylu Kıpçağın
kafa heykeli.
XII–XIII. yüzyılın
başı

Kıpçakların Kökeni

Göçebelerin
kazanları.
VII–XI. yüzyıllar

Yaklaşık 1200 yıl önce farklı müel
liflerin eserlerinde Kıpçak kabilesi
nin adı görülmeye başlandı.
Müslüman müellifler, onları kalaba
lık ve güçlü bir kabile olarak adlan
dırmaktadırlar. Nitekim çok geçme
den bütün Büyük Bozkır, onların
adıyla adlandırıldı. Ancak dönemin
hiçbir kaynağında onların geçmişle
ri ile ilgili bilgi yoktur. Halkın adını
açıklaması gereken kökenleri ile ilgi
li efsaneler de çok daha geç bir
dönemde ortaya çıkmıştır. VIII–IX.
yüzyıllardan önce Kıpçaklardan
bahsedilmemesi de gizemli görül
mektedir.
Kıpçak etnoniminin yazılı olarak
geçtiği ilk yer, 1909’da G. Ramstedt
tarafından Moğolistan’da, Selenge
Nehri’nin güneyinde bulunan ve
Runik yazı içeren dikili taştır (Selenge Taşı). Bu taş,
aslında Uygur Kağanlığı’nın kurucularından biri olan
Bilge Kağan’ın (hâkimiyet yılları 747759) mezarının
bir parçasıdır. Metnin bir kısmı, Uygurların 742744
yıllarındaki Göktürklerle mücadelesini konu etmek
tedir. Steldeki satırlardan birini Ramstedt şöyle oku
muştur: “Türk Kıpçaklar, (bizim üzerimizde) hüküm
sürerken 50 yıl…” Gerçekten de 691742 yılları arasın
da Uygurların başkanlığındaki DokuzOğuzlar,
Göktürklerin hâkimiyetindeydiler. Ancak bu yazıyı
“Türkler ve Kıpçaklar” şeklinde okumak daha doğru
olacaktır. Runik metinlerde peşpeşe duran etnonim
ler genellikle bağımsız isimler olarak okunmaktadır.
Onların siyasî ittifak ve askerî
beraberliğine (Uygurlar üzerindeki
hâkimiyetleri ortaktı) işaret edecek
şekilde Göktürklerle Kıpçakların
birlikte zikredilmeleri, diğer kay
naklardaki bilgilerle hiçbir şekilde
açıklanmamaktadır. Runik metin
lerde Göktürklerin başka kabilelerle
birlikte zikredildikleri satırlara
bakalım. Kültegin ve Bilge Kağan
anıtlarında Türk Budun'un yanında
yalnızca Dokuz Oğuz kabile birliği
nin adı zikredilmektedir. Bunlarda
DokuzOğuzların ele geçirilmesi ve

Deşt-i Kıpçak:
Kıpçak bozkırı

Yaprak bronzdan
yapılmış kazan.
XII. yüzyıl

VII. yüzyılın sonuVIII. yüzyılın başlarındaki mücadele
leri anlatılmaktadır. DokuzOğuz birliğinde, on Uygur
kabilesi yer almıştı. On Uygurların ve Dokuz Oğuzların
başkanı Bilge Kağan, İkinci Türk Kağanlığı’nın tarih
sahnesinde kaldığı süreyi (691744), Türkler ile
Kıpçakların Uygurlar üzerindeki 50 yıllık hâkimiyeti
olarak adlandırmaktadır.
Türk Runik anıtları, Türk İli’ndeki hakim grubu,
“Türkler ve Sirler” şeklinde belirtirken Uygurların
Selenge Taşı’nda bu grup “Türkler ve Kıpçaklar” olarak
belirlenmiştir. İki etnonimin aynı kabile için kullanıldığı
sonucu ve birkaç soru ortaya çıkmaktadır: Sirler kim
dir? Bunlar ne zaman ve nerede yaşadılar? Türklerle
Sirleri ortak etnopolitik birlik kurmaya teşvik eden
neydi? Göktürk ve Uygur devletlerinde SirKıpçaklara
ne oldu?
Türkçe kaynaklarda “sir” olarak adlandırılan kabile
ler (Çin kaynaklarında se i yanto veya seyanto), VII. yüz
yılın ilk yarısındaki olaylar tasvir edilirken sıkça
Göktürklerle birlikte zikredilmektedirler. Onlarla ilgili
ilk bilgiler, çok kesintilidir. Onlar,
Eski Yen Çin Devleti’nin (337–370)
topraklarına, yani Ordos’un doğu
sundaki bozkıra göç eden Hun
kavimleri arasında sayılmaktadırlar.
IV–VII. yüzyıllardaki kabile konfe
derasyonunun başında Sirlerin ikti
dar soyu — İlitu (İlter) bulunuyordu.
JuanJuan İmparatorluğu’nun yıkılı
şından (551) sonra Sirler, Türk
kağanlarının vassalları oldular.
Bunların büyük bir kısmı Hangay’da
yaşarken bir kısmı da Doğu Tanrı
Dağları’na göç ettiler. Çin tarih

Oğuzlarla Sirlerin kağanına karşı ittifak kurdu. Aynı
sene Uygurların lideri Tumidu başkanlığındaki Dokuz
Oğuzlar, Sirlere saldırdılar ve onları bozguna uğrattılar.
Sirlere son darbeyi ise Hangay’da Çin ordusu ve onlarla
birlikte hareket eden Uygur süvari birliği vurdu. Sirlerin
Devleti yıkılmış oldu. Bunların bir kısmı yok edildi, bir
kısmı ise Çin’e götürüldü.
Bozgundan sonra ayakta kalmayı başaran Sir kabile
lerin bir kısmı Batı bölgesine, 20 yıl önce terkedilen
topraklara gitti. Sirlerin bir kısmı da Hangay’daki eski
yerlerinde kaldılar. 668’deki bağımsızlıklarını yeniden
elde etme çabası, İmparator Gao Tzun tarafından bastı
rıldı. 679–681 yıllarında Sirler, Kuzey Çin’deki Türklerin
isyanını desteklediler. Türklerle birlikte Çinlilere karşı
Büyük kabile birliğinin yıkılışı, o kadar ani idi ki, hayatta kalan Sirler arasında
savaştılar ve büyük kayıplar verdiler.
bozkırda çok hızlı bir şekilde yayılan olağanüstü güçlerin müdahalesine dair bir
Sirlerin bundan sonraki tarihi, Türklerle Sirlerin kur
efsane yarattı: “Eskiden, seyantolar yok olmadan önce biri, onların kabilesinden dukları kabile birliğinin tarihidir. Bu süreçte de öncül
yiyecek istemiştir. Misafiri yurda götürürler. Evin kadını misafire baktığında
rolü Türkler oynadılar. Sirler birliğe sadık kaldılar.
kurt kafasını görür (Kurt, Uygurların ecdadından sayılmaktadır). Ev sahibi ise
Türklerle birlikte kendilerine baskı uygulayan Çin
bunu farketmez. Yemeği yedikten sonra kadın, kabilenin adamlarıyla gördükleri- hükümdarlarına
karşı
çıktılar
ve
Tang
ni paylaşır. Birlikte onun peşinden giderler ve Ötüken Dağları’na kadar varırlar. İmparatorluğu’nun tehlikeli düşmanı hâline geldiler.
Orada iki insan görürler. Onlar der ki: “Biz Tanrıyız. Seyantolar yok edilecekTürklerle birlikte Ötüken’i — Türklerle Sirlerin Ülkesi’ni
tir.” Takipçiler korkarlar, geriye çekilerek kaçarlar. Bundan dolayı onları kaybe- ele geçirdiler ve müttefiklerin kaderlerini paylaştılar.
derler. İşte şimdi seyantolar gerçekten de bu dağın altında bozguna uğrarlar.”
Ancak kabilelerin adlarının kaderi farklıydı. Türk etno
nimi hem korundu hem de eski etnik anlamını kaybe
derek siyasî bir terim olarak yeniden canlandı. “Sir”
etnonimi ise hiçbir bilinen kaynakta 735’ten sonra bir
daha zikredilmemektedir. Ancak daha VIII. yüzyılın
kitaplarında onların yönetim sisteminin, silahlarının ve
ikinci yarısında Runik metinlerle Türk kabilelerinin ilk
geleneklerinin Göktürklerle aynı olduğu yazılmaktadır.
Arap listesinde Kıpçak etnonimi ortaya çıkmaktadır.
VI. yüzyılın sonunda, I. Türk Kağanlığı’nın yıkılışından
Tarih olarak birbirine yakın Türk ve Uygur Runik
sonra Tanrı Dağları Sirleri, Oğuz kabileleri ile birlikte
metinlerinde “Sir” ve “Kıpçak” etnonimlerinin tek
Doğu Tanrı Dağları ile Altay’ın güneybatı kollarında
anlamlı kullanışı, her iki ismin de bir süre boyunca aynı
göçebe hayatı yaşıyorlardı. 628 yılı civarında Doğu Türk
anda kullanıldığını ve anlaşıldığını göstermektedir.
Kağanlığı’na bağlı kabileler (Oğuzların bir kısmı, Sirler
Yeni etnik terimin ortaya çıkışı, muhtemelen Sir kabile
ve Uygurlar) isyan ettiler ve kağanlığı bozguna uğrattı
lerinin kaderini kökten etkileyen olayın bir cevabıydı.
lar. Kağan, Hangay’ı isyancılara bırakarak kaçtı.
Runik eserlerin devrine yakın tarihte böyle bir olay
Hangay’da yaşayan Türk kabileleri, Sirlerin arasına
Sirlerin Uygurlarla Çinliler tarafından katledilmesi, ikti
karıştı. Türk — Sir kabile birliğinin başlangıcı işte böy
dardaki soy ile devletlerinin yıkılışıdır. Bu faktörlerin
leydi.
doğal yansıması da yeni kabile adının anlamı oldu.
630’da I. Türk Kağanlığı’nın bağımsız varlığı sona
Eski Türk eserlerin dilinde “KıvçakKıbçak” teriminin
erdi. Hangay’da ise Sirlerle Uygurlar hâkimiyet müca
anlamı “başarısız”, “bedbaht”, “bahtsız” iken “Kıvçak
delesi vermeye başladılar. Çok geçmeden Kuzey
kovı / Kıbçak kobı” çift kullanımında ise “boş”, “işe
Moğolistan’da yeni bir devlet orta çıktı: İlter hanedanlı
yaramaz” anlamına gelmektedir (Eski Türkçe Sözlüğü).
ğının başkanlığındaki Sir Kağanlığı. Devletin sınırları
Yeni adın ortaya çıkışı, kabilenin etnik bilincinin değişi
Altay, Hinggan, Gobi ve Kerulen Nehri idi. Kuzeyde Sir
mi mi yoksa eski etnonimin yerini dışarıdan gelen bir
kağanı, Yenisey Kırgızlarını hâkimiyet altına aldı ve
etnonimin alması ile mi ilgili olduğu sorusu sorulabilir.
orada kendi valisini bulundurdu. Yençu Bilge Kağan
Bu sorunun cevabı muhtemelen dinîmistik düşün
kendi devletinde Türk Kağanlığı’ndaki mevcut idarî
cenin özelliklerinden birinde yatmaktadır. Bu düşünce,
yapıyı kurdu (kağanın oğullarının başkanlığındaki Batı
maddelerle onların adları (isimleri) arasındaki ayrılmaz
ve Doğu kanatları). Yeni bir kabile birliği ortaya çıktı:
bağlarla ilgilidir. Türk ve Moğol halklarında bugün de
Sirlerle Türkler birleştiler ve söz konusu birliğin başına
bela ve kötü güçlerden koruyan isimlerin sayısı fazlaca
Sir hanedanlığının temsilcileri çıktı.
mevcuttur. Çocuk veya büyüklere özellikle önceki
Çin, imparatorluğun kuzey sınırında güçlü bir göçebe
çocuğun ya da aile (soy) üyesinin ölümünden sonra
devletin kurulmasından rahatsız oldu ve 646’da Dokuz
veya geçirilen ağırlık hastalık ya da ölümcül tehlikeden
sonra onları koruyan isimler vermektedirler. Bu isim,
Arkeolojik kazı sonuçlarından bilindiği insanı (aileyi, soyu) takip eden ve felakete sebep olan
kadarıyla göçebelerin en eski müzik
olağanüstü güçleri şaşırtmalıydı.
aletleri, Kazak kopuz ve dombrasına
646–647 savaşı ve katliamından sonra aynı durum
benzeyen telli ve bitki saplarından yapı- Sirlerin koskoca bir kabileye karşı tutumunda da aynı
lan Kazak sabızgıları gibi nefesli çalgışekilde görüldü. Bu tarihte eskiden zengin ve güçlü
lar idi.
olan Sir boylarının kalıntıları, hayatta kalma mücadele
En yaygın müzik aletlerden biri, yaylı
si veriyordu. Sir efsanesi, bütün kötülükleri, kabileyi
iki telli çalgı grubuna dâhil olan kopuz
imha etmeye karar veren ruhların kinine bağlamakta
idi. Kopuzun tarihi aslında Şamanların dır. Hayatta kalan Sirleri kan içici ruhların kininden kur
dinî-büyücülük ritüelleriyle bağlantılıtaran ise kabilenin adının değişimi ve onları küçük
dır. Kopuz, şamanın kendi yardımcı
düşüren anlamlı ama aynı zamanda onları koruyan bir
ruhlarıyla iletişimi sağlıyordu. Bununla ismin (“bedbaht”, “işe yaramaz”) benimsenmesi oldu.
birlikte kopuz geleneği, yalnızca ritüel
Yeniden kurulan Türk Kağanlığı’nda Sir adı, ortaya
karakter ile değil, göçebelikte önemli bir çıkan yeni isme üstünlük sağladı. Eski isim ile temel
yere sahip olan ozanların epik sanatı ile topraklara (“Türklerin ve Sirlerin toprakları”) sahip
de bağlantılıydı. Ozanlar genellikle han- olma hakkı ile iktidar ortağı olma hakkı bağdaştırılıyor
ların karargâhında bulunur ve onların
du. Sirlerin eski adının kendilerini koruyan da olsa aşa
siyasî ve askerî danışmanları olurlardı.
ğılayıcı bir lakapla değişmesi, eski düşmanları olan
Bunlar aynı zamanda hanların ve
Uygurların işine yaradı. “Sir” adını unutturmak ve aşa
bahadırların kahramanlıklarını terenğılayıcı içerikli lakaba dikkatleri çekmek, siyasî olarak
nüm ediyorlardı.
kârlıydı. İltemiş Bilge Kağan Anıtı’nda (Selenge Taşı)
Türklerle iktidarı paylaşan kabile, Kıpçak olarak adlan
dırılmıştır.
Çok fazla zaman geçmeden Kıpçak adının ortaya
çıkış sebebi de anlamı da unutuldu. Etnonimin anlamı
nı açıklamak için yeni bir efsane yaratıldı. Oğuz
Destanı, bu efsaneyi içermektedir. Kendisini “Uygur
Deri kabın kilden
yapılmış kopyası.
X–XI. yüzyıllar.
İç Moğolistan

Kıpçaklara ait
müzik aleti.
XIII. yüzyıl
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Kağanı” (Uygurların mitolojik atası
olan kurt onun koruyucu ruhuydu)
olarak da adlandıran Oğuz Kağan
yakın beylere isimler dağıttı. Bu
isimler de efsaneye göre Oğuz kabi
lelerinin adları oldu. Beylerden biri
ne “ağaç” ile bağdaştırılan “Kıvçak”
adı verildi. Aynı efsanenin bir başka
versiyonunda “Kıvçak” adı, “kabuk”
(eski Türkçe: kovuk) olarak adlandı
rılan içi boş ağaç ile bağdaştırılmak
tadır. Hive hanı ve tarihçisi Ebu’l
Gazi şöyle yazmaktadır: “Eski
Türkçede içi boş ağaca Kipçak denil
mektedir.” Böylece “KıvçakKıbçak”
isminin anlamı daralmakta ve “boş,
kof ağaç” olarak açıklanmaya baş
lanmaktadır.
744’teki Uygurların galibiyetin
den sonra Türkler ve onların mütte
fikleri, “Ötüken Ülkesi”nden çıkar
tıldılar. Uygur İli’nin kuzey ve batı sınırları, Sayan ve
Altaylar oldu. Bu sınırın ötesinde, Kuzey Altay ile
Yukarı İrtiş bölgelerinde, VIII. yüzyılın ikinci yarısında
— IX. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda Eski Türklere ait
atlı mezarlık ortaya çıktı. Daha sonra, IX–X. yüzyıllar
da, bu tip mezarların sayısı Kimek ve Kıpçakların oluş
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Koşum takımının
süs parçası.
Gümüş, bronz,
dövülme, dökme.
XI. yüzyılın son
çeyreği–XII. yüzyıl

Kimek kağanının oğlu Cenah İbn Hakan el-Kimakî’nin günümüze ulaşmayan eserini kullanan XII.
yüzyıl Arap coğrafyacı el-İdrisî Kimek Devleti’nin siyasî önemi hakkında şunları yazmıştır: “Kimek
hükümdarı en büyük ve en güçlü hükümdarlardan biridir… Türk hükümdarları da hakanın iktidarından, öç alabileceğinden, onun kuvvet ve saldırılarından korkmaktadırlar. Çünkü daha önceleri de
bundan haberdar ve bu tür tehditlerle karşı karşıya kalmışlardı.”

turdukları
“Srostkinskaya”
Kültürü’nde arttı.
Sirlerin tarihi sona erdi,
Kıpçakların tarihi başladı. Kıpçaklar,
başta Kimek Kağanlığı’nın kabilele
rinden biriyken, daha sonra Büyük
Bozkır’ın göçebe kabileler birliğinin
önderliğini yapan kabile oldular.
Kimek Kağanlığı’nın Kuruluşu ve
Yıkılışı

Tabut
kalıntılarının da
yer aldığı Kıpçak
mezarı. XII–XIII.
yüzyıllar

Altaylar’da SirKıpçaklar arasında
yeni kabile birliğinin kuruluş süreci
başlarken, Kazak bozkırlarının
doğusunda,
İrtiş
civarında
Müslüman kaynaklarının Kimekler,
XI. yüzyıl Türk dilcisi Kaşgarlı
Mahmud’un da Yemekler olarak
adlandırdığı Türk kabileler birliği
oluştu. Kimekler hakkında sahip
olduğumuz sınırlı bilgileri birkaç Arapça ve Farsça kay
nak vermektedir. Kimeklerin ortaya çıkışı, daha doğru
su onların kabile birliğinin oluşumu ile ilgili efsane, XI.
yüzyıl tarihçisi elGerdizî’nin eserinde yer almaktadır.
Gerdizî eserini kaleme alırken İbn Hurdâzbih’in Türk
kavimleri listesi ile aynı döneme ait olan VIII–IX. yüzyıl
lara ait kaynakları kullanmıştır. Efsane, Kimek birliğinin
ortaya çıkışını Tatar kabilesine bağlamaktadır. Bu da
Kimeklerin atalarının Merkezî Asya’nın Moğol kökenli
kabileleri arasında aranmasına yol açtı. Bununla birlik
te Kaşgarlı Mahmud yalnızca Kimeklerin (Yemeklerin)
dilini değil, Tatarların lehçelerinin dahi kendilerine has
olduğu notunu düşmesine rağmen onları Türk dil gru
buna dâhil etmektedir.
Burada birkaç açıklama yapmakta fayda vardır. Eski
Tatarların VIII–XIII. yüzyıllarda Moğolistan’ın doğusun
da yaşayan Moğol kökenli yekpare bir halk olduğuna
dair görüş pek doğru değildir. Orhun yazıtlarında başta
“Otuz Tatar”, daha sonra ise “Dokuz Tatar”lardan bah
sedilmektedir. Yani bunlar, büyük ve düzensiz kabile
birliklerini teşkil etmekteydiler. İranlı tarihçi
Reşidüddin eskiden ve kendi devrinde (yani XIII. yüzyıl)
Tatarlar arasında bir birlik olmadığından Tatar kabilele
ri arasındaki çatışmalardan bahsetmekte, Moğol sefer
leri başlamadan önce de altı ayrı Tatar devletinin oldu
ğunu ve o dönemde birçok Türk kökenli kabilenin de
“Tatar” olarak adlandırıldığını yazmaktadır.

Kıpçaklara ait
ziynet eşyası.
Gümüş. XI–XII.
yüzyıllar

Bundan dolayı Kimek topluluğu
nun oluşumunun başlangıç devresi
ni Moğol kökenli kabilelere bağla
mamak gerekmektedir. VIII–IX. yüz
yıllarda İrtiş Önü’nde Tatarların
görünmesi,
onların
Doğu
Moğolistan’dan geldiği anlamına
gelmemektedir. Kimeklerin kökeni
ile ilgili efsane ile Gerdizî’nin diğer
kaynaklardan alıp eklediği bilgiler,
yalnızca Kimek kabile birliğinin olu
şumuna katkıda bulunan Türk kabi
lelerini göstermektedir. Bu süreç,
IX. yüzyılın ortasından daha önce
tamamlanmamıştır. Bu tarihte,
Uygur Kağanlığı’nın yıkılışından
sonra buradaki Dokuz Oğuz kabile
lerinin kalıntıları Kimek toprakları
nın merkezine, İrtiş’e gelip yerleşti
ler. Kimek birliği için önemli geliş
melerden biri de Kıpçakların onlara
katılması oldu. Bu olay VIII. yüzyılın sonları ile IX. yüz
yılın başından daha erken gerçekleşmemiştir.
Müslüman kaynaklarına göre 840’tan sonra Kimek
kabile birliğinin başkanı, “kağan” unvanı aldı. Böylece
o yalnızca yeni bir devlet kurduğunu göstermekle kal
madı, bozkırda yüksek otorite için arzusunu da belli
etmiş oldu. Kaynaklarda Kimek Ülkesi’nin 11 bölgesi
nin yöneticilerinden bahsedilmektedir. Bunlar, han
tarafından atanıyor ve görevleri kendilerine miras ola
rak kalıyordu. Irsî toprakların ayrıştırmacılığının yarat
tığı iç düzensizlik, bu tür ülkelerin daha güçlü bir düş
manla karşılaştıklarında kuruluştan hemen birkaç nesil
sonra yıkılmalarına yol açıyordu.
İrtiş Yanı bölgesi, Kimeklerin temel topraklarıyken
çok kısa sürede onlar topraklarını Cungarya’ya kadar
uzattılar ve Kuzey Doğu Yedisu bölgesine hâkim oldu
lar. Kıpçaklar ise Ural Yanı’nı ele geçirdiler. Kimeklerin
tarihi savaş ve seferlerle doluydu. Batı ile güneybatıda
Kimekler ve Aral Oğuzlarıyla, güneyde Karluklarla,
doğuda Yenisey Kırgız Devleti ile sınırdaş idiler. En
dostça münasebet geliştirdikleri komşuları Oğuzlardı.
Kendilerini “kağan” olarak adlandıran hükümdarları ve
Uygur mirasını arzulayan Karluk ve Kırgızlarla rekabet
ise çok sert geçiyordu. Bununla birlikte kaynaklarda
sadece savaşlardan değil, Kimeklerle Kırgızlar arasın
daki yakın kültürel temaslardan da bahsedilmektedir
(Kırgız
kabilelerinden
birinin
kıyafetleri,
Kimeklerinkinden hiç farklı değildi. Kimekler de
Kırgızların geleneklerini benimsiyorlardı). Elİdrisî’nin,
Kimeklerin 16 şehri hakkında yazdıkları çok ilginçtir. Bu
şehirlerden birinde kağanın karargâhı bulunuyordu.
Bununla birlikte kaynakların tamamı, Kimeklerin en
önemli uğraşlarının hayvancılık olduğunu yazmaktadır.
X. yüzyılın sonu veya XI. yüzyılın başında Kimek
Devleti’nin yıkılışı, Büyük Bozkır’daki kabilelerin
göçüyle yakından ilgilidir. Artık Kıpçakların hüküm
sürme vakti gelmiştir.

Kimeklerin Askerî
Kültürü

Kimeklere ait
kemer takımlar,
IX–X. yüzyıllar

Kimeklere ait
uzun ve düz
kılıçlar, IX–X.
yüzyıllar

Soylu Kimek
süvarisi.
IX–X. yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Kimekler, Türk dilli ve Tatar (Moğol) dilli kabilelerinin
birliği, IX. yüzyılda İrtiş Yanı’nın muazzam coğrafyasın
da — Altay dağ eteklerinden Güney Ural Ötesi’ndeki
bozkırlarla orman bozkırlarına kadar — kağanlık kurdu
lar. Böylece onlar, Merkezî Asya kültürü ile Avrupa’nın
doğusundaki kültürü birleştirdiler. Bu birleşme, özel
likle askerî kültür için geçerlidir.
Aslında Kimek askeri, Avrasya’nın bozkır askerî kül
türünün tipik ve canlı bir örneğiydi. Kimek ordusunun
öncü birliğini süvari zırhlı askerler oluşturuyordu.
Merkezî Asya geleneklerine uygun olarak savunma teç
hizatlarının başlıcası, lamellar zırhtı. Bununla birlikte
Avrasya’nın batı ve güneybatı bölgelerinin etkisiyle
bazen Sarı Irmak’ın Tuna’ya kadarki bölgesinde popü
ler olan yelme zırh da kullanılıyordu.
Kimeklerin silahları arasında kılıç, süvari kılıcı, dar
çalımlı kılıçlar vs. yer alıyordu. Savaş baltası ile topuzlar
kullanılmıyordu. Onların yerine kalın ve kısa sopalar
kullandılar. İlk darbe silahı olan mızrakların dar piramid
veya yaprak şeklindeki uçları vardı. Bileşik yayların ve
oklarının uçları, genel olarak üç kanatlı olup bazen boy
nozlu düdükler de eklenirdi. Kimek Kağanlığı’nın doğu
ve güney kısımlarında kalan halklardan farklı olarak
atlarına genellikle zırh takımı giydirmiyorlardı.
Bununla birlikte Kimeklerin koşum takımının metal
parçaları, son derece zengin ve debdebeli bir şekilde
süslenirdi.
Madenleri işleme stilinin temelini, Çin’de Tang döne
minde üretilen örnekler teşkil etmiştir. Bu dönemde
Çinli ustalar zirvede bulunuyorlar ve Kırgızlarla
Kimekler de dâhil olmak üzere bozkır halklarının sana
tına büyük katkı sağlıyorlardı. Maalesef Moğolistan’da
yaşayan göçebeler arasında zanaatın yüksek seviyede

geliştiğini gösteren eşyalar bilinmemektedir. Çünkü bu
ülkede Ortaçağ’a ait mezarlar kazılmamıştır. Hâlbuki
Moğolistan, onların temel devlet oluşumlarının kültür
merkeziydi.
Kimeklere ait kemerleri süsleyen rozetler, kemer
tokaları ve diğer süsler, çeşitlilik ve şekil zarafeti,
bezek inceliği (Bitki resimleri ağırlıkta olmasına rağ
men hayvan resimleri de mevcuttu) ile dikkat çekmek
tedirler. Kimek ustaları özellikle kedigiller familyasına
ait hayvanların tasvirinde ustaydılar. Kimek ustalarının
ürünleri işlemede kullanılan iki metal (Gümüş temel
üzerine altın kaplamalı bezekler yerleştirilirdi) sayesin
de muhteşem görünüyordu.

Kimek
mızraklarının
ucu.
IX–X.
yüzyıllar

Kimek silahları,
IX–X. yüzyıllar

Bozkır İmparatorlukları Çağı
Ta r i h

144–145

Avrasya Bozkırları, XI. Yüzyıl

Ta r i h

Bozkır İmparatorlukları Çağı
Büyük Bozkırın Göçebeleri

146–147

Türk Kabilelerinin Batı’ya Göçü. Kıpçak Hâkimiyeti
Tacikistan’ın güneyinde 1004’te doğan meşhur Fars
şairi, seyyah ve Şii din adamı Nasırı Hüsrev 1045’te
Merv’e yerleşti ve burada Selçuklu sultanının hizmeti
ne girdi. elMervezî tarafından “Mervî” olarak adlandı
rılan Nasırı Hüsrev, burada ilk kez “Türklerin işi” ile
tanıştı. Selçuklu Devleti’nin kuzeydoğu sınırındaki
siyasî durum huzursuzdu ve sultanın, yakın çevresin
den eski Oğuz topraklarına — Selçukluların ana yurtla
rına — kadar dikkatli olması gerekiyordu. X. yüzyıl Arap
coğrafyacıları bu toprakları, Mufazatü’lGuz (Oğuzların
Bozkırı) olarak adlandırmışlardı. Nasırı Hüsrev ise
değişikliğin özünü farkeden ilk kimse oldu ve Altay’dan
İdil’e kadarki toprakları, “Deşti Kıpçak” (Kıpçak
Bozkırı) olarak adlandırdı. Yarım asır geçti ve
Karadeniz bozkırları, Rus yıllıklarında da “Polovetskoe
Pole” (Kıpçak Bozkırı) olarak geçmeye başladı. XIV.
yüzyılın başında ise İranlı tarihçi Hamdullah Kazvinî

Soylu Peçenek
süvarisi.
X. yüzyılın ikinci
yarısı — XI. yüzyıl.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Kıpçaklara ait
kolye. Gümüş.
XI–XII. yüzyıllar

eskiden Hazar Bozkırı olarak adlandırılan İdil toprakla
rının, Kıpçak Bozkırı olarak adlandırılmaya başlandığını
yazmaktadır. Geleneksel coğrafik isimlerin önemli
ölçüde değişmesinin sebebi neydi?
Büyük Bozkır’ın batısını etkileyen yeni etnik dalga
lanmalara dair ilk bilgileri, X. yüzyılın ilk yarısındaki
büyük Arap tarihçi ve coğrafyacısı elMesud î vermek
tedir. Coğrafyaya dair eserlerinden birinde elMesud î,
Peçenekler ve onların Batı’ya doğru gidişini anlatırken
ve okuyucuları günümüze kadar ulaşmayan başka bir
eserine yönlendirirken şunları yazmaktadır: “… Biz söz
konusu dört Türk kabilesinin doğudan göçünün sebep
lerini; Peçenekler, Oğuzlar, Karluklar ve Kimekler ara
sında yaşananları ve Aral Denizi’ne yaptıkları seferi
anlatmıştık…” elMesud î’nin bu bilgisi, IX. yüzyıla ait
tir. Bu tarihte Oğuzlar, Peçenekleri Aral Yanı bölgesin
den uzaklaştırarak Seyhun’da Yenikent merkezli kendi
devletlerini kurdular. Ancak elMesud î Kimeklerin Aral
bölgesindeki olaylara katılımlarından ilk kez bahset
mektedir.
Biraz daha geç tarihte, X. yüzyılın ikinci yarısında, bir
başka Arap coğrafyacı ve seyyah elMakdisî,
Samanîlerin siparişi üzerine kaleme aldığı coğrafyaya
dair eserinde Aral ve Seyhun’da Kimekleri zikretmekte
dir. O, Seyhun’daki Sapran şehrinin Samanîlerin Oğuz
ve Kimeklere karşı kullandığı sınır kalesi olduğunu yaz
maktadır. V. V. Barthold haklı olarak elMakdisî’deki
Kimeklerin aslında Kimek Devleti’nin batı kanadını
oluşturan Kıpçaklar olduğunu belirtmektedir. el
Mesud î (IX. yüzyıl) ile elMakdisî’nin (X. yüzyılın sonu)
bilgi verdikleri dönemler arasında bir asır vardır. Kıpçak
otlakları, Oğuzların Aral ve Seyhun topraklarına sınır
olmuştu. Kıpçaklar da barıştan istifade ederek buralar
da hayvanlarını otlatıyorlardı. Durum ani bir şekilde
değişti, ancak patlama uzun zamandır yavaş yavaş
hazırlanıyordu.
XII. yüzyılın başında Selçuklu Sultanı Melikşah’ın
saray doktoru Mervli Şerefu’zZaman Tahir Mervezî,
zoolojiye dair “Hayvanların Doğası” adlı bir eser kale
me aldı ve eserini etnografya ve tarihe dair bilgilerle

Bizans zırh
takımına
bürünmüş Kıpçak
soylusunun taş
heykeli.
XII. yüzyıl

Peçeneklerin arkeolojik eserleri maalesef silahlar hakkında
fazla bilgi vermemektedir. Bundan dolayı bu konudaki bilgileri, yazılı kaynaklar ve sanat eserleri ile tamamlamak gerekmektedir. Söz konusu son kaynak türüne XI. yüzyıla ait
Bizans metal ve oymalı kemiklerdeki tasvirler de dâhildir.
Bunlarda biz Peçenekleri, Bizanslıların onları hatırladıkları
şekilde görüyoruz. Peçenekler, Bizans
ordusunda müttefik güçler olarak yer
alıyorlardı. Kap ve kutularda
Peçenekler, atlı okçu olarak tasvir edilmiştir. Bunlarda Peçenekler kısa kaftan,
yüksek çizme, konik ve dairevî şekilde
şapkalar giymiştir. Bazı tasvirlerde kaftanın altından giyilen zırh da görülmektedir. Peçenek mezarlıklarında bulunan
silahlar, yalnızca yay ve oktan ibarettir.
Çok az sayıda kılıç ve mızrak da bulunmuştur. Zırh takımlarının sayısı daha da
azdır. Miğfer ise hiç yoktu.
Müslümanların yazılı kaynaklarında ise
Peçenekler, IX–X. yüzyıllarda iyi teçhizatlanmış süvari birliğine sahip; at takımında, kemerlerinde ve bayraklarında
fazla gümüş kullanan çok zengin bir
halk olarak tasvir edilmektedir.
Gerçekten de son yıllardaki Peçenek
soylularına ait mezarlarda yapılan çalışmalar sonuç vermiştir. Buluntular, soylu
Peçenek askerlerinin ihtişamı hakkında görüş sahibi olmamızı sağlamaktadır.
Söz konusu ihtişam, en başta koşum takımının metal parçaları — dizgin ve koşum — ile ilgilidir. Günümüze gümüş
takımlar ulaşmıştır. Bunlar baştan sona bitki süsleriyle bezenmiştir. Gümüş fon üzerindeki savat ve altın kaplama, ihtişamı
daha da arttırmaktadır. Kemerler, çizmeleri ayak bileğinden
sıkan kayışlar, çizmelerin çorapları da aynı derecede ihtişamlıydılar. Zengin ve zevkli bir şekilde süslenen kılıçla savaş
bıçakları da bulunmuştur. Bunların gümüş sapları, savat ve
altın kaplamalı bitki tasvirleriyle süslenmiştir.
Peçeneklerin kıyafetleri de çok zengindi. Değerli Bizans ipeğinden dikilen kaftanlarda daireler içerisine alınan aslan ve
kartal tasvirleri yer alıyordu. Çizmeleri ise bozkır ustaları
tarafından yapılıyor ve farklı renklerdeki derilerle süsleniyordu.

tamamladı. O, Türklerle ilgili bölümde Selçuklu, daha
doğrusu Oğuz kabilelerinin tarihi ile ilgili folklor ve epik
içerikli eski ve biraz da unutulmuş hikâyeye de yer ver
miştir. Mervezî’ye göre Kitay kabilesi, yani Kidanlar,
kendi topraklarından Kunları çıkartmışlardır. Otlakların
azlığı ve Kai kabilesinin saldırıları yüzünden Kunlar,
Şarların topraklarına, onlar da Türkmenlerin toprakları
na girdiler. Türkmenler ise Oğuzların doğu topraklarını
ele geçirdiler. Oğuzlar, Batı’ya, Karadeniz’e,
Peçeneklerin topraklarına gittiler.
Talas Nehri ile Kara Tau (Dağ) eteklerindeki
TürkmenKarlukların Batı toprakları, Seyhun
Oğuzlarının Doğu topraklarıyla komşuydular. Daha IX.
yüzyılda burada din savaşları başla
dı. 1040’lı yılların başlarında
TürkmenSelçuklular ve Türkmen
Karluklar, Seyhun Oğuz Devleti’ni
bozguna uğrattılar ve bunlar da İdil
bozkırlarına gittiler. 985’te İdil
Oğuzları, Kiev Knezi Vladimir ile
ittifak içinde Kama Bulgarlarına
sefer düzenlediler. 1050’de onlar
Don ile Dinyeper kıyılarında görün
mekte ve burada Peçenek ve
Ruslarla mücadele etmektedirler.
Rus yıllıklarında bunlar, “Torok”,
yani “Türk”; Bizans kaynaklarında
ise “Uz”, yani “Oğuz” olarak geç
mektedir. Tahir Mervezî’nin aktarı
mında günümüze ulaşan Avrasya
bozkırının batısındaki gelişmelerin
nihai sonucu işte bu şekildeydi.
Büyük Bozkır’ın Asya bölgesinde
neler oldu? Tahir Mervezî’nin zikret
tiği kabileler, kendi aralarında sava
şıp savaşmadıklarına ve “kar topu
prensibi”ne göre hareket edip
etmediklerine
bakılmaksızın
Doğu’daki Türk kabilelerinin Batı’ya
göçleri, X. — XI. yüzyılın başındaki
son derece olumsuz siyasî şartların
bir neticesiydi. Kuzey Çin ile
Moğolistan’da Kindan Liao İmparatorluğu, Gansu’da
Tangut Devleti Si Sia, Yedisu ile Doğu Türkistan’da
Karahanlı Kağanlığı kuruldu. Doğu Türkleri, Kidanların
baskısını hissettiler ve geriye, Batı’ya giden nispeten
tek bir bağımsız yol kalıyordu. Bu yol da Obi ve İrtiş
nehirlerinin üst kısımlarından, Kuzey Cungarya ve
KuzeyDoğu Yedisu’dan geçip Karahanlı Devleti’nin
kuzey sınırları boyunca devam ediyordu.
Kaşgarlı Mahmud, Karahanlıların düşmanı olan put
perest Türk kabilelerini saymaktadır: İli Nehri’nin öbür
tarafında yaşayan Uygurlar, komşu Ograk kabilesi, İrtiş
Yanı Bölgesi’ndeki Yemekler. Ancak Karahanlıların en
büyük düşmanı Basmil, Çomul ve Yabaku adlarında üç
kabileden oluşan bir birlikti. Yine Yabaku’ların komşu
ları olan Kai’ler de Karahanlıların düşmanı arasında yer
alıyordu. Adı geçen üç kabile, Çin ve eski Türk kaynak
larında zikredilmektedir. Onların toprakları daha
VII–VIII. yüzyıllarda Yedisu’nun Doğu kısmından
Tarbagatay, Kuzey Cungarya ve Altay’dan Obi Nehri’ne
kadar uzanıyordu. Kendi hâkimiyet ve ideolojisini yay

Üzengi kemiği.
Demir.
XII–XIII.
yüzyıllar

Demir
halkacıklardan
yapılmış önden
açılan zırh.
XII. yüzyılın
sonu — XIII.
yüzyılın sonu

mak isteyen yeni Müslüman devlet, bu kabileleri
Yedisu ve Doğu Türkistan’ın zengin şehir ve yerleşim
yerlerinden ayırdı ve göçebe kamplarının bir kısmını
kendi hâkimiyeti altına aldı. Çatışmalar, uzun yıllarca
süren savaşlara dönüştü. Sadece Kaşgarlı Mahmud’un
eserinde yer alan gazi kahramanlar hakkındaki epik
satırlar, şiddet ve uzlaşmazlığı yansıttılar. Bunlar aynı
zamanda Müslüman bariyerini delme gücü ile derinliği
ni, yeni topraklara göçün kitleselliğini belirlemiştir.
Netice itibarıyla XI. yüzyılın ilk yarısında büyük Türk
kabilelerinden (Kunlar ve Kailer) kalabalık bir grup,
Moğol bozkırlarından Kidanlar tarafından uzaklaştırı
lınca Batı Sibirya, Kuzey Cungarya ve KuzeyDoğu
Yedisu’ya hareket ettiler. Onlar burada başka bir Türk
kabileler birliği (Şarlar, yani Sarı Türkler ve Basmiller)
ile daha kaynaştılar. Karahanlı Karluklarıyla yaptıkları
savaşları kaybeden söz konusu iki grup, geleneksel
Merkezî Asya göç yollarını takiben Batı’ya doğru ilerle
meye devam ettiler. Bu grupların söz konusu yol üze
rinde bulunan Kıpçaklarla karşılaşmamaları mümkün
değildi. Ancak söz konusu karşılaşmanın karakteri belli
değildir. Öyle anlaşılıyor ki yeni kabile birliklerinde iki
temel grup korunmuştu: KunlarKumanlar ve Şarlar
Kıpçaklar.
IX–X. yüzyıllarda Kuzey Aral Yanı Bölgesi ile Güney
Ural arasında ayrı bir Kuman grubunun yaşadığı tespit
edilmiştir. Bunlar, XI. yüzyılın başlarında Kıpçakların
siyasî etkisi altına girdiler. XI. yüzyılın ortalarında ise
Kumanlar, bozkır kabilelerinin Batı’ya göçlerinin öncü
lüğünü yaptılar. Söz konusu göç dalgası muhtemelen
siyasî olarak Kıpçaklarca başlatılmış, ancak Kuman
KunŞarlar tarafından yürütülmüştür. Bu grupta, Kun
Kumanlar arasında Kidan kabilesi de yer alıyordu ki,

söz konusu göçün en erken ve Doğu dönemi Kidanlarla
ilgilidir.
Daha 1055’te Oğuz Türklerini yerinden eden Şar
Kıpçaklar, Kiev Rusyası’nın güney sınırlarında tutundu
lar. Bunların arasında Aşina soyu (Asen Han, Şarukan’ın
babasıydı), Kailer ve Yemekler de vardı. Kun
Kumanların kaderi ise Kıpçakların göçebe kamplarının
batısında belirleniyordu. Tuna Kıpçakları arasında
1187’de İkinci Bulgar Devleti’nin kurucusu olan Asenler
ön plana çıktılar.
Kıpçakların tarihinin Asya boyutu işte bu şekildedir.
Görüldüğü gibi bu kısmın da SirKıpçakların tarihi ile
fazla bir bağlantısı yoktur.
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Avrasya’nın Batısındaki
Oğuzlar

Oğuz Askerinin
Teçhizatı

Uygur Kağanlığı ile Karahanlı Devleti başta olmak
üzere Merkezî Asya’da birkaç devlet kuran Oğuzlar
(Guzlar), bu coğrafya ile sınırlı kalmadılar. Batı’ya giden
Oğuzların bir kısmı, yaklaşık IX. yüzyılın ortalarında
Güney Ural Yanı ile Aral Denizi arasında güçlü bir grup
oluşturdular. Bunların bir kısmı, IX. yüzyılın sonu — X.
yüzyılın başında Hazarların siyasetine katıldılar ve
onların önemli düşmanı olan Peçeneklerle başarılı bir
şekilde savaştılar. Bundan dolayı kağan, Oğuzları
(Arapça Guz; Yunanca Uz) “Türk” şeklindeki etnik
unvanla ödüllendirdi. Rusça’daki “Torok” (Türk) şeklin
deki adları da bu şekilde açıklanmaktadır. Oğuzların bir
başka grubu ise güneye, Maveraünnehir’e indi. Onlar

Altaylı Oğuz
süvari askeri.
VIII–IX. yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Seramik bir kap
üzerinde tasvir
edilen Moğol
askerlerinin
saldırı sahnesi.
Merkezî Asya.
XIII. yüzyıl

burada X. yüzyılda İslâmiyet’i kabul ederek İslâm dün
yasına dâhil olmuş oldular. Aynı zamanda bu dünyayı
gittikçe de Türkleştirdiler. Onlar hükümdar sülaleleri
kurdular, Orta ve Yakın Doğu’nun birçok devletinin
yaya ve süvari birlikleri onlardan oluştu. Oğuzlar, yerli
medeniyetlerin geleneklerini benimseyerek aynı
zamanda kıyafet, askeriye ve yaşam biçimi ile ilgili
kendi zevklerini de başkaları arasında yayıyorlardı.
X. yüzyılda Oğuzlar, Ural bozkırlarında silah, koşum
takımı ve kıyafette muhteşem süsleme örnekleri yarat
tılar. Peçenek ve Macar örneklerinin temelinde oluştu
rulan üslup, belirgin bitki ve hayvan motiflerinden olu
şan gümüş dekoratif sistemden ibaretti. Bitki ve geo
metrik motifler, deri aplikasyonla
rında da görülüyordu. İran, Orta
Asya ve Bizans menşeli desenli
kumaşlardan dikilen kaftanlarla
yuvarlak, konik, yüksek şapkalar da
soylu bir Oğuz’un kıyafetini tamam
lıyordu. Oklu yaylar, mızrak ve savaş
baltaları, uzun ve düz kılıçlarla nor
mal kılıçlar, Oğuz askerlerinin silah
larıydılar. Askerlerin vücudunu ise
demir ya da çelik halkacıklardan
yapılmış, önden açılır zırhlar koru
yordu. Bazen bunun üzerine lamel
lar zırhlar giyerlerdi. Ayrıca dairevî
konik miğferler ve tahtadan yapıl
mış yuvarlak kalkanları vardı.

Peçenek veya
Oğuzlara ait
bronz süs eşyası.
X — XI. yüzyılın
başı

Merkezî Asya’nın Türk kökenli Oğuz kabileleri, böl
genin diğer göçebeleri gibi, ordunun öncü birliği olarak
ağır zırhlı süvari birliği görüyorlardı. Oğuz zırhlı süvari
birliği, tam ve mükemmel teçhizat takımına sahipti.
Altay’da bulunan arkeolojik buluntular ve yine aynı böl
gede bulunan çok sayıdaki kaya resimleri VIII–IX. yüzyıl
Oğuz zırhlı süvari askerinin ve atının teçhizatı konusun
da önemli bilgi vermektedirler.
Saldırı silahlarının en önemli parçası, hâlâ bileşik yay
ve demirden yapılmış üç köşeli uçları olan oklardı.
Dirseği çıkartılan yay, deriden yapılan bir kılıfta sakla
nırdı. Okların saklandığı huş ağacı kabuğundan yapıl
mış kılıf ise ok kemerine yerleştirilirdi. Uzun ve düz kılıç
ile cüzdançantanın yer aldığı ayrı bir kemer daha
vardı. Bu kemer gümüş süs eşyalarıyla donatılmıştı.
Süvari mızrağı, baş darbe silahıydı. Nitekim “savaş
mak” fiili, Türk lehçelerinde “mızraklarla dövüşmek”
anlamına gelmektedir. Genellikle mızrağın ucuna dik
dörtgen kumaştan ibaret olan küçük bayrak eklerlerdi.
Bayrağın yanından sarkan parçaların sayısı ise mızrak
sahibinin rütbesini ifade ederdi.
Saldırı silah takımının son parçası
ise savaş baltasıydı.
Savunma teçhizatı ise miğfer, zırh
ve kalkandan oluşuyordu. Lamellar
zırh, göğüs ve sırtı koruyan korse
göğüs zırhı şeklindeydi. Bunun
omuz ve kalça kısımlarını koruyan
göğüs zırhı mevcuttu. Zırha ayrıca
omuz ve kalçaları koruyan kanatlar
ekleniyordu. Bütün bunların dışında
göğsü, birbiriyle deri kayışla bağla
nan iki metal disk koruyordu. Söz
konusu kayış, renkli kumaşlarla süs
lüydü.
Günümüze kadar ulaşan yarım küre şeklindeki miğ
fer, demirden dar şeritlerden oluşan üst kısma sahiptir.
Boynu, yüzün alt kısmını, omuzları koruyan miğferin
yanlara doğru uzanan kısımları ise dekoratif süsün bir
parçası olan demir ve bronz halkacıklardan oluşan zırh
tan yapılmıştır.

Selçuklu Ordusu

Selçuklu Oğuzları XI. yüzyılda,
Orta ve Yakın Doğu’da muazzam
genişlikte topraklar ele geçirdiler.
Burada şehir medeniyeti gelenek
lerine sahip olan ve yerleşik hayat
süren milyonlarca insan yaşıyordu.
Ele geçirilen ülkelerin nüfusunun
büyük bir kısmı Müslümandı.
Kafkasya Ötesi ile Küçük Asya’da
ise genellikle Hristiyanlar yaşıyor
du. Selçukluların kendileri ise
Müslümandılar. Ele geçirilen top
raklarda onlar hep parçalanan ve
kendi aralarında mücadele eden
birkaç feodal oluşum kurdular.
Selçuklular, ele geçirilen Müslüman
toprakların askerî yapılarına herhangi
bir yenilik getirmediler. XI. yüzyıla
gelindiğinde burada eskiden beri
Avrasya’nın göçebelerinin askerî gele
nekleri biliniyor ve kabul görüyordu.
Müslümanlar bütün bu göçebelere
Türk diyorlardı. Kaldı ki bu ülkelerin
seçkin askerî birliklerini de söz konusu
Türk göçebelerin temsilcileri oluştu
ruyordu. Ayrıca bu askerler sıkça bu
ülkelerde iktidarı ele geçiriyor ve
hanedanlıklar kuruyorlardı. Böylece
Selçuklular, mevcut sisteme dâhil
olmuş ve onu geliştirmişlerdir.
Selçuklu askerleri çok düzenli ve
zengin çeşitlilikte teçhizata sahipti.
Ordunun temelini, süvari birlik oluş
turuyordu. Yerli tarımcılarla şehirli
lerden oluşan piyade birliği ise hiz
met fonksiyonları yerine getiriyor ve
süvari sınıfı bunlardan nefret ediyordu. Süvari birlikler;
göçebe ve yerleşik kabileler, feodallerin askerleri ve köle
pazarlarından satın alınan ya da kiralanan Türklerden
oluşuyordu.
“Birlik çeşidine” göre ordu hafif, orta ve ağır süvari
birliklerine ayrılıyordu. Hafif süvari birliğini hançer ve
bazen de kısa saplı atma mızrağı, topuz ve kılıçla dona
tılmış okçular oluşturuyordu. Orta süvari birliğinin
askerlerinde adı geçen silahlardan başka mızrak, yel
meler, lamellar zırh takımları ile kalkanlar gibi savun
ma teçhizatı vardı. Ağır süvari birliği askerleri ise oklar
la yaylar ve mızrakların yanı sıra kılıç, uzun ve düz kılıç,
topuz, miğfer (maskeliler de dâhil olmak üzere), yelme
ve lamellar zırh takımları (Bunları sıkça birlikte taşıyor
lardı), dizden ayak bileğine kadarki kısmı koruyan
ayaklık, kenarına demirle şerit çekilen kalkanlara da
sahiptiler. Bu kalkanların bir kısmı Bizans’tan benimse
nen damla şekilli kalkanlardı.
Selçukluların koşum takımı aynen Kimek ve
Oğuzlarınki gibi çok sayıdaki süs eşyası dolayısıyla çok
zarifti. Tasvirlere bakılırsa Selçuklu koşum takımının
görkemi, metal salkımların figüratif deri parçalarına
eklenmesinden kaynaklanıyordu. Ayrıca eyerin büyük
kanatlarının zengin bir şekilde bezekli olması ve atı
başından ayaklarına kadar kaplayan kumaş haşanın
(eyer bellemesine verilen ad) kullanımı koşum takımını
daha da ihtişamlı hâle getiriyordu. Bu haşayı aplikas
yonlar, metal diskler ve çok sayıda püskül süslüyordu.
Selçuklu askerinin kıyafeti, Peçenek ve Oğuzlarınkinden
pek ayırt edilmiyordu: Aynı kısa, dizlere kadar ve soldan
sağa kapatılan geniş reverli kaftan, geniş pantolon ve yük
sek ve geniş konçlu çizmeler. Selçuklu şapkası çok spesifik
ti. Ayrıca onlar beyaz ve siyah keçe kalpaklar da takarlardı.
Şapkaların renkli kumaşla örtülü tepesi vardı. Onun kürklü
dar kuşağı önden kalkıyor ve alnın üstünde kürklü köprü
(kemer) oluşturuyordu. Söz konusu bölümde geometrik ya
da bitki tasvirleri yer almaktadır. Selçuklu resmî görevlile
rin şapkalarında ise hanedanlığın arma kuşu olan şahin res
mediliyordu. Küçük Asya Selçukluları ise yerli sembol olan
iki başlı kartalı benimsediler.
Bayrak taşıyan
Selçuklu süvarisi.
XI–XII. yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Oğuzlara ait
kılıcın gümüş ve
savat sapı.
X–XI. yüzyılın
başı

Oğuzlara ait at
başlığının
gümüş, savat ve
altın kaplamadan
süsleri. X–XI.
yüzyılın başı

Koşum takımı, deri ile kaplı ağaç eyerden, eyer kaşın
dan, demirden yapılmış üzengi kemiği, at takımı ve diz
ginden oluşuyordu. Eyer kaşı fazla yüksek değildi ve
sıkça da kemikten şeritler ve oyma motiflerle süslüydü.
At takımı ile dizginlerin kayışları zengin gümüş veya
bronz süslerle bezeliydi.
Kaya resimlerinden, Oğuzlar arasında atlar için zırh
takımlarının yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Söz konu
su zırh takımı, demir ya da kalın sert deriden yapılıyor
ve atın göğüs kısmı, yan kısmı ve arka kısmını koruyor
du. Bir zırh takımında farklı malzeme ve yapım usulü
farklı olabiliyordu. Yine atların zırh takımını kalın sert
deriden yapılmış veya demirden dövüp hazırlanan
maske ile boyunluk tamamlıyordu.
At başlığı ve baldırın yanı sıra Avrasya göçebeleri, atı
kırbaç ve uzun değnekle yönetiyorlardı. Altay’daki
Oğuz zırhlı askerinin mezarında konik ve kemikten
yapılan yuvarlak uçlu böyle bir değnek bulunmuştur.

Bozkır İmparatorlukları Çağı
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Avrasya Bozkırları. XII. Yüzyıl
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Kıpçaklar Doğu Avrupa’da

XI. yüzyılda Doğu Avrupa’nın bozkırlarına Yayık
Nehri’nin ötesinden Türk kökenli kabileler geldi.
Bunlar parçalanan Kimek Kağanlığı’nın kalıntıları idi.
Bununla birlikte kendilerine, bir zamanlar Moğol
kökenli olan diğer kabileler de katıldı. Söz konusu
kabileler birliği, kendisini bir bütün olarak görüyordu.
Bu da kendisini umumileştirilen iki isimde belli ediyor
du. Her iki isim de sarı rengin tonla
rını ifade ediyordu. İdilDinyeper
göçebeleri, kendilerine “açıksarı”
anlamına gelen “Sarı” (“Şarı”) der
ken DinyesterTuna göçebeleri,
kendilerini “parlaksarı” anlamında
ki “Kuban” terimiyle ifade ediyor
lardı. Parlaksarıların Batı komşula
rı, onların bu adlarını kendi dillerine
tercüme etmediler, onlara başka
isim — “Kuman”, “Koman” — verdi
ler. Bununla birlikte bir başka kom
şuları olan Ruslar, “sarı” terimini,
tercüme ettiler ve bunu da anlamı
nı tam olarak yansıtacak şekilde
yaptılar. “Sarı” kelimesi, “polovoy”
(yani tohum ya da samanın kabuk
rengi) olarak tercüme edildi.
Bundan dolayı da onlara “Polovtsı”
demişlerdir.
Kıpçaklar bir bütün yapı ya da
devletidarî sistemi kuramadılar ve
varlıklarını soykabile yapısı çerçe
vesinde
devam
ettirdiler.
Dolayısıyla onların askerî yapısı da
kabile kuvvetleri tarafından oluşu
yordu. Bunların başında da farklı
unvanlara sahip ileri gelen kabile
Kıpçak Hanı
soyluları vardı. En üst seviyedeki soyluların ayrıca özel
mezarından çıkan birlikleri de vardı. Bundan dolayı Kıpçak askerlerini, bir
altın kaplamalı
lik benzeri yapılandırmaya rağmen tam anlamıyla bir
metal miğfer.
ordu olarak kabul edemeyiz. Kıpçakların tamamı, süva
XIII. yüzyılın ortası ri okçulardı. Daha soylu ve zenginlerin ise kılıç, mızrak,
ağaçtan ya da deriden yapılan kalkanları da vardı. Yine
en soylu ve onların muhafızlarının zırh ve miğferleri de
vardı. Söz konusu ağır teçhizatlı askerler ayrı düzende
yer alıyorlardı. Onlar, metal teçhizatlara sahip olmayan
ama kılıç, mızrak ve kalkanı olan askerlerle birlikte
okçuların saldırısından sonra düşman üzerine yürüyen
darbe gücünü oluşturuyordu. Bunların amacı, düşmanı
yormak ve zayıflatmaktı.

Gümüş ve
bronzdan yapılmış
koşum takımı
parçaları.
XI. yüzyılın son
çeyreği — XII.
yüzyıl

Soylu Kıpçak
askeri. XI — XIII.
yüzyılın ilk yarısı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Demirden
yapılmış topuz.
XII–XIII.
yüzyıllar.

Arkeolojik buluntularla soylu
askerleri tasvir eden Kıpçaklara ait
taşlar üzerindeki resimler, Kıpçak
soylularının silahlarının standart
ama çok zengin olduğunu göster
mektedir. Uzak mesafeli muhare
belerin silahı, bileşik yapıdaki yaydı.
Oklarının uçları fazla büyük olmayıp
düz ve eşkenar dörtgen şeklindeydi.
Bu oklar zırhı olmayan, korumasız
askerlere karşı kullanılıyordu. Dar
yontulmuş uçlu mızraklar, tipik
süvari mızraklarıydı. Bunlarla metal
zırhlar deliniyordu. Yakın mesafeli
muharebelerde ise kılıç ve nadiren de kalın ve kısa
sopalar veya Rus topuzları kullanılıyordu.
Zırh takımı olarak demir ya da çelik halkacıklardan
yapılan ve önden açılan zırh kullanılıyordu. Burada
tamamen Avrupa geleneği hâkim konumdaydı.
Karakteristik ve tamamen Kıpçaklara ait (etnik) bir
ayrıntı, yelmenin üstüne takılan bir nevi “sütyen”di. Söz
konusu “sütyen”, göğüs kısmına simetrik bir şekilde ve
ayrıca arkada, kürek kemikleri arasına yerleştirilen ve
birbirleriyle kayışlarla tutturulan toplam üç diskten olu
şuyordu. Bu ayrıntı, Kıpçaklara ait neredeyse bütün taş
resimlerinde yer almaktadır. Bununla birlikte arkeolog
lar uzun bir süre teçhizatın bu parçasına ulaşamıyorlar
dı. Ancak çok yakın zamanda çıkartılan buluntular,
disklerin ince bronzdan yapıldığını, altın ve gümüşle
kaplatıldıklarını ortaya koymuştur. Bazen “sütyenlerin”
kayışları da metal rozetlerle süslenmiştir.
Kıpçak mezarlarında bulunan miğferlerin ise
Avrasya’ya has kürekonik şekli vardı. Kıpçakların kul
landıkları yelmelerin dışarıdan getirildiğini (Rus,

Kıpçak Kadınının
Kıyafeti
Demir miğfer.
XII. yüzyılın
sonu — XIII.
yüzyılın başı

Bulgar, Kuzey Kafkasya ve Kırım’da yapıldığını) tahmin
etsek de Kıpçak miğferlerinin bir kısmının ve özellikle
de çok zengin bir şekilde süslenmiş olanlarının Kıpçak
bozkırında yapılma ihtimali de vardır.
Kıpçak askerlerinin kıyafeti ise alt gömlek, dize
kadar uzanan ve kolları uzun olan kaftan, paçaları keçe
çoraplara sokulan geniş pantolon, önden köşeli bir
şekilde kalkan alçak ve yüksek konçlu çizmeden ibaret
ti. Çizmeler kısa kemerler sayesinde pantolonların
kemerlerine bağlanıyordu. Bazen askerlerin çizmeleri,
bıçak saklama yeri olarak da kullanılırdı. Bunun için
çizme koncunun ön tarafı, kalın ve sert deri ile daha
sağlam hâle getiriliyor, üst tarafı ise deriden disk ile
kaplanıyordu.
Diğer göçebelerden farklı olarak Kıpçaklar’da çeşitli
zengin metal kılıç kemerleri yoktu. Metal kaplamalar
olsa bile bunların sosyal açıdan bir önemi yoktu. Çünkü
hepsini sade metalden küçük ve süssüz bir şekilde yapı
yorlardı. Geleneksel olarak kılıç kemerlerini toka, ok
kemerlerini ise kanca ile ilikliyorlardı. Kemerlere sade
ce çeşitli silahlar değil, cüzdançan
talar da asılıyordu. Bu çantalarda da
ateş bulma aletleri, yemek bıçağı,
tarak, su şişesi, kamçı bulunduru
yorlardı. Avrasyalı hayvan yetiştiri
cilerinin çoğu gibi Kıpçak kamçıları
nın ucunda da bronz ya da boynuz
dan yapılan “gaga” vardı. Söz konu
su “gaga”, sapı daha iyi tutmayı
sağlıyor, kemere sokulduğu zaman
kamçının düşmesini engelliyordu.
Koşum takımının daha mütevazi
olması ise Kıpçaklarda metal kemer
parçalarını üretim geleneğinin orta
dan kalkmasıyla açıklanmaktadır.
Çok nadiren düz pirinçten (bakıra
çinko katılarak elde edilen sarı renk
te bir alaşım) yapılan pandantiflere
rastlanmaktadır. Demir ya da renkli
metalden yapılan kaplama fişek
bağları ise daha sık kullanılmıştır.
Muhtemelen koşum takımını deri
dekorasyonu (deri üzerinde baskı;
bir kumaş üzerine başka bir kumaş
parçasını dikme yoluyla yapılan işle
me) ve oymalı desenli kemiklerle
süslüyorlardı.

Demir kılıç.
X — XIII. yüzyılın
başı

Soylu Kıpçak
kadını.
XII — XIII.
yüzyılın başı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Soylu Kıpçak
kadın heykelleri.
XI–XIII. yüzyılın
başı.

Soylu Kıpçak kadınının görünüşü hakkında “taş
kadınlar” yeterince tam ve ayrıntılı bilgiler vermekte
dirler. Arkeolojik eserler ise yalnızca mezarlıklardan
çıkartılan günlük hayatın bazı eşyalarının şekil ve içeri
ğini tamamlamakta, bazen de kıyafetin bazı unsurları
nın ayrıntı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı
sağlamaktadır.
Kıpçak kadınının kıyafetinin en tepesinde tüyü olan
keçe başlık önemli rol oynamaktadır. Uzun bir firkete
ile bu şapka saça tutturulurdu. Saçlar ise iki örgüyle
örülür ve bufalo boynuzu gibi yanlara yatırılırdı. Bazen
bu örgüler, deri ya da bezden yapılmış ve bronz halka
larla süslü kılıfa yerleştirilir ve göğse doğru uzatılırdı.
Şapkanın arkasına ise metal parça ve kayışlarla süsle
nen ve çok karmaşık bir şekilde kesilen keçeden yapıl
mış iki parça ekleniyordu.
İç kıyafet ise üst kıyafetin altından görünmeyen bir
gömlek ve geniş pantolondan oluşuyordu. Beli ısıtmak
için bele keçeden kesilmiş geniş bir parça ekleniyordu.
Bu parça arkadan kaftanın yırtmacından gözüküyordu.
Kaftan, dize kadar Kıpçak kadınının temel üst kıyafe
tiydi. Kaftanın önden eksensel bir yırtmacı vardı.
Kaftanın kolları dar ve uzun olup, arkasında da uzun bir
yırtmaç vardı. Bunun sebebi de ata daha rahat binebil
mekti. Kaftanı alacalı şerit, sıçandişi ve omuzlardaki
desenler süslüyordu.
Kıpçak kadınları keçe çoraplarını alçak çizmelere
sokarlardı. Çizmeler ise kayışlarla
pantolona bağlanırdı. Omuza zarif
dört köşeli omuzluk geçiriyorlardı.
Bu omuzluk çiçek bezekli ve desenli
aplikasyonlarla (bir kumaş üzerine
başka bir kumaş parçasını dikme
yoluyla yapılan işleme) süslüydü.
Bilezik, gerdanlık ve küpeler soylu
Kıpçak kadınının kıyafetini tamam
lıyordu. Dokunmuş kemere içerisin
de ayna, kozmetik, makas, küçük
bıçak, ateş bulma aletlerinin yer
aldığı kılıflar ekleniyordu.
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Kıpçaklar ve Ruslar. 200 Yıllık Savaş ve Barış

KıpçakRus Münasebetlerinin İlk Dönemi (1060–1102)

Kıpçaklara ait
mezardan
bulunan demir
miğfer, maske ve
yelme. XI–XIII.
yüzyıllar

yılındaki saldırı dışında hepsi geri püskürtüldü. 1093
Savaşı ise barış anlaşması ile sonuçlandı. Ayrıca Kiev
Knezi Svyatopolk İzyaslaviç, Kıpçak Hanı Tugorkam’ın
kızıyla evlendi. Daha bu dönemde Rus knezleri, Kıpçak
birliklerini iç savaşlarında ve komşularına yaptıkları
seferlere davet etmeye başlamışlardı. Örnek olarak

İki asırlık KıpçakRus münasebetlerinin tarihi, 1055’te
başlamaktadır. Bu tarihte Bluş (Boluş) Han’ın ordusu,
Rus Devleti’nin güney sınırında göründü. Yıllıkta bu
konu şöyle aktarılmaktadır: “… ve (Pereyaslavl Knezi)
Vsevolod (Yaroslaviç) onlarla barış tesis etti ve memle
ketine döndü.” Bundan sonra birkaç yıl boyunca
Rusların bu komşularından haber çıkmadı. Ancak daha
1060’ta KıpçakRus sıkı münasebetlerinin ilk dönemi
başlamaktadır. Bu dönem “Kıpçak Hücumu” olarak da
adlandırılmaktadır. Dönemin en önemli özelliği, bozkır
süvarilerinin aktif saldırı siyaseti izlemesidir. Gerek bu
dönemde gerekse de sonraki dönemde göçebeler asıl
darbeyi Dinyeper’in sol, yani aşağı tarafına, Pereyslavl
sınırına vurdular. Ancak seferler bununla da sınırlı kal
madı. 1068’de Alta Nehri’nde Rus ordusunu mağlup
ettikten sonra Kıpçaklar Çernigov’a, 1071’de Ros
Nehri’nin üst kısmına, sekiz yıl sonra Novgorod
Seversk şehrine, 1093 ve 1095’te Kiev’e saldırdılar. 1093
İgor
Svyatoslaviç’in
Kıpçaklarla yaptığı
savaş sonrası.
Ressam
V. M. Vasnetsov

1078’deki Oleg Svyatoslaviç ve Boris Vyaçeslaviç ile
1084’teki Vladimir Monomah’ın davetlerini vermek
mümkündür.
KıpçakRus Münasebetlerinde
İkinci Dönem (1103–1125)
Vladimir Vsevolodiç’in adı ile KıpçakRus münase
betlerinde kısa ancak canlı ikinci dönem (1103–1125)
başladı. Bu dönemi Monomah’ın başkanlığındaki altı
Rus knezinin 1103’te Kıpçak topraklarına düzenlenen
sefer başlattı. Ruslar Urusoba Han’ın karargâhının
bulunduğu Sutin (Suten Nehri; K. V. Kudryaşev’e göre
ise Moloçnaya) Nehri yakınlarına saldırdılar. Yıllığa
göre müttefikler hayvan, koyun, at, deve ele geçirerek
ganimet ve esirlerle döndüler.
Kıpçakların buna cevaben gerçekleştirdikleri sefer
lerden sonra Knez Vladimir, il valisi Dmitriy İvoroviç
başkanlığındaki bir keşif birliğini Severskiy Donets’e
gönderdi (1109). Daha sonra ise knez, Kıpçakların
Şarukan, Sugrov ve Balin gibi şehirlerine seferler
düzenledi. 26 Mart 1111’de ise Salnitsa Nehri kıyısında
göçebelerin asıl göçleri bozguna uğratıldı. 1116 ve 1120
yıllarındaki seferler ise Ruslar üstünlüğünü daha da
pekiştirdi. Bu seferler neticesinde Kıpçaklar zayıfladı
ve cesaretleri kırıldı. Otrok (Atrak) Han’ın ordası,
Kafkasya Önü bozkırlarına göç etti.
KıpçakRus Münasebetlerinin
Üçüncü Dönemi (1126–1160)
Bu dönemde Kıpçaklar, aktif olarak Rus knezleri ara
sındaki çatışmalara katıldılar. Göçebe ordaları da bu
dönemde çok dağınıktılar. S. A. Pletneva’nın da belirt
tiği gibi “Kıpçakların topraklarında başarılı ve yeterince
gayretli hükümdar yoktu.” Kıpçakların düzenledikleri
bağımsız askerî faaliyetler ise genellikle kısa süreli sal
dırılardan ibaretti (1125–1127, 1139–1140, 1151–1156,
1160). Kıpçaklar daha istekli bir şekilde Kiev, Çernigov
veya Pereyaslavl tahtının adayları olan knezler arasın
daki savaşlara katıldılar. Bu süreçte onlar, Vladimir
Volınsk (1140), Galiç, Dedoslavl ve Mtsensk (1145 ve
1147), Lutsk (1149) ve Elni (1160) şehirlerine kadar
sokuldular.

Rus knezlerinin
Kıpçaklara karşı
kazandıkları
zafer (1111).
Radzivillovskaya
Yıllığı, XV. yüzyıl

KıpçakRus Münasebetlerinin
Dördüncü Dönemi (1161–1182)
Soylu Kıpçak
heykeli.
XII–XIII. yüzyıllar

RusKıpçak münasebetlerindeki sonraki 20 yıllık sağ
lam olmayan denge dönemi (1161–1182), Kıpçakların
sonu olmayan seferleri ile ortak düzenlenen seferler,
barış anlaşmaları ile evlilik temelli ittifaklarla doluydu.
Bu dönem yarı müttefik ve akraba ile yarı düşman ve
rakiplerin iki asırlık komşuluk döneminin özetidir.

Bu bağlamda 1172 yılındaki olay dikkat çekicidir:
“Çok sayıda Kıpçak askeri ikiye bölündü. Bunların bir
kısmı, Pereyaslavl’a gelerek Pesoçna civarında karar
gâh kurdular. Diğerleri ise Dinyeper’in sağ tarafından
Kiev’e çıktılar ve Korsun’da karargâh kurdular.
Büyük Kiev Knezi Gleb Yuryeviç, küçük yaştaki
Pereyaslavl Knezi Vladimir’in yardımına koştu.
Korsun’daki Kıpçaklar bu arada civar bölgeleri soymuş
ve ganimetlerle kendi topraklarına dönmeye başlamış
lardı. Pereyaslavl’daki Kıpçaklarla barış tesis ettikten
sonra Gleb Yuryeviç geri çekilmeye başlayan
Kıpçakların peşinden kardeşi Mihalko başkanlığındaki
Berendeyleri (Karakalpakları oluşturan kabilelerden
biri olup Rusların güneyinde bulunan Rusların müttefi
ki) gönderdi. Bunlar, Kıpçakların götürdükleri esirleri
kurtardılar. Son savaşta “Kıpçaklar kaçtılar, Ruslar ise
onları takip ettiler… Onlardan 1500 kişiyi esir ettiler…
Onların hükümdarı olan Toglı’yı öldürdüler.”

Kıpçak
kurganında bulunan maske
profili. XI–XIII.
yüzyıllar

KıpçakRus Münasebetlerinin
Beşinci Dönemi (1183–1195)
KıpçakRus münasebetlerindeki
sonraki beşinci dönem, 1183–1195
yılları arasındaki çatışmalar döne
midir. Bu dönem, Kiev knezleri
Svyatoslav Vsevolodiç ile Rürik
Rostislaviç’in ortaklaşa olarak Orel
Nehri’nin ağzına düzenledikleri
sefer ile başladı. Kıpçaklar bozguna
uğratıldılar. 12 Kıpçak hanı esir edil
di (1183). Ancak çok geçmeden
durum değişti. 1185’te Novgorod
Seversk Knezi İgor Svyatoslaviç, bağımsız olarak
Kıpçaklara karşı sefer düzenledi. Onun seferi, Rusların
Süürliy Nehri kıyısındaki ağır mağlubiyetiyle sona erdi
(İgor Bölüğü Destanı’nda Kayala Nehri — “keder
nehri”).
Yıllıkta bu konu şöyle acıklı bir şekilde kaleme alın
maktadır: “Posemye ve NovgorodSeversk’ta ve bütün
Çernigov bölgesinde daha önce hiç olmayan bir keder
yaşandı… Pis Kıpçaklar İgor’u mağlup ettikten ve
gururlandıktan sonra bütün güçlerini Rus topraklarına
karşı birleştirdiler…” İgor’un ayrı seferi, Güney
Rusya’nın savunma sisteminin bütünlüğüne zarar
verdi. Bundan dolayı sonraki on yıllar, karşılıklı askerî
saldırı ile karşı hücumların, kanlı çatışmaların ve sert
sınır savaşlarının yapıldığı yıllar oldu. Taraflardan hiçbi
ri diğerine üstünlük sağlayamadı.
KıpçakRus Münasebetlerinin Son Devresi (1196–1238)
KıpçakRus münasebetlerinin son devresi
(1196–1238), üçüncü dönemden pek ayrılmamaktadır.
Bu dönemde göçebeler toplu olarak knezler arasında
ki çatışmalara karıştılar ve genellikle Kiev ile Galitsk
knezlerini desteklediler. Göçebelerin bağımsız olarak
hareketleri ise nadiren oluyordu: 1196, 1206, 1210,
1215, 1233–1234. Kıpçaklar genel olarak Ruslarla bir
likte GalitskVolınsk Knezliği’ne, Polonya’ya vs. sefer
lere katıldılar. 1222’de Kafkasya
bozkırlarında Subedey ile Cebe’nin
acımasız tümenleri göründü.
Kıpçaklar, knezlerin birliklerini yar
dıma çağırdılar ve 28 Mayıs 1223’te
meydana gelen meşhur Kalka
Muharebesi’nde müttefikler boz
guna uğradılar. Yaklaşık 1238’de
Kıpçaklar, Deşti Kıpçak’ta tama
men hâkimiyetlerini kaybettiler ve
sahneyi Moğollarla Tatarlara bırak
tılar. Bundan sonraki dönemde
Rusların Tatarlarla askerî ve barış
mahiyet indeki
münasebetleri
Rusların Kıpçaklarla münasebetle
rinin ancak kopyasıdır.

Soylu Kıpçak
kadınının heykeli.
XII–XIII. yüzyıllar.

Kayala Nehri
kıyısında Knez
İgor’un Kıpçaklar
tarafından esir
edilişi.
Rodzivillovskaya
Yıllığı. XV. yüzyıl
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İdil Bulgar Devleti
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Yüksek destekli
kazan. IV. yüzyılın
sonu — V. yüzyılın
ilk yarısı

Azelinskaya
kültürüne ait bir
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Bulgar Öncesi Dönem
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Bulgar Öncesi Dönem
Ortaçağ’ın “karanlık çağlarının” başlamasının işareti
olan Kavimler Göçü dönemi, Orta İdil bölgesi de dâhil
olmak üzere geniş Avrasya bölgesinin bütün alanlarını
kapsadı. Kıtanın doğusunda başlayan bu hareket, tarih
alanına yeni Türk, Slav ve diğer halkların — çıkmasını
sağladı. Bunlar asırlarca geçerli olan Avrasya’nın etno
politik haritasını oluşturmuş oldular. Domino prensibi
çerçevesinde Büyük Bozkır’ın doğu kısmındaki göçebe
kabilelerinin göçleri, geleceğin Macarları olan Ugor
kabilelerini Ural’dan alıp Kama civarına getirdi.
Hunların Batı’ya hareketi, bozkırdaki Sarmat kabileleri
ni silip süpürdü, birçok ProtoTürk kabilesini kendisiyle
birlikte götürdü. Bunların arasında Bulgarların ataları
da vardı. Başlangıçta bunlar, Azak
Yanı bozkırlarına, daha sonra ise
Avrupa’nın iki büyük nehri İdil ile
Tuna’nın kıyılarına yerleştiler.
Hunlar, Got Birliği’nde yer alan Slav
kabilelerini de harekete geçirdiler.
Söz konusu birlik, Avrupa’nın üçün
cü büyük nehri Dinyeper’in her iki
tarafındaki kıyıların geniş arazileri
ne yerleşmişti. Bu hamle, Slavların
İdil kıyısına kadar Merkezî, Güney
ve Doğu Avrupa’ya yerleşmelerini
sağladı.
İdil coğrafyasında yeni nüfusun
ortaya çıkması, yerli Fin Ugor
kavimlerinin yerlerinden oynaması
na ve onların kısmen de olsa yeni
gelenlerle kaynaşmasına neden
oldu. Kama Yanı ve Orta İdil Boyu, I.
binyılın ortalarında kuzey, doğu,
güney ve batının gelenek ve dilleri
nin kaynaştığı halklar kazanı hâline
geldi. Kültürel sentezin sonuçların
dan biri, Ortaçağ Doğu Avrupası’nın
en büyük devletlerinden biri olan
İdil Bulgar Devleti’ni kuran İdil
Bulgarları adlı etnosun doğuşu
oldu.
III–V. Yüzyıllarda Orta İdil Boyu’ndaki FinUgorlar
Birinci binyılın ilk yarısında, Avrasya haritasındaki
küresel değişikliklerin arifesinde, Kama ile İdil kıyıların
da yaşayan nüfus, FinUgor dillerini konuşuyordu.
Bunun izlerini Kama ve İdil boylarında yayılan
Azelinskaya arkeolojik kültürünün eserlerinde görmek
mümkündür. Azelinlerin yerleşim yerlerinin İdil’in sol
kıyısı ile Kama Ötesi’nde de olduğu bilinmektedir.
Ancak söz konusu ormanbozkır alanına Ural Önü’nde
ki kabilelerin hareketiyle yerlerinden oynayan ve Aşağı
Kama’ya KamaVyatsk nehirleri arasındaki bölgeden
gelen kabileler tam olarak yerleşememişti.
Çeganda — 1 şehrindeki katliamın izleri bu gelişme
ler hakkında ip uçları vermektedir. Buradaki önceki
kompleksler, Kavimler Göçü döneminin tabakaların
dan yangın tabakası ile ayrılmaktadır. Halk, kıyımdan
kaçarken yalnızca ihtiyaç duyduklarını götürmüştür.
Örneğin döküm ustaları yanlarına yalnızca iş aletlerini
almış, hazır ürünleri ise toprağa gömmüşlerdir. O
döneme ait çok sayıda bronz eşya
nın bulunmasını işte bu hususla
açıklamak mümkündür. Karakulinsk
hazinesinin eşyaları, dökmeci kalı
bından çıkartıldıktan sonra hiçbir
işleme dahi tâbi tutulmadan topra
ğa gömülmüştür.
III. yüzyılda Aşağı Kama’da görün
dükten sonra Azelinler, kendilerin
den önce yapılan yerleşim yerlerini
kullandılar. Onlar ağaçtan evler
yapıyor ve orman içindeki yerleri
tarla olarak kullanıyorlardı. Onların
hayatında hayvancılık ve özellikle

Azelinskaya
kültürüne ait ses
çıkartan salkım.
V. yüzyıl

de at yetiştiriciliği önemli rol oynuyordu. Bulunan
kemik parçaları ile eşyalar, yerli FinUgor halkları ara
sında at kültünün gelişmiş olduğunu göstermektedir.
Kürk hayvanı avı başta olmak üzere avcılık ile balıkçılık
da gelişmişti. Azelinskaya kültürü döneminde sanayi
üretimi büyük ilerleme gösterdi. Demir, bölge halkının
hayatına işte bu asırlarda girdi. Demircilik saygı duyu
lan bir meslekti. Azelinskaya kültürünün bazı bölgele
rinde demircilerin mezarları bulunmuştur. Onlarla bir
likte mezara iş aletleri ve hazır ürünlerini koyuyorlardı.
Kadın döküm işçilerini ayrı bir kategoride ele almak
gerekmektedir. Onların mezarları, defin malzemeleri
nin çeşitliliği ile ayırt edilmektedir.
Azelinlerin Doğu komşuları, Mazunisnkaya arkeolo
jik kültürünün temsilcileriydi. Bunlar, Urallar’ın önün
de, Belaya Nehri’nin vadisinde ve Orta Kama bölgele
rinde yerleşiktiler. Buradaki kabileler, Pyanoborsk ve
KaraAbız’daki yerli halkların karışımından meydana
geldiler.
Aynen Batı komşuları gibi Mazuninskaya kültürünün
temsilcileri de bir veya dört set ile çevrili şehirler inşa
ediyorlardı. Bozkır ile sınırdaki hayat, hiç sakin değildi.
Mazuninskaya kültürüne mensup kabilelerin yerleştiği
toprakların sınırı boyunca arkeologlar fazla büyük
olmayan ölçülerde müstahkem yapılar tespit etmişler
dir. Bunlar bir nevi güvenlik kaleleri olarak kullanılıyor
du. İnsanlar, yer üstündeki kütükten evlerde yaşıyorlar
dı. Evin merkezinde ocak yer alıyordu. Bazı evlerin yüz
ölçümü, 120 metrekareyi buluyordu. Uzun duvar
boyunca ocağın yatmaya elverişli çıkıntısı vardı.
Mazuninsk kültürünün ekonomisi çok yönlü olup
orman içinde tarla olarak kullanılan yerlerde yapılan
tarım ve hayvancılık gelişmişti. Büyük ve küçükbaş
hayvanın yanı sıra domuz yetiştiriliyordu.
IV–V. yüzyılların sonunda Doğu’dan gelen göçebe
dalgalarının baskısıyla Mazuninsk kültürünün taşıyıcı
ları ikiye ayrıldılar. Bunlardan ilki, günümüz
Başkurdistan topraklarına göç ederek Bahmutinskaya
kültürünü başlattılar. Bu kültürün ekonomisinin teme
linde ise çoban hayvancılığı yatıyordu.
Kama Yanı bölgesindeki FinUgor halklarının kaderi
ise tam olarak bilinmemektedir.
Kavimler Göçü ve V–VIII. yüzyıllarda Kama Yanı
Bölgesi’nde Etnik Süreçler
V. yüzyılda Aşağı Kama Yanı bölgesine gerek
Doğu’dan gerekse Batı’dan yeni nüfus geldi. Arkeolojik
materyaller kalabalık yeni kabilelerin günümüz
Tataristan topraklarına gelişini ayrıntılı olarak ortaya
koymaya imkân vermemektedir. Ancak IV–V. yüzyıllar
sınırında başlayan akınlar daha sonraki tarihte birkaç
kez daha tekrarlandı. Etnik açıdan gelen kavimler çok
çeşitliydiler. Doğu’dan buraya Ugor, Türk, Samoyed,
Sibirya kökenli kavimler geldiler. Yazılı kaynaklar V–VII.
yüzyıllarda bozkırdan Sarıoğur, Sabir, Avar ve diğer
kabilelerin geçtiğini belirtmektedirler. Bunların bir
kısmı muhtemelen Ural Yanı bölgesine, Kama Ötesi’ne
kadarki topraklara yerleştiler. Gelenler çok renkli yapı
ya sahip ve yerli Mazuninsk kabilelerine kıyasla çok
daha kalabalıktılar.

Gögüs plakası.
IX–X. yüzyıllar

Demirden mızrak
uçları.
V. yüzyılın ikinci
yarısı — VI.
yüzyılın başı

Kama Yanı bölgesine yeni nüfusun gelişinin kanıtı,
Kama Nehri’nin sağ tarafında, Elabuga ilçesinin
Turaevo köyü yakınlarında V. F. Gening tarafından araş
tırılmış olan IV.–V. yüzyıllara ait kurganın ortaya çıkma
sıdır. Derin mezarlarda erkek cesetleri bulunmuştur.
Mezarların içinde demir zırh, miğfer, kılıç, balta, mız
rak, koşum takımı parçaları yer almaktadır.
Araştırmacıların tahminine göre mezarda askerî komu
tanlar veya soylu askerler gömülüydü.
Büyük etnik grupların toplu göç şartlarında askeriye
nin hayattaki önemi arttı. Bundan dolayı mezarlarda
askerî teçhizatların sayısı artarak gerek savunma (miğ
fer, zırh yelme, çeşitli silah takımları) gerekse saldırı
(kılıç, balta, hançer, oklar vs.) silah
ları gelişmeye başladı. Örneğin
Azelinsk ve Suvorovsk mezarlarında
12 balta, 3 yelme, 4 kılıç, 3 miğfer, 6
mızrak ucu bulundu.
Batı Kama Ötesi, Kama Önü ve
İdil’in sağ kıyısında bu dönemde
İmenkovskaya kültürünün kabileleri
yaşıyordu.
IV–VIII. yüzyıllardaki İmenkovskaya
kültürü, sürülü toprak işleyen kabile
ler tarafından kurulmuştu. Bu tarım
türü Orta İdil bölgesinde mevcut
değildi. Bu kadar hububat çeşidi de
bu döneme kadar bilinmiyordu. İlk
kez Samaralı arkeolog G. İ. Matveeva’nın ortaya koyduğu
gibi İmenkovskaya kültürü, genetik olarak Yukarı ve Aşağı
Dinyester Yanı ProtoSlav Zarubinetskaya kültürü (M. Ö. I.
binyılın sonu — M. Ö. I. binyılın başı) ile bağlantılıydı. Buna
madd î kültür, hayat tarzı ve defin merasimlerindeki ben
zerlikler işaret etmektedir. İmenkovskaya kültürünün
taşıyıcıları ile birlikte Orta İdil’e ölülerin kıyafetleriyle bir
likte kremasyon ve külü küçük çukurlara gömme merasi
mi geldi. İmenkovskaya kültürüne mensup olanlar küçük
yarım toprak damlar inşa etmiş ve nehirler boyunca kur
dukları korumasız yerleşim yerlerinde yaşamışlardır. Bu
tür köyler birbirine yakın beşer altışar şekilde yer almış ve
tek bir soya ait bir yuva meydana getirmişlerdir. Bu kültü
re ait şehirler de büyük değillerdi. Bu da bunları daha çok
barınak şehir olarak ele almamıza neden olmaktadır.
İmenkovskaya kültürüne mensup kimselerin komşu
larıyla münasebetleri çok farklı şekillerde gelişti.
Onlardan önceki halk olan Azelinler onların baskısıyla
kuzeydeki kara orman bölgelerine gitmek zorunda kal
mışlardı. Doğu komşuları, yani Orta Kama ve Ural Yanı
bölgesi halklarla ise barış içerisinde yaşadılar. Özellikle
Turbaslinskaya kültürünün kabileleri ile yakın tesmasta
bulundular. Turbaslinskaya kültürünün temel eserleri,
Belaya Nehri’nin orta akımında bulundu. Ancak onlara
ait bazı yerleşim yerleri ile kurganlar, daha Batı’da,
İmenkovslaya kültürünün asıl topraklarında da mev
cuttur. Turbaslinskaya ve İmenkovskaya kültürlerine

Soylu Mordva
atlısı.
X–XI. yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Soylu Mordva Atlısı
Bulgar Öncesi ve Erken Bulgar dönemlerinde Orta İdil boyundaki Fin-Ugor
halklarının silahlarının nelerden ibaret olduğu sorusunu İdil Bulgarlarının
Batı komşuları Mordvaların silahlarını inceleyerek cevaplandırmak mümkündür.
I–II. binyıl sınırındaki Mordva ordusu, her soydan toplanan savaşabilen askerlerden oluşan gönüllü millis kuvvetlerinden ibaretti. Kalabalık düşmanın saldırısına karşı koyabilmek için kabileleler milis kuvvetleri oluşturuyordu.
Saldırılar için ise küçük birlikler yeterliydi. Söz konusu saldırı birliklerinde
soyun genç, en cesur ve becerikli askerleri yer alırdı. Güç ve zenginliği ile ayırt
edilmeye başlayan Mordva soylularının ise küçük ama daimi birlikleri vardı.
Bunlar seçilmiş yerli ve yabancı askerlerden oluşuyordu. Mordva askerlerinin
çoğu yaya olarak savaşırdı. Ancak soylular ve onların yakınları, göçebelerden
atın üzerinde savaşmayı ve bu savaşın bütün avantajlarını öğrendiler. Zırh ve
miğfer gibi teçhizatları pek kullanmasalar da Mordva askerleri iyi teçhizatlanmıştı. İşin ilginç tarafı silahların büyük kısmını da kendileri üretiyorlardı.
Soylu Mordva atlısının silahları ise Doğu Avrupa’dan alınan saldırı silahlarından oluşuyordu. Bu silahların başında göçebe tipi oklarla bileşik yay gelmektedir. Bununla birlikte muhtemelen bu yay, Mordvaların en önemli silahı değildi.
Uzun ve düz kılıç ile normal kılıç, uzun savaş bıçağı ve göçebe formlardaki
savaş baltası, saldırı silahlarının başlıcalarıdır. Yine bu silahları, zırhsız askeri
vurmak için kullanılan mızraklar tamamlıyordu.
Hazar ve Bulgarlardan benimsenen kesici silahlar ve yaylar, yine göçebe gelenekleri taklit edilerek kılıç ve ok kemerlerine takılırdı. Mordvaların kemerleri,
aynen bozkırdakilerin kemerleri gibi çok zengin bir şekilde süslenmişti. Yine
savaş bıçaklarının sapları da çok süslüydü.
Savunma silahları çok nadiren ithal yelme, lamellar zırh ve miğfer içeriyordu.
Mordvaların aynen bozkırdakiler gibi ağaçtan yapılmış yuvarlak kalkan kullandıkları tahmin edilebilir. Koşum takımı da ne içerik ne de metal süsler açısından bozkırdakilerden ayırt edilmiyordu.
Mordva askerinin kıyafeti, doğal şartlara ve askerî amaçlara çok uygundu. Söz
konusu kıyafet, keten gömlek ve pantolondan, çuha kaftan ve huş kabuğundan, ipten örülmüş pabuçlardan oluşuyordu.
Cesaretleri ve kendi ürettikleri silahların çok çeşitli olması, Mordva askerlerinin çok güçlü komşularına karşı dahi bağımsız kalmalarını sağladı.
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160–161
hareketine katılan göçebe kabilelerle ortak kültürel
kökenlere sahip oldukları imkân dâhilindedir.
Aşağı ve Orta Kama bölgesinin nüfus yapısında yeni
değişiklikler, Türk Kağanlığı döneminde (551–603) baş
ladı. Bu kağanlık, Mançurya’dan Kuzey Karadeniz’e,

Oraklar.
İmenkovskaya
Kültürü,
V–VII. yüzyıllar

Macarlara ait
gümüş ve altın
kaplamadan
yapılan koşum
takımı süsleri.
IX–X. yüzyıllar

ait eşyaların birlikte yer aldığı mezarlar da mevcuttur.
Almetyevskaya (Elmet) ilçesindeki Şihan adlı eski
korumasız yerleşim yeri de dikkat çekicidir. Buradaki
tabak çanakların şekli, rengi, bezeği de İmenkovskaya
ile Turbaslinskaya kültürlerini birleştirmektedir.
Böylece bu eski yerleşim yeri, Güney Ural ve İdil’in iki
kültürü arasındaki birleştirici halkayı oluşturmaktadır.
G. İ. Matveeva’nın görüşüne göre İmenkovskaya kül
türünün kabileleri, Orta İdil bölgesinde tarımla uğraşan
Slav nüfusu ortaya çıkarttılar. Bu görüş daha sonra Slav
araştırmaları uzmanı ve arkeolog V. V. Sedov tarafından
desteklenip geliştirildi. A. H. Halikov, V. V. Napolskih,
M. B. Şukin gibi araştırmacılar ise bu kültürü taşıyanla
rın, Baltikler, ya da BaltikSlavlar veya tarih kitapların
da “bastarnı” olarak geçen, ancak dillerinin hangi
gruba ait olduğu tespit edilemeyen bir halk olduğu
görüşündedirler. Bazı bilim adamları ise bu kültürün
temsilcilerinin Türkler olduğunu ileri sürmektedirler.
Günümüzde burada İmenkovskaya kültürüne ait
600’dan fazla eser mevcuttur. VII–VIII. yüzyılın sınırında
İmenkovskaya kültürüne mensup halkların bir kısmı
Batı’ya, Orta Dinyeper Önü’ne gittiler.
Turbaslinskaya kültürüne gelince araştırmacıların
çoğu bu kültürü, ayrı etnososyal topluluk olarak kabul
etmektedir. Bu kültüre mensup halkların etnik ve dil
aidiyet sorunu çözülmüş değildir. Bunların Ural Yanı ile
Kama Yanı’na itilip AlanSarmatlar tarafından bırakılan
Hun veya Türkleşen Ugorlar olduğu şeklinde görüşler
de mevcuttur. Turbaslinskaya kültürüne has defin
merasiminin bazı özellikleri (derin mezarlar, iskeletin
konumu, mezarda yer alan eşyalar), onlar tarafından
Ural Yanı’na taşındığı ve Batı Sibirya ile Kuzey Aral
Yanı’nda, V–VIII. yüzyıllarda OgurBulgar kabilelerinin
Macarlara ait
gümüş ve altın
kaplamalı
şapkanın baş
kısmı.
IX–X. yüzyıllar

Tarım işlerinde
kullanılan aletler.
İmenkovskaya
kültürü, V–VII.
yüzyıllar

Macarlara ait
gümüş ve altın
kaplamalı kemer
süsleri,
IX–X. yüzyıllar

Yenisey’den Ceyhun’un üst kısımlarına kadarki toprak
ları tek çatı altında birleştirmişti.
Bozkırda ve özellikle daha güney kısımlarındaki
değişimler İdilKama bölgesindeki kültürel duruma
önemli etkide bulundu. Yeni nüfus hareketlerinin ilk
yansıması, VI. yüzyılda İksa ve Belaya (Ak) nehirleri ara
sında Kuşnarenkovskaya kültürü
nün ortaya çıkışı oldu.
Kronolojik olarak bu kültürün
eserleri, VI. yüzyılın ikinci yarısı —
IX. yüzyıl arasına yayılmaktadır.
Başlangıçta bu kültüre ait eserler
yalnızca Ural Yanı bölgesinde görü
lürken daha sonra Doğu Kama Öte
si’nde de tespit edilmiştir.
Ayin, envanter, geçici ve muhte
melen de mevsimsel yerleşim yerle
rinin kalıntıları (Ot ve balıklarla zen
gin
yerlerde
kuruluyordu),
Kuşnarenkovskaya kültürünün hal
kının yarıgöçebe olduğuna işaret
etmektedir. Şüphesiz bu nüfus, dışarıdan gelen bir
nüfustu. Çünkü bu halkın kültürü, burada daha önce
hâkim olan yerleşik İmenkovskaya ve Turbaslinskaya
kültürlerinden çok farklıydı. Arkeologların görüşüne
göre bu kültürün taşıyıcılarının anavatanı, Ural Ötesi ile
Batı Sibirya’nın ormanbozkır bölgeleriydi ve kendileri
de Ugor dilllerini konuşuyorlardı. VI. yüzyılın ortaların
da, yani I. Türk Kağanlığı’nın kuruluşuyla aynı anda
Ural’ın batısındaki topraklarda ortaya çıkan
Kuşnarenkovskaya kültürüne mensup kabileler, IX.
yüzyıla gelindiğinde Ural’dan İdil’e kadarki ormanboz
kır topraklarını kaplamışlardı. VII–VIII. yüzyılın başların
da bunlarla İmenkovskaya kültürünün temsilcileri aktif
iletişime geçmişlerdi. Muhtemelen daha sonra
Kuşnarenkovskaya kültürünün halkının baskısıyla da
bunlar Kama Önü’nden çıkartılmış ya da onlar arasında
asimile olmuşlardır. Muhtemelen onlar, Macar kabile
birliğinin temeli oldular. Söz konusu birlik, IX–X. yüzyıl
larda Doğu Avrupa bozkırlarını dolaştıktan sonra
Panonya’ya yerleştiler ve böylece Macaristan adlı yeni
bir devletin kuruluşunu sağlamış oldular.
VII. yüzyılın sonunda günümüz Tataristan toprakları
na ProtoBulgar (erken Bulgar) kabileleri geldiler.
Bunların buraya gelişi ve hareketleri de Türk Kağanlığı
döneminde Avrasya’nın bozkırlarında yaşanan geliş
melerin bir neticesiydi. Onların etkisiyle yerli Türk,
Ugor, Doğu Fin ve BaltıkSlav kabilelerinin pekişme
süreci başladı. Bu dönem, farklı ve dağılmış nüfus grup
larının temelinde yeni Bulgar arkeolojik kültürünün
oluşma dönemiydi. Bu süreçlerin yansıması, yeni tip
eserlerin ortaya çıkmasıdır. Bu eserlerin başında göçe
belere ait tarihî eserlerin de yer aldığı mezarlar, yerli
Kuşnarenskaya kültürü ile İmenkovskaya kültürünün
İdilDon nehirleri arasında hâkim olan ve erken
Bulgarların da dâhil olduğu SaltovMayatsk kültürüyle
temas içerisinde olduğunu gösteren Saltov tipi kapka
caklar yer almaktadır.

Proto-Slavlar İdil Bölgesinde

İmenkovskaya kabilelerinin Slav
kökenli oldukları, yazılı kaynaklar ve
dilcilerin çalışmalarıyla ortaya
koyulmaktadır. “Sakalibe” (Slavlar)
terimi, ilk kez İdil’deki kabileler için
Arap kaynaklarında 737’deki Arap
Hazar Savaşı dolayısıyla geçmeye
başladı. Bu savaş X. yüzyıl Arap
tarihçisi İbn Asem elKûfî tarafından
ayrıntılı ve etTaberî, elBelazurî ve
elYakubî tarafından daha az ayrın
tılı bir şekilde kaleme alınmıştır.
Kafkasya ve Cezire valisi Emevi
Mervan İbn Muhammed’in ordusu
Hazarların büyük şehirlerinden
Semender’i ele geçirdi. ElKufî’ye
göre Mervan’ın en önemli amacı,
Hazarlara İslâmiyet’i kabul ettir
mek, yani Kafkasya ve Küçük Asya
için üç ülkenin (Bizans, Halifelik ve
Hazar Devleti) mücadelesi çerçeve
sinde “Hazar sorunu”nu tamamen çözmekti. Savaş baltası
Dolayısıyla Semender’de ele geçirilen zengin ganimet şeklindeki muska.
lerden tatmin olmayan Mervan, ordusunu hakanın XI. yüzyılın başı
karagâhının bulunduğu elBeyda, yani Beyaz şehre
götürdü ve şehri kuşattı. Sonraki gelişmeleri elKufî
şöyle anlatmaktadır: “Hakan, Mervan’dan kaçtı ve dağa
sığındı. Mervan da Müslüman ordusuyla Hazarların
Ülkesi’nde ilerledi ve baştan sona kadar ilerleyerek bu
ülkeyi geride bıraktı. Daha sonra o, onların komşuları
olan putperest Slavlara saldırdı ve onlardan 20 bin aileyi
esir etti. Ardından o, Slavların nehrine (Nehru Sakalibe)
geldi ve burada karargâh kurdu.” Mervan komutanların
dan birine kendilerine karşı gelen Hazar ordusuyla
savaşmasını emretti. Hazar ordusunun başında komu
tan HazarTarhan bulunuyordu. Arap komutanı el
Kevser bin elEsvad elAnberî 40.000 süvarinin başında
geceleyin nehri geçerek aniden Hazarlara saldırdı ve
onları bozguna uğrattı. Mağlubiyetten sonra hakan,
Mervan’ın karargâhına barış teklifiyle elçisini gönder
Kilden yapılmış
kapkacak.
İmenkovskaya
Kültürü. V–VIII.
yüzyıllar

Gümüş ziynet
eşyası.
X–XI. yüzyıllar

di. Elçi, görüşmeler sırasında Arapların öldürdüğü veya
ele geçirdiği Hazarlarla Slavlardan da bahsetti.
Hazar şehirlerini çevreleyen dağlar hakkındaki bilgi
leri ise anonim Hududü’lAlem (X. yüzyıl) ile elİdrisî’nin
(XII. yüzyıl) haritasından öğrenmek mümkündür.
Hududü’lAlem’e göre dağlar, Hazar Ülkesi’ni Azak Yanı
bölgesinde göçebe hayatı süren Hazar Peçeneklerinin
topraklarından kuşatıyordu. Hazar Peçenekleri hakkın
daki bölümde bu dağlar, “Hazar dağları” olarak adlan
dırılmış, günümüz haritasında ise Ergeni Dağı olarak
belirlenmiştir. Elİdrisî’nin haritasına göre “Hazarların
toprağı”, Doğu’dan İdil, güney, batı ve kuzeybatıdan
Hazar Denizi ile yarım halka şeklindeki dağlarla
(Kafkasya, Stavropol tepesi, Ergeni, İdil Yanı tepesi)
sınırdı.
Araştırmacılara göre İbn Hurdâzbih, “Slavların
Nehri”nden İdil’i kastetmiştir. Eserinin bir başka yerin
de yazdığı gibi bu nehir, “Slavların toprakları”ndan baş
lamaktadır. “Hazar toprakları”ndaki dağların nehre
yakınlaştığı yer, İdil’in kuzey menderes bölgesidir. El

İdrisî’nin haritasına göre burada
Hazarların Hamlic şehri bulunuyor
du. İbn Hurdâzbih ve elMesud î’ye
göre burada tüccarlardan vergi top
layan ve düşmanlar için İdil yolunu
kapatan büyük bir Hazar ordusu
karargâh kurmuştu. ElBayda’dan
kuzeye, dağ tarafına hareket eden
Mervan, Hazar Devleti’nin sınırlarını
terk etti, esSakalibe’nin, yani
Slavların yerleşim yerine saldırdı ve
20.000 aileyi esir edip götürdü.
Bundan dolayı bu kısımda mücade
lenin geçtiği bölgede aralıksız Slav
nüfusunun varlığından ve esir edilip
götürülen 20.000 Slav ailesinden
söz edilmemektedir. Burada, Hazar
Devleti’nin kuzeyinde kalan çeşitli
kabileler arasında kalan Slav yerle
şim yerleri söz konusudur.
İmenkovskaya kültürünün taşıyı
cılarının dil durumunun tespiti için dilcilerin vardıkları
sonuç önem arz etmektedir. Dilciler, İdil Yanı ve Ural
Yanı bölgelerindeki FinUgor dillerindeki (Udmurt,
Komi, Mari, Mordva) tarım ile ilgili bazı terimlerin (çav
dar, toprak parçası, sürülüp ekilebilir toprak) I. binyılın
ortalarındaki BaltıkSlav dilinden benimsenmiş oldu

ğunu tespit etmişlerdir. Bu dönemde Orta İdil bölge
sinde ileri tarım çeşitleri ile başta çavdar olmak üzere
yeni hububat çeşitlerinin yayılması da İmenkovskaya
kültürü ile bağlantılıdır. Böylece İmenkovskaya kültü
rünün kurucularının Protoslav dili (dillerinde) konuş
tuklarını ileri sürmek mümkündür.
X. yüzyılın başında İbn Fadlan Bulgar Hükümdarı
Almış’ın (Adı, eski Türkçedir) ne tür bir unvan taşıdığını
ayrıntılı yazmaktadır. İbn Fadlan’da bu unvan şöyle
geçmektedir: “Iltıvar (yani ilteber — önder, kabile birli
ğinin başkanı), Bulgar meliği ve Slavların emiri.” X. yüz
yılda “Slavların emiri” unvanı şüphesiz çağa uymazlık
tan (anakronizmden) başka bir şey olmasa da lejitimist
iktidarın siyasî değeri hakkında fikir sahibi olmamızı
sağlamaktadır.
Bağdad’daki geçmiş olayları ayrıntılı bir şekilde ele
alan XII. yüzyıl Bağdadlı tarihçi ve din adamı İbnü’l
Cevzî, 1042’de Bulgar’dan Mekke’ye giden bir yüksek
memurun 50 yoldaşın refakatinde Bağdad’a uğradığı
nı yazmaktadır. Halife sarayı onu çok iyi bir şekilde
karşılamış ve kendisine tüm yemekler saray mutfa
ğından verilmişt ir. Ona refakat edenler arasında
Harezmli İyala Bin İshak da vardı. Kadının huzurunda
İshak, sorguya tutulmuş ve kendisine Bulgarların nasıl
bir halk olduğu sorulmuştur. Harezmli de şöyle cevap
vermiştir: “Bu halk, etnik açıdan Türklerle Slavlar ara
sında yer almakta (Yani Türklerle Slavlar arasında doğ
muşlardır) ve onların ülkesi, Türk ülkelerinin ucunda yer
almaktadır.”
Bu bilgi, İdil kıyısında eski TürkSlav birliğine dair son
belli belirsiz hatıraydı.
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Eski Macarlar

Eski Macarlar
Macarlara ait
koşum takımının
süs parçası.
Gümüş ve altın
kaplama.
IX–X. yüzyıllar

Bizans İmparatoru VII. Konstantin Doğu Avrupa’nın
etnografik tasvirini yapmıştır: “Peçeneklerin toprakları,
UzOğuzların ve Hazarların topraklarından beş günlük,
Alanya’dan altı günlük, Mordva’dan on günlük, Türk top
raklarından (Macaristan) dört günlük, Bulgarlardan
yarım günlük mesafede bulunmaktadır. Herson’a yakın,
Boğaz’a ise daha da yakındır.”
Macarlar, VIII–IX. yüzyıllarda Doğu Avrupa bozkırla
rında Türklerle birlikte yaşayan Ugor dilli bir halktır.
Muhtemelen kökleri, Ural Ötesi’ndeki ProtoUgor böl
gelerine dayanmaktadır. Ortaçağ Macar efsaneleri, ana
vatanları — Büyük Macaristan — hakkındaki hatıraları
saklamaktadır. Söz konusu Büyük Macaristan, tahmi

Gümüş ve altın
kaplamadan
yapılmış koşum
takımının süs
parçaları.
X. yüzyıl

Gümüş ve altın
kaplamalı maske

Atelkuzu (Etelkuzu) olarak adlandırılan bir yere, diğer
bir kısmı da Doğu’ya, Fars topraklarına doğru göç
etmek zorunda kaldı. Araştırmacıların çoğu
Atelkuzu’yu Dinyeper ile Dinyester arasına yerleştir
mektedir. Kiev yakınlarında Ugorskoe adlı eski kentin
kalıntıları mevcuttur. Yıllıklara göre burada Ugor
Macarlar yaşıyordu. Atelkuzu’dan kağan, yanına
Levediya’yı çağırdı ve ona Arpad adını verdi. Arpad,
Macar krallarının mensup olduğu hanedanlığın kurucu
su oldu. IX. yüzyıl Fars tarihçisi Gerdizî, daha önceki
kayıtlara dayanarak Doğu Avrupa’da Macarların yaşa
dığını, onların Oğuz, Slav ve Rusların yanına gittiklerini
ve oradan insanları esir edip Bizans’a sattıklarını yaz
maktadır. Ancak Macarlar, Atelkuzu’da Peçeneklerin
saldırısına uğradılar ve IX. yüzyılın sonlarında
Pannonia’ya göç ederek burada yeni vatan elde etmiş
oldular.
Macar Devleti’nin tarihi işte bu olayla başlamaktadır.
Rus yıllığına göre “Ugrlar Ugor dağları olarak adlandırı
lan dağları geçerek orada yaşayan Voloh ve Slavlarla
savaştılar… Macarlar, Volohları kovdular ve buraya yer
leştiler. Slavlarla birlikte yaşamaktadırlar. Burası artık
Ugor toprağı olarak adlandırılmaktadır.” Macar Devleti
çok hızlı bir şekilde tarım ve hayvancılığa dayalı sağlam
bir ekonomiye sahip oldu. Göçebe geçmişi ile onları
sadece artık hayatlarına geniş ölçüde giren “süvari”

Soylu Macar
kadınının gümüş
ve altın kaplamalı
kolyesi.
IX–X. yüzyıllar

Kamçının
kemikten yapılan
ucu.
IX–X. yüzyıllar

nen Başkurt bozkırlarında, İdil ile Güney Ural arasında
yer alıyordu. Arap kaynaklarında Macarlar, “Backurt”
şeklinde adlandırılmaktadırlar. Bu etnonim aslında
“Başkurt” etnonimine yakındır (Ancak Başkurt halkı
daha geç tarihte oluşacaktır). Rus yıllıklarında
Macarlar, “Ugr”lar olarak geçmektedir. Bu isim aynen
Batı Avrupa adlandırması olan
“Vengr” / “Macar” gibi Hun
Bulgarların “Onogur” adlı kabile
birliğine
dayanmaktadır.
Muhtemelen bu isim daha Slavların
Ant birliği tarafından biliniyordu ve
Slavlar da bu isimleri, Doğu Avrupa
bozkırlarındaki göçebeleri adlandır
mak için kullanıyorlardı. Rus yıllıkla
rındaki “Siyah Ugr”lar, Macarlar
olup, “Ak Ugr”lar da Hazarların
isimlerinden biridir. Bu da muhte
melen kağanlıktaki hâkim konumla
rını yansıtan bir husustur.
Macarların kendi dillerindeki adları
olan “Macar”, Ural Ötesi’ndeki akrabaları olan Mansi,
Başkurtların bazı kabile adları ve Ortaçağ’da Oka Nehri
boyunca yaşayan İdilFin halkı olan Meşera adı ile
yakınlık arz etmektedir. “Macar” adı tahminen “insan”,
“akraba” anlamına gelmektedir. Macarları “Türk” ola
rak adlandıran ve onların öz isimleri olan “Macar”ı da
zikreden VII. Konstantin Macarların, Hazar Kağanlığı
yakınlarında yaşadıklarını, Hazar kağanının onların
hükümdarları olan Levediya’ya soylu bir Hazar kızını
gönderdiğini yazmaktadır. Don’un batısında yer alan
onların ülkesi de Levediya olarak adlandırılıyordu.
Ancak Peçeneklerin baskısı dolayısıyla Macarlar burayı
terk etmek zorunda kaldılar ve bunların bir kısmı

Macar kılıcının
gümüş ve altın
kaplamalı sapının
bir kısmı.
IX–X. yüzyıllar

gelenekleri (süvari birliği, temel silah olarak kılıç, süva
rilerin silahlarla ve atlarla birlikte defni vs.) bağlıyordu.
Macarlara ait çok sayıdaki eski eşya, Orta İdil’den
Orta Dinyeper bölgesine kadarki Doğu Avrupa’nın
geniş topraklarında, hatta Slav yerleşim yerlerinde
bulundu. Dil bilimi bilgileri ise bu dönemdeki SlavTürk
Macar yakın temaslarına işaret
etmektedir.
1975’te Tataristan’ın Alekseevskiy
ilçesindeki Bolşie Tiganı adlı köyün
de eski Macarlara ait bir mezar
bulundu. Mezarın tarihi, VIII. yüzyı
lın ikinci yarısı — X. yüzyılın başı ola
rak belirlendi. Yani bu mezar, asıl
kitlelerin Batı’ya gidişinden sonra
Urallar’da kalan ve dolayısıyla da
İdil Bulgar halkının etnogenezinde
yer alan Macarlara aitti. Bolşie
Tiganı’daki mezarlık (ölü ile birlikte
atın da gömülmesi, yüzün bir kumaş
ile kapatılmış olması, gözlerinin
ayrıca plastin sert maddeden yapıl
mış şeritle kapatılması, kemer ve
silahların süslenmesi) X. yüzyıla ait
Pannonia’daki eserlerle benzerlikler
içermektedir.

Eski Macar Kadın
Kıyafeti

Macar Ağır Süvari Birliği

Güney Kama
Yanı bölgesindeki
Macar kadını.
VIII–IX. yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu
Eski Macar zırhlı
süvarisi.
IX — X. yüzyılın
ilk yarısı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Gümüş ve altın
kaplamalı kemer
çantası. X. yüzyıl

IX. yüzyıl soylu Macar kadınının
dış görünüşünün belirlenmesinde
Bolşie Tarhanı ve Bolşie Tiganı
köylerinde bulunan mezarlardaki
buluntular önemli rol oynamak
tadır. Arkeologlar bazı kadın
mezarlarında
ziynet
eşyası
takımları ile kıyafetler buldular.
Buluntu ve örneklere göre soylu Macar kadınları,
elbiselerinin üzerine reverli kaftan giyerlerdi. Kaftanı
gümüş süs parçalarıyla dolu kemerle bağlar, kemere
çanta ve küçük bir bıçak da asarlardı. Elbisenin altına
pantolon giyerler, pantolonun paçalarını çizmenin içine
sokarlardı. Ayak bileğinden çizmeler kemerlerle sıkıca
bağlanırdı.
Kadının kafasını kürevî bir şapka süslerdi. Şapka,
kuşağı ve parietal dikişi boyunca rozetlerle süslüydü.
Şapkanın yanlarından çenenin altından bağlanan zarif
salkımlar sarkıyordu. Göğüslere doğru sarkan iki örgü,
küçük bronz boncuklarla süslü olup
uçlarına da yine bronzdan rozetler
eklenmişti. Boyuna, renkli taşlarla
sarı camdan yapılan kolye takılırdı.
Kolyeye ayrıca yuvarlak ve yaprak
şeklindeki gümüş süsler asılırdı.

Gümüş süslü
Macar kılıcının
sapı. X. yüzyıl

Altın süslü
Macar kılıcı.
IX. yüzyılın ikinci
yarısı

Uzun bir süre boyunca Macarların
“vatanlarını elde etme” döneminde
(IX. yüzyılın ikinci yarısı — X.yüzyılın
birinci yarısı) ağır süvari birliğine
sahip olmadıkları ve savunma teçhi
zatları kullanmadıkları düşünülü
yordu. Bu tür düşüncenin hâkim
olmasının sebebi ise Merkezî
Avrupa Macarlarına ait putperest
mezarlarda savunma silahlarının
bulunmamasıdır. Hatta bundan
dolayı Macar bilim adamları
Macarların zırhlı süvari birliklerinin
olmaması dolayısıyla (Bundan dola
yı 955’te Leh Nehri kıyısında
Germenlere mağlup oldular) Macar
krallarının zırhlı Alman feodal
şövalyelerini davet ettiklerine dair
bir teori ortaya attılar. Bu teorinin
temelsiz oluşunun en önemli gös
tergelerinden biri de Macar birliği
nin içinde zengin savunma silahları
na sahip Hazar asileri olan Kabar
kabilesinin mevcudiyetidir. Gümüş
eşyalar üzerindeki Macar tasvirleri
ile Güney Ural Yanı ve Güney
Dinyeper Altı
bölgelerindeki
(Macarların ana yurttan merkezî
Avrupa’ya gidiş güzergâhları
boyunca) IX. yüzyıl Macar askerlerinin mezarlarında
bulunan eşyalar da Macar zırhlı süvarisi hakkında ipuç
ları vermektedir. Macarların temel silahı, büyük bileşik
yaydı. Bu yayın okları, Avrupa'daki düşmanlarını pani
ğe sevkediyordu. Askerlerin iki yayı vardı. Bunlardan
ilkinin dirseği çıkartılmış olup yayın kendisi de deri kılı
fın içerisinde yer alıyordu. Kapağı ise ağaçtan ya da
boynuzdan yapılmıştı. İkinci yay ise takılı dirsekli olup
yarım yay şeklindeki kılıfın içinde taşınırdı. Kılıfın üzeri
ni Macarlar gümüşten parçalarla süsler, ortasında ise
genellikle gamalı haçın tasvir edildiği büyük bir yuvar
lak parça yer alırdı. Oklar da huş ağacı kabuğundan
yapılan ve demir çubuklardan oluşan çerçeveli ayrı bir
kılıfta muhafaza edilirdi. İlk darbenin silahı olan mızra
ğın Hazarlarınkine benzeyen zırh delici ucu vardı. En
önemli kesici silah ise uzun ve düz kılıç (Rusçası: palaş)
veya normal kılıçtır (Rusçası: sablya). Rusçada kullanı
lan şekilleriyle (palaş ve sablya) her ikisi de Macarca
kelimelerdir. Bunların en önemli özellikleri, eğri sapı
nın olması, üst kısmının farklı şekli, kılıcın aşağı kısmın
da genişliğin olmasıdır. Macar kılıcındaki söz konusu
genişlik, kılıcın ¾ kadarı olabiliyordu. Savaş bıçak ve
hançerleri ile savaş baltaları savunma silahlarını
tamamlıyordu. Zırh takımı, zırhtan ve miğferden oluşu
yordu. Zırh olarak yelme ve lamellar zırh kullanılıyor
du. Hatta bazen lamellar zırhı yelmenin üzerine giyer
lerdi. Macar miğferleri, yumurta şeklindeydiler. Şapka
ların tepesi ise iki veya dört parçadan oluşuyordu. Dört
parçadan oluştuklarında kenarları kesilmiş olurdu.
Önden ise kaş ile burnu koruyan parçalar ve üç diş
ekliydi. Miğferin bu süsü, Dinyeper Rusları tarafından
da benimsenmişti. Miğferin omuz ve boynu koruyan
kısmı ise demir halkalardan yapılmıştı. Koşum takımı
metal parçalarla süslenirdi. Macarlar uçları kuş kafası
na benzer olan kamçılar üretmeye başladılar. Macar
askerinin kıyafeti ise Türk kıyafetiydi. Reverli uzun kaf
tan, koncu yüksek olan çizme, çantalı kemerler. Gümüş
ile altın kaplama ve oyma sayesinde Macar askeri, çok
süslü görünürdü. Gümüş rozetler, süsler ve salkımlar;
askerlerin kıyafet, kemer, silah, çantaları ile atların
eyer, koşum ve dizginlerini kaplıyordu. Macarların saç
şekli, Bulgarlarınkine benziyordu: tepeden inen bir ve
ya iki örgülü tıraşlı kafa. Muhtemelen bu saç traşı, V.
yüzyılda Ogurların genel kabileler adıyla birlikte
benimsenmişti. Nitekim Ogurlar, Juan Juanlar tarafın
dan Merkezî Asya bozkırlarından kovulduktan sonra
Güney Ural’daki Macarların göçebe karargâhının yanın
dan geçmişlerdi.
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Bulgar Devleti
Bulgar Devleti’nin Kuruluşu
IX–X. yüzyıl sınırında Ortaçağ Doğu Avrupası’nın en
büyük devletlerinden biri kuruldu: İdil Bulgar Devleti.
Bu devletin tarihi, Orta İdil ve Kama Yanı bölgelerinde
ki halkların hayatında önemli bir devreydi. İdil Bulgar
Devleti, toplumsalsiyasî, ekonomik ve kültürel açıdan
gelişmiş bir devletti. Bulgarlar, Avrupa’nın en parlak
Ortaçağ medeniyetlerinden birini kurdular. Ancak İdil
Bulgar Devleti’nin bağımsız bir devlet olarak gelişimi,
Moğol seferleriyle kesildi.
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Bulgar şehrinin
planı
15

1.
Ermeni Mahallesi
2.
Batı kapıları
3.
Britankino Köyü
4.
Cami
5.
Kuzey anıtkabiri
6.
Doğu anıtkabiri
7.
Kızıl Bina (Hamam)

8.
Siyah Bina (Han
Mahkemesi)
9.
Ak Bina (Hamam)
10.
Han Hamamı
11.
Han anıtkabiri
12.
Küçük Minare
13.
Anıtkabirler Kompleksi

14.
Güney kapılar
15.
Küçük şehir
16.
Doğu kapıları
17.
Kaptan kuyusu
18.
Rabiga Gölü
19.
Ağa pazarı

Arkeolojik kazılar İdil Bulgar Devleti’nin en büyük ekonomik, siyasî, ticarî, kültürel ve dinî merkezlerinden olan
Bulgar’ın X–XV. yüzyıldaki tarihinin bilinmeyen sayfalarını
araştırmaya ve ortaya çıkarmaya imkân verdi.

Süvari askerin
hayvanlar, ay ve
güneşle birlikte
tasviri. X. yüzyıl

Dört Göç Dalgası
Orta İdil topraklarında ilk Bulgarlar, VII. yüzyılın
sonu — VIII. yüzyılın başında göründüler. Onların en
erken tarihli eserleri, Samarskaya Luka’daki Novinkovo
köyündeki kurganda bulundu. Buradan Don Yanı ve
Azak Önü bölgelerine has kilden yapılmış kapkacaklar,
iş aletleri, silahlar, ziynet eşyası çıkartıldı. Bu köydeki
eserler, Büyük Bulgar Devleti’nin 660’lı yıllarda
Hazarlar tarafından bozguna uğratılmasından sonra
Orta İdil’e gelen Türk kökenli halka aitti. Tataristan,
Ulyanovsk ve Samara illerinde Kaybelskiy ve Bolşie
Tarhanı mezarları çıkartıldı. Bu mezarlar, 737’de
Hazarların Araplar tarafından mağlup edilmelerinden
sonra, VIII. yüzyılın ortalarında, ikinci göç dalgasıyla
buraya gelen kimselere aitti.
Orta İdil’e üçüncü göç dalgası, IX. yüzyılda gerçekleş
ti. VIII. yüzyılın sonunda Hazar Kağanlığı’nda resmî din
olarak Yahudilik kabul edildi. Bu husus, diğer dinlere
mensup kimselerin tepkisine yol açtı. Hazar
Kağanlığı’nda yeni göçlere sebep olan karışıklıklar baş
ladı. Bulgarlara ait bu dönemdeki eserler,
Tankeevskaya ve Tetüşskaya mezarlıklarında bulundu.
Bulgarların dördüncü göçü, IX. yüzyılın sonu — X.
yüzyılın başında gerçekleşti. Bunun sebebi ise başta
Doğu’dan gelen Peçenekler olmak üzere yeni göçebe
lerin Hazar Kağanlığı’na saldırmalarıdır.
Orta İdil bölgesinde İlk Bulgarlar, geleneksel yarı
göçebe hayat tarzı sürdüler. Kışları ağaç evlerde yaşar
ken yazları keçe yurtlara taşınıp hayvancılıkla uğraştı
lar. Ancak bölgenin sert doğaiklim şartları, onları
daimi yerleşik hayata geçmeleri için zorladı.

İdil Bulgar
Devleti’nin
başkenti Bulgar.
Altın Orda
dönemi, XIII–XIV.
yüzyıllar

Diğer Kabilelerle Temasları
Bulgarlar şüphesiz boş araziye gelip yerleşmediler.
Orta İdil bölgesinde eskiden beri yerli Fin kökenli
kavimler, yarı göçebe Eski Macarlar ve Türk kökenli
küçük gruplar yaşıyordu. IX. yüzyılda Yukarı Kama Yanı
bölgesinden Orta İdil Yanı bölgesine FinUgor nüfusu
geldi.
Bulgarlar bütün bu kabilelerle yakın temasta bulun
dular. Eski Macarlar başta olmak üzere bunların bazıla
rı çok geçmeden İdilKama topraklarını terk ettiler.
“Vatanı fethetme” süreci işte bu şekilde başladı: Eski
Macarlar Batı’ya gittiler, Orta Tuna kıyılarına ulaştılar

Gümüşten ziynet
eşyası.
XI–XII. yüzyıllar

ve burada Macar Krallığı’nı kurdular. Kalan nüfus ise
ortak “Bulgar” adını benimseyerek kendi devletlerini
(İdil Bulgar Devleti) kurdular.
İdil Bulgarlarında Devlet Sisteminin Oluşumu
M. Ö. I. binyılın sonunda FinUgor kavimlerinde
bölünmeler başladı. İdilKama halkının sonraki pekiş
me ve gelişiminde Orta İdil boyuna Türk kökenli Bulgar
kabilelerinin gelişi önemli rol oynadı. Bunlar bu
dönemde sınıfsal toplum oluşturma arifesindeydi. Bu
ekonominin ve özellikle de sürülü toprak tarımı, zana
at, iç ve dış ticaretin gelişimini de sağladı. Böylece top
lumun sınıflara ayrılma süreci başladı.
İdilKama’nın ormanbozkır bölgelerine yerleşen İlk
Bulgarlar, bundan sonraki süreçte askerî, siyasî güçleri
ni kullandılar. Yeni toprakları yerleşime açmada sıkça
yerli kabilelerle çatıştılar. Bu da askerî kabile soylu sını
fının güçlenmesine yol açtı ve bu grup, özel imtiyazlı
bir sınıf hâline geldi. Halk ise daimi vergiye ve yüküm
lülüklere tâbi tutuldu. Yerli beyler ve onların askerleri
nin masraflarının karşılanması için para kaynağı ortaya
çıkmış oldu.
Bütün bu süreçlerin neticesi, yeni devletin kuruluşu
oldu. Bu devletin görevi de halkı itaat altında tutmak,
sınırları dış düşmandan korumak, iç ve dış politikayı
yürütmekti. Nihai olarak İdil Bulgar Devleti’nin kurulu
şu, X. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Bu dönemde
(902–908) Bulgar emiri, para basımını gerçekleştirdi,
Bağdad Halifeliği ile diplomatik münasebetlerin tesisi
için ilk adımlar atıldı (921–922). Aynı tarihte Bulgarlar,
İslâmiyet’i kabul ettiler ve şehirlerle kalelerin inşaatı
başladı.

Batu tamgasının
yer aldığı Bulgar
paraları. XIII.
yüzyılın ortası

Bulgar Hükümdarları
Bulgar hükümdarlarına dair elimizde fazla bilgi yoktur. İlk emir Almış idi.
İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Almış, Cafer İbn Abdullah adını aldı. Onun adı,
902–908 yıllarındaki paralarda yer almaktadır.
Almış zamanında İdil Bulgar Devleti’ne Bağdad Halifeliği’nin elçilik heyeti
geldi ve böylece İslâmiyet resmî olarak kabul edilmiş oldu. Almış’tan sonra tahta
onun oğlu Mikail Bin Cafer çıktı. Onun adına da paraların basıldığı bilinmektedir. 940’lı yıllarda Abdullah İbn Mikail hüküm sürerken 970–980’li yıllarda
basılan paralarda Mumin İbn Hasan ile Mumin İbn Ahmed’in adı yer almaktadır. Bir Fars kaynağına göre 1024–1025 yıllarında Bulgar Devleti’nin hükümdarı, Emir Ebu İshak İbrahim İbn Muhammed idi.

İdil Bulgar Devleti’nin Toprakları
İdil Bulgar Devleti çok geniş topraklara yayılmıştı.
Devletin asıl toprakları, Batı Kama Ötesi’nde, yani İdil
Nehri’nin sol tarafında, Kama Nehri’nin güneyinde,
Doğu’da Şeşma Nehri’ne kadarki coğrafyada yer alı
yordu. Burada Bilyar, Bulgar, Suvar, Cuketau gibi büyük
şehirler bulunuyordu. Bunlar aynı
zamanda devletin siyasî ve ekono
mik merkezleriydi. En yoğun nüfus
lu bölge ise Bilyar merkezli Küçük
Çeremşan Nehri’nin havzasıydı.
Bulgarlar, İdil Nehri’nin sağ kıyı
sında da yaşıyordu. Sviyaga
Nehri’nin havzasında onlarca şehir
ve yerleşim yeri kuruldu. Bu toprak
larda Bulgar Devleti’nin İdil Önü
topraklarının önemli siyasî merkezi
olan Oşel şehri bulunuyordu.
Devletin Kama Önü toprakları,
yani Kama’nın kuzeyinde yer alan
topraklara fazla yerleşme olmadı.
Bulgarların asıl eserleri, Kama’nın
kıyı bölgelerinde, Meşa ve
Kazanka’da yer almaktadır. Burada
daha X–XI. yüzyıllar sınırında askerî
kale ile ticarî yerleşim yeri kurul
muştu.
Devlet Yapısı ve Yönetim
İdil Bulgar Devleti, erken feodal
tipte bir devletti. Devletin başında
emir ya da ilteber (ülkenin başı)
bulunuyordu. Devletin ayrı bölgele

rinin yöneticileri Bulgar emirine itaat ediyorlardı.
Merkezî devletin kuruluşuna kadar her Bulgar kabilesi
nin kendi beyi vardı. Askerî birliklerin komutanları,
beyler ve yüksek din adamları da egemen sınıfa dâhil
diler.

Altın ziynet
eşyası. XI.
yüzyılın sonu —
XII. yüzyılın ilk
yarısı

Ülke nüfusunun büyük kısmı tarım, zanaat ve ticaret
ile uğraşıyordu. Onlar devlete karşı çeşitli yükümlülük
leri yerine getirmekle mükellef olsalar da şahsen nor
mal ve dinî feodallere bağlı değillerdi. Tarım topluluğu
ise toprağa ortaklaşa sahipti. Arap seyyah İbn Fadlan’a
göre “Her kimse ne ekerse onu kendisi için alır.
Hükümdarın bunda hiçbir hakkı yoktur.”
Böylece İdil Bulgar Devleti’nde devletin halkı çalış
tırma sistemi mevcut olsa da bu sistem, çiftçilerin top
rak mülkiyeti ile özel hürriyetlerini kaybetmelerini
gerektirmiyordu.
İdil Bulgarlarının Ekonomisi
İdil Bulgarlarının ekonomisi çok gelişmişti. Bu eko
nominin temelini köy ekonomisi, zanaat, iç ve dış tica
ret oluşturuyordu.
Köylüler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Tarım
alanındaki faaliyetler, ülkenin ekmek ihtiyacını karşıla
makla kalmayıp Bulgarlar ekmeği Rus knezliklerine de
satıyorlardı. Povest Vremennıh Let (Geçmiş Yılların
Hikâyesi)’te Suzdal topraklarındaki açlık yıllarında
1024’te Rusların Bulgar’a gittikleri, oradan ekmek
getirdikleri ve böylece ayakta kaldıkları yazılmaktadır.
Yıllıklardaki 1029 tarihine ait kayıtlar da buna benzer
satırlar içermektedir.
Bulgarlar arasında tarımın gelişmiş olduğunu,
arkeolojik eserler de ortaya koymaktadır. Kazılar sıra
sında saban demiri, sabanın uç demiri, pulluğun keski
si, hasat aletleri, orak, değirmen taşları bulunmuştur.
Halk buğday, darı, arpa, karabuğday, mercimek ve
nohut ekiyordu. Köy ekonomisinin önemli alanların
dan biri de hayvancılıktı. Bu uğraş, halkın et ve süt
ürünleri ihtiyacını karşılıyordu. Yün, kalın keçe ve
kumaş üretiminde kullanılıyordu. Bulgarlar inek, öküz,
at, koyun ve keçi yetiştiriyorlardı. Atlardan ulaşım
amaçlı istifade edilirken öküzler, toprakların sürülme
işinde kullanılırdı.
X–XIII. yüzyılın başı İdil Bulgar Devleti ekonomisinde
şehir zanaatı önemli rol oynadı. Üretilen eşyalar hem iç
hem de dış pazarlarda satılıyordu.

İdil Bulgar Devleti
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Hayvan figürleri
şeklindeki kilitler.
İdil Bulgar
Devleti, XII–XIV.
yüzyıllar

Zanaatın önde gelen alanları ise
demirçelik sanayi ve maden işçiliği
idi. Bilyar’ın metalurji bölgesi, o
döneme göre muntazam bir alanı (1
hektar) kaplıyordu. Bulgar demirci
si, profesyonel bir usta olup maden
işlemenin bütün incelik ve gizemle
rini biliyordu. Demircilik işinde
uzmanlık alanlarına bölünme uygu
laması vardı. Bazı imalathanelerde
kulak demiri, saban demiri, orak,
balta, bazılarında silah, bazılarında
da bıçak, makas, kilit, anahtar ve
günlük hayatta ihtiyaç duyulan
diğer eşyalar üretiliyordu.
Renkli madenler endüstrisi de
başarılı bir şekilde gelişiyordu.
Bulgar bronz dökümcüleri ile bakır
cıları çeşitli kapkacaklar — güğüm,

166–167
Burma bilezikler.
XIII. yüzyılın
ilkinci yarısı —
XIV. yüzyıl

Doğu Avrupa’nın ana su yolları olan İdil ile Kama’nın
birleştiği yerde yer alan İdil Bulgar Devleti, daha X.
yüzyılda uluslararası ticaretin önemli bir merkezine
dönüştü. Yerli tüccarlar Rus Devleti, Baltık ve
İskandinav ülkelerinin Orta Asya, Arabitan’ın doğusu,
İran, Hindistan ve Çin ile ticaretlerini kontrol ediyor ve
kâse, tabak, ibrik, kandil, tas, tepsi ve kantar taşı vs. —
üretiyorlardı.
Kuyumculuk da çok yüksek seviyedeydi. Profesyonel
Bulgar ustaları değerli taş işleme yöntemlerine vakıf
olup telkâri (gümüş ya da altın tellerden yapılmış
motiflerle süsleme işi) ve değerli taşlardan yapılan
küçük boncuklarla süsleme işinde ustaydılar. Yüzük,
bilezik, küpe, gerdanlık ve diğer ziynet eşyaları, Bulgar
ustalarının kuyumculuk sanatındaki mükemmel örnek
lerini teşkil etmektedir.
İdil Bulgar Devleti’nde temel üretim alanlarından biri
de çömlekçiliktir. Bulgar çömlekçileri o kadar kusursuz
ve mükemmel kaplar yapıyorlardı ki, bunlar Doğu
Avrupa’nın geniş topraklarında da talep görüyordu.
Çömlekçiliğin etkisiyle inşaat kerpici üretim sanayisi
ile cam imalatı gelişti. Kerpiçler konut ve diğer yapıla
rın inşaatında kullanılıyordu. Kemik kesme sanayisi ile
dericilik de yaygındı.

Doğu Ülkeleriyle Bağlantıları
Doğu ülkeleriyle münasebetlerin temelini Bulgar Emiri Almış attı. 920’de Almış,
Abdullah adlı elçisini Bağdad’a, Halife Muktedir’in yanına gönderdi. 922’de ise
Bulgar’a Bağdad’dan bir elçilik heyeti geldi. İslâmiyet’in resmî olarak kabulünden sonra İdil Bulgar Devleti, kuzeydeki tek Müslüman devlet oldu.
Bulgarların Doğu ile ilişkilerine dair bir kayıt daha vardır. XII. yüzyıl Fars
tarihçisi Ebu’l-Hasan Beyhakî, Bulgar hükümdarının Horasan’a cami inşaatı
için para gönderdiğini yazmaktadır. Bunun dışında o, Horasan hükümdarı için
dünya harikası olan, kimsenin o güne kadar görmediği güzellikte hediyeler göndermiştir.

Bronzdan
yapılmış ibrik.
XIII. yüzyılın
ikinci yarısı —
XIV. yüzyıl

yönlendiriyorlardı. Dış ticaret devletin hazinesine
büyük gelir getiriyordu. Ülkeye sokulan ticaret malla
rından devlet onda bir oranında vergi alıyordu. Bulgar
harabelerinde yapılan arkeolojik kazılar sırasında çok
sayıda ithal eşya bulunmuştur. Bunların arasında Baltık
kehribarı, Doğu’dan gelen güzel kapkacaklar, Rus ve
Bizans camı ve zengin kesimin ilgi duyduğu başka
değerli eşyalar gelmektedir.

Bulgar kadınının
kıyafeti.
O. R. Gasimov’un
resmi. VIII–IX.
yüzyıllar

Gümüşten yapılan
ve iki büyük
parçadan oluşan
göğüs iğnesi.
XIV. yüzyıl

Dış Münasebetler

Tarak. İdil
Bulgar Devleti.
XI–XIII. yüzyıllar.

Bulgarlar, yerli Fin kavimleri ve Macarlarla gelenek
sel münasebetler gerçekleştiriyorlardı. X. yüzyılın baş
larında Doğu Avrupa’da Türk nüfuslu iki büyük devlet
vardı: Her geçen yıl gelişen İdil Bulgar Devleti ve artık
zayıflamaya yüz tutan Hazar Kağanlığı.
X. yüzyılın ilk yarısında Bulgar emiri formalite icabı
da olsa hâlâ Hazar Kağanlığı’na bağlıydı. Hatta emirin
oğlu, Hazar kağanının yanında rehin bulunuyordu.
Bulgar hükümdarları bu bağlılıktan kurtulmak için bir

Kul Ali ve Onun Kıssa-i Yusuf Adlı Hikâyesi
Bulgar-Tatar yazılı edebiyatın kurucusu olarak Kul Ali kabul edilmektedir. Kıssa-i
Yusuf adlı eserini yazmak için Kul Ali, Firdevsî’nin Yusuf ve Züleyha adlı eseri ile
dönemin Doğu edebiyatının diğer örneklerini kullandı. Kul Ali’nin Kıssa-i Yusuf adlı
eseri, Moğol öncesi Bulgar edebiyatının incisi konumundadır. Kul Ali 1183’te doğdu.
Eserini kırk yaşındayken kaleme aldı. Eserin konusunu, kökenleri Yakın Doğu halklarının mitolojisine uzayan Yusuf hakkındaki mevzu oluşturmaktadır. Olaylar Doğu’da gerçekleşmektedir. Aşağı sınıflardan
birine mensup olan kahraman, başına gelen olayları atlattıktan
sonra Mısır topraklarının hükümdarı oldu. Kul Ali, ideal
hükümdar ve ideal krallık resmi çizmektedir. Devletin ahlâken
kusursuzluğu, hükümdarın akıllı olması ve devleti doğru yönetmesi, adalet, yazara göre ülke ve halkının refahının güvencesiydi. Böylece o, halkın asırlardır var olan hayallerini yansıtmıştır:
Yaratanın iradesiyle o, en yüksek nimetleri elde etti:
Adil, akıllı, hâkim ve uluydu,
Dindar, âlim ve nur yüzlüydü.
Alicenap Yusuf, kendisini köle olarak satan kardeşlerini affeder,
babası ile bütün akrabalarını Mısır’a davet eder. Topraklarında
da mutluluk ve özgürlük şehri olan Emin şehrini kurar.
Kul Ali insanları barış içerisinde, savaşmadan bir arada yaşamaya, iyilik yapmaya ve alicenap olmaya çağırıyordu. Yazara
göre aile arası ilişkiler yalnızca sevgi ve sadakat temelinde gelişebilirdi. Bu özelliklerin örneğini de Züleyha oluşturuyordu.
Aşk, büyük güce sahip bir duygu ve ulu bir şeydi. Yusuf’un
Züleyha’ya uzattığı kırbaç bile bu aşkın ısısından alevlenmiştir.
Züleyha şöyle dedi:
Sen herşeyi anlayamadın mı?
Kırbaçın seni yaktığına şaşırıyor musun?
Bir anlık yanığa bile sabredemedin
Ben ise kendi ateşime 40 yıldır sabrediyorum.
Tanrı’nın da iradesiyle Züleyha, eski güzelliği ile gençliğine yeniden kavuştu. Yusuf
ile Züleyha mutlu bir aile kurdular.
Zengin içerik, hümanistik yönü, derin psikoloji ve anlatım canlılığı sayesinde Kul
Ali’nin bu eseri, Ortaçağ edebiyatının en popüler eserlerinden biri oldu. Bu eserin
fikir ve kahramanları, sonraki asır Tatar edebiyatçılarına ilham vermiştir.

ebed î barış anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi.
Taraflar “taş yüzmeye, şerbetçi otu da batmaya başla
yıncaya kadar barış tesis ettiler.” Ancak Ruslar, Bulgar
sınırlarına saldırmaya devam ettiler.
XIII. yüzyılın başlarında ticaret yollarında İdil Bulgar
Devleti ile VladimirSuzdal Knezliği arasındaki gergin
lik iyice arttı. 1205’te Vsevolod Yuryeviç Bulgarlar üze
rine sefer düzenledi, 1218’de ise Bulgarlar Ustüg şehri
ne sefer düzenlediler. 1220’de Rus birlikleri Oşel şehrini
yakıp soydular. Bulgarlar yanlarına büyük hediyeler
alarak Ruslarla barış anlaşması imzalamak için çaba
sarfettiler ve 1224’te de böyle bir barış tesis edildi.

Kul Ali’nin 1233
tarihli Eski Tatarca
kaleme aldığı
Kıssa-i Yusuf adlı
eserinden bir sayfa.
XIX. yüzyıl nüshası

Oymalı kemikten
bir cisim.
XII. yüzyıl

1228’de İdil Bulgar Devleti ile Vladimir Suzdal
Knezliği arasında barış, altı yıllığına daha uzatıldı. Bu
husus, Doğu’dan yaklaşan Moğol tehlikesi dolayısıyla
taraflar için önem arz ediyordu.
İdil Bulgar Devleti Kültürü
İdil Bulgarlarının kültürünün gelişimine Doğu’nun
Müslüman ülkeleri önemli etkide bulunuyordu.
İslâmiyet’in kabulüyle birlikte ülkede bilim, eğitim ve
edebiyat da gelişmeye başladı.
Daha X. yüzyılın başında Bulgar şehir ve yerleşim
yerlerindeki camilerin yanlarına medreseler açıldı.
Buralarda dinî bilgiler ve zamanla Runik yazısını devre
dışı bırakan Arap yazısı öğretiliyordu. Bulgarlı öğren
ciler yükseköğretimlerine Orta Asya’da devam edebi
liyorlardı. Buralarda onlar Bulgarlı da dâhil olmak
üzere meşhur hocalardan ders alıyorlardı. Bulgarlar
matematik, astronomi, kimya, tıp, coğrafya, tarih,
belagat ilmi ve töre bilimi alanlarında büyük başarılar
elde ettiler.
İdil Bulgar Devleti’nin Moğollar
Tarafından Ele Geçirilişi

Seramikten
yapılan kandil.
XII–XIII.
yüzyıllar

takım adımlar attılar. Bu adımlardan biri de kale ve
müstahkem yerlerin inşaatı oldu. Aynı zamanda Hazar
Kağanlığı tüccarlarına Bulgar Ülkesi’nde vergi ödeme
den ticaret yapmaları yasaklandı. Çok geçmeden de
Bulgarlar, Hazarlara vergi ödemeyi bıraktılar ve tama
men bağımsız oldular. Bu süreçte Rus Knezi
Svyatoslav’ın 965’te Hazar Kağanlığı’nı bozguna
uğratması önemli rol oynadı. Bundan böyle Hazarlarla
Bulgarları yalnızca ticarî münasebetler bağlıyordu.
İdil Bulgar Devleti ile Rus Devleti
Yıllıkların aktardıklarına göre İdil Bulgarları ile
Ruslar arasındaki işbirliği sıkça askerî çatışmalar dola
yısıyla kesiliyordu. Bu çatışmaların sebebi ise dış tica
ret alanındaki çıkarların uyuşmamasıydı. X. yüzyıl
boyunca (977, 985, 994, 997) Kiev Rusyası İdil
Bulgarları üzerine dört sefer düzenledi. Bulgarlar
uzun bir süre bu saldırılara cevaben bir harekette
bulunmadılar. 985 yılındaki sefer, taraflar arasında

1236 yılının sonbaharında İdil
Bulgar Devleti, büyük mukaveme
te rağmen Moğollar tarafından ele
geçirildi. Şehir ve köyler yıkıldı,
halk esir edilip götürüldü. İdil
Bulgarlarının tarihinde yeni bir
sayfa açıldı.
1223’te Moğol ordusu İdil Bulgar
Devleti’nin topraklarına saldırdı.
Karşılaşma, Samarskaya Luka civa
rında gerçekleşti. Bulgar ordusu
nun bir kısmı, düşmanı şaşırtmak
ve pusuya düşürmek için çekilmeye
başladı. Moğollar onları takip
etmeye başladılar. Bu arada geride
kalan Bulgar ordusu sığınaktan
çıkarak aniden düşmana cepheden
saldırdı. Moğollar kuşatıldılar.
Dönemin tarihçisinin yazdığı gibi
Moğollara dört bir taraftan kılıçlar
la saldırdılar. Moğolların çoğu öldü
ve yalnızca bir kısmı kaçarak hayat
larını kurtardılar. Onların 4.000

İdil Bulgar Devleti
Bulgar Devleti
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olduğu söylenmektedir. Sağ kalanlardan Çengiz Han,
yenilmeyen ordusunun ilk mağlubiyetini aldığını
öğrendi.
Ancak Bulgarları yeni sınavlar bekliyordu. Çengiz
Han’ın Doğu Avrupa’ya gönderdiği Moğol ordusu 1229
sonbaharında Yayık (Ural) bozkırı ile İdil’de görüldü.
Aşağı İdil Boyu’nda Moğollar, Kıpçak toprakları ile
Saksin şehrini ele geçirdiler. Yayık Nehri üzerindeki acı
masız savaşta Bulgar birlikleri mağlup oldular. Ancak
Çengiz Han’ın birlikleri de İdil Bulgar Devleti’ne ayak
basmak için ilerlemeye cesaret edemediler.
Üç yıl sonra onlar bu devleti ele geçirmek için yeni bir
teşebbüste bulundular ve Bilyar’a kadar ilerlediler.

ni ele geçirdiler. Bu şehrin kalabalıklığı ile sağlam istih
kâmlara sahip oluşu, bütün dünyaca biliniyordu.
Herkese ders olsun diye nüfusun bir kısmı öldürüldü,
bir kısmı esir edilip götürüldü.”
Bilyar toprağı hâlâ savaş izlerini saklamaktadır. Eski
başkentte yapılan kazı sırasında arkeologlar kül taba
kası, çocuklar da dâhil olmak üzere ölen ve öldürülen
insanların cesetlerini bulmuşlardır. Toplu mezarlar, yay,
mızrak, ok ve diğer silahların parçaları 1236’daki kanlı
trajediyi hatırlatmaktadır.
Diğer Bulgar şehir ve köyleri de soyuldular ve daha
sonra yakılıp yıkıldılar. Bunlar tamamen haritadan silin
diler. Nüfusun bir kısmı, daha güvenli bölgelere kaça

Şehir iyi bir şekilde tahkim edilmiş
ti. Moğolların küçük bir birliği bu
şehri alamadı ve geri döndü.
1235’te Moğolistan’ın başkenti
Karakurum’da büyük bir kurultay
toplandı ve Avrupa’ya sefer düzen
leme konusu görüşüldü. Bu seferin
amacı, daha ele geçirilmeyen
Bulgar ve Rus topraklarına sahip
olmaktı. Moğol birliklerinin başında
Çengiz Han’ın torunu Batu vardı.
1236’daki it inalı hazırlıktan
sonra 100 bin askerden oluşan
Moğol ordusu, Batı’ya hareket
etti. Yazın başlarında bu ordunun
öncü
birlikleri
İdil
Bulgar
Devleti’nin güney sınırlarına yak
laştılar. Sonbahara kadar asıl güç
lerin gelişini bekleyen Moğollar
casuslar aracılığıyla Bulgar şehirle
rinin savunmasını incelediler, keşif
Kırbacın bronz
amaçlı çarpışmalar yaptılar.
ucu. İdil Bulgar
Bulgarlar saldırıyı püskürtmeye hazırlanıyorlardı.
Devleti. XII. yüzyıl Şehirlerini sağlamlaştırdılar, şehirlere ek güçler yerleş
tirdiler. Bu dönemde Bulgarların başkentinde 10–20
bin asker bulunuyordu. Ancak güç dengesi Bulgarların
lehine değildi. İç savaşla uğraşan Rus knezleri
Bulgarlara yardım etmediler.
1236 sonbaharında İdil Bulgar Devleti topraklarında
acımasız savaşlar yapıldı. Bu olayların şahidi mücadele
yi şöyle aktardı: “Bulgar topraklarında oğlanlar bir
araya geldiler. Orduların kalabalık oluşundan yeryüzü
titriyor ve gürültü çıkartıyordu. Gürültüden dolayı
yabani hayvanlarla yırtıcı kuşlar donup kaldılar.
Moğollar başta zorla ve kuşatarak Bulgar (Bilyar) şehri

Lavrentyevskaya Yıllığı’nda Moğolların İdil Bulgar Devleti’nde saldırıları
şöyle anlatılmaktadır: “1236 sonbaharında Tanrısız Tatarlar Doğu ülkelerinden Bulgar topraklarına geldiler ve büyük ve meşhur Bulgar şehrini ele geçirdiler. Küçükten büyüğe herkesi öldürdüler, büyük ganimetler elde ettiler,
şehirleri yaktılar, bütün topraklarını ele geçirdiler.”

Ziynet eşyaların
preslenmesi için
bronz kalıplar.
XII–XIII. yüzyılın
başı

Kırbacın kemikten
ucu. İdil Bulgar
Devleti. XII. yüzyıl

rak hayatını kurtardı. Kaçanların bir kısmı, Rus toprak
larına sığındı.
Bulgar Devleti böylece bağımsızlığını kaybetti.
Bununla birlikte ülke ancak çok sert ve uzun mukave
metten sonra ele geçirildi.

Kemikten yapılan
hayvan tasvirli
asma kilit çıtası.
XIV. yüzyıl
Arapça yazılı
kilit. 1146–1147

1103–1220 Yıllarındaki Bulgar-Rus Savaşları

Tek kollu güğüm.
IX–X. yüzyıllar
sınırı

Bulgar-Rus Savaşları
Daha XI. yüzyıldan itibaren İdil Bulgar Devleti, Beloozero
ve Priladojye de dâhil olmak üzere Orta İdil bölgesini ekonomik olarak kontrol altında tutuyordu. Kiev Rusya
Slavlarının buraya aktif olarak sızmaya başlaması, iki ülkenin ekonomik çıkarlarının çatışmasına yol açtı. 1107’de
Bulgar birliği, Suzdal’a sefer düzenledi. Bir sonraki sene
Knez Vladimir Monomah, muhtemel yeni sefer yolları
boyunca iki kale — Vladimir ile Yaropol — inşa ettirdi.
1120 ve 1152’de taraflar karşılıklı darbelerde bulundular.
Yuriy Dolgorukiy Bulgar sınırında çok sayıda esir elde etti.
Bulgarlar ise buna karşılık olarak Yaroslavl civarını soydular. 1164’te Andrey Bogolübskiy müttefikleri ile birlikte
Bulgar knezinin ordusunu bozguna uğrattı, Kama Nehri
üzerindeki Bryahimov şehrini ele geçirdi ve üç şehri ateşe
verdi. 20 yıl sonra Vsevolod Bolsoe Gnezdo 10 Rus knezini
bir araya getirerek Bulgarların başkenti Bilyar’a sefer
düzenledi (1183). Sonraki saldırı seferleri (1185, 1205,
1220), barış anlaşmasının imzalanmasına yol açtı. Buna
göre Orta İdil’deki ve Batı Mordva topraklarındaki ticarî
yollar Vladimir-Suzdal knezlerine geçti. Bulgarlarla Ruslar
arasında iyileşmeye başlayan münasebetler, Batu Han’ın
seferi dolayısıyla kesildi.

Bronzdan
yapılmış erkek ve
kadın süvari
figürlü kilitler.
XII. yüzyıl
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İdil Bulgar Devleti’nde İslâmiyet
İdil Bulgar Devleti’nde İslâmiyet’in yayılmaya baş
ladığı meselesi ele alınırken X. yüzyıldan bahsedil
mekte ve mesele öyle ya da böyle Bağdad Halifesi
Muktedir (908–932)’in Bulgar Emiri Almış’ın yanına
921–922 yıllarında gönderdiği meşhur elçilik heyeti
ile bağdaştırılmaktadır.
Günümüz Rusya Federasyonu’nda
en kalabalık Müslüman halkın
(Tatarlar) yaşadığı İdilUral bölgesin
de İslâmiyet’in yayılması, İdil Bulgar
Devleti’nin kuruluşu ve gelişimi ile
doğrudan bağlantılıdır. Bununla bir
likte İdil Bulgarları İslâmiyet’i çok
daha erken tarihte kabul ettiler ve
bu süreç uzun yıllar devam etti. Bu
süreç daha VII. yüzyılın ikinci yarısın
da — VIII. yüzyılın başlarında Araplar
tarafından ele geçirilen Orta Asyalı
misyonerlerin etkisiyle gerçekleşti.
Bulgarların bir kısmının (Berenceler
vs.) İslâmiyet ile tanışmaları ve
Müslüman Arap dünyası ile ilk
temasları, daha VII–VIII. yüzyıllarda
gerçekleşti. Bu tarihte Bulgarlar
henüz Büyük Bulgar Devleti sınırları
içerisinde Azak Önü bozkırlarında
yaşıyorlardı. Daha sonra ise Hazar
Kağanlığı’nın hâkimiyetine geçmiş
lerdi. Orta İdil ve Aşağı Kama Yanı
bölgelerinde ilk Bulgar kabileleri,
VIII. yüzyılın ortasında ortaya çıktı
lar. Burada onlardan önce güneyden
gelen Sabirlerle diğer halklar yaşı
yorlardı.
Bulgar şehrindeki
büyük ve küçük
minareler. Resim
1832 tarihli
Arhitekturnıe
Çerteji Razvalin
Drevnih Bulgar.
Snyatı s Naturı v
1827 Godu
Arhitektorom A.
Şmitom (1827’de
Mühendis A. Şmit
Tarafından
Yapılan Eski
Bulgar
Harabelerinin
Arkeolojik
Çizimleri) adlı
eserden alınmıştır.

Arapça kaleme
alınan
Sibeveyh’in
kitabı.
VIII. yüzyıl.
XII. yüzyılın
sonu — XIII.
yüzyılın başına ait
parşömen nüsha

Küçük Minare ile
Han Türbesi.
Bulgar, XIV. yüzyıl

Bulgar’daki
Belaya Palata
(Ak Bina /
Hamam). Resim
1832 tarihli
Arhitekturnıe
Çerteji Razvalin
Drevnih Bulgar.
Snyatı s Naturı v
1827 Godu
Arhitektorom A.
Şmitom (1827’de
Mühendis A. Şmit
Tarafından
Yapılan Eski
Bulgar
Harabelerinin
Arkeolojik
Çizimleri) adlı
eserden alınmıştır.

Hazar kağanı 737’de hemen İslâmiyet’i kabul etmedi.
O, bilgili insanların yardımıyla dinin esaslarını öğren
mek istedi. Muhtemelen de o ibadetin dili konusu
başta olmak üzere Arapların bazı tavizler vermesini
istedi. Hâkimiyet altındaki halkın ve özellikle de düş
manca hareket eden göçebe Türk kabilelerinin
İslâmiyet’i kabul etmelerini isteyen Araplar, Türklerin
dil konusundaki isteklerini kabul ettiler. En azından
Orta Asyalı bilim adamı elBirunî Âsâru’lBâkiye adlı
eserinde Bulgarların hutbeyi kendi dillerinde okuduk
larını, bu dilin Türkçe ve Hazarların diline benzediğini
yazmaktadır.
İdil Bulgarlarında Yatsı Namazı
Bağdad Halifesi’nin elçi heyetinin İdil Bulgar Devleti’ni
ziyaretini kaleme alan İbn Fadlan, Bulgar’a geliş günü,
yani 12 Mayıs 922’de, ezan sesini duyduğunu ve müezzine
hangi namaz vaktinin geldiğini sorduğunu yazmaktadır.
Müezzin, bu ezanın, sabah namazı ezanı olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine de İbn Fadlan müezzinin neden
okuması gerektiği yatsı ezanını okumadığını sormuştur.
Müezzin de onların ülkesinde insanların yatsı namazını
kılmaya yetişemediklerini ve yatsıyı da sabah namazı ile
birlikte kıldıklarını belirtmiştir.
İbn Fadlan, müezzinin kameti de iki kez söylediğini farkeder. Hâlbuki Abbasî Halifeliği’nin başkenti Bağdad’da
kamet sadece bir kez getiriliyordu. Kametin iki kez getirilmesi, Hanefilere has bir uygulamadır. Muhtemelen İdil Bulgar Devleti’nde
İslâmiyet’in yayılmasında Bağdad Halifesi’nin heyetinden çok daha önce
buraya gelen Orta Asya’nın önemli Müslüman merkezlerindeki din adamları
belirleyici rol oynadılar. Hanefi mezhebini de buraya bunlar getirmişti. İdil
Bulgarlarında yatsı namazı, akşam namazı ile birleştiriliyordu. Hâlbuki böyle
bir uygulama Sünni İslâm kanunlarına ters geliyordu. İstisnayı ancak kutsal
şehirler olan Mekke ile Medine’ye giden hacılar için yapıyorlardı.
Kaynaklarda İbn Fadlan’ın seyahatinden 100 yıl sonra bir fetva çıkartılarak
gecelerin kısa olduğu yaz aylarında İdil Bulgarları’nda yatsı namazının çıkartılmasına dair fetvanın verildiği yazılmaktadır. İdil Bulgarlarından miras alan
bu uygulamayla İdil Tatarları, XVIII–XIX. yüzyılların sınırına kadar yatsı
namazını kılmıyorlardı. Ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında kesin olarak
Tatarlar bu uygulamadan vazgeçmiş ve beş vakit namaz uygulamasına geçmişlerdir.

Siyah Bina
(Han
Mahkemesi).
Bulgar. XIV. yüzyıl

922 yılında, yani İdil Bulgar Devleti’nin İslâmiyet’i
resmî olarak kabul etmesinden önce X. yüzyıl Fars
müelliflerinden Ebu Ali Ahmed İbn Ömer İbn Rust, el
Alak enNefis adlı eserinde (yazılış tarihi 903–912)
İslâmiyet’in, Bulgarlar arasında imam ve müezzinlerle
cami ve medreselerin olduğu yerlerde yayılmaya başla
dığını yazmaktadır. Muhtemelen burada ibadette Eski
Türkçe’nin kullanıldığı Hazar “mezhebi” söz konusuy
du. Dolayısıyla Arapları şaşırtan Bulgar hükümdarının
Türkçe isminin zikredilişini İdil boyunda VIII. yüzyıldan
itibaren mevcut olan gelenekle açıklamak mümkün
dür.
Bulgar şehri
kalıntıları

Bilyar’daki Cuma
Camisi. X. yüzyıl.
Rekonstrüksiyon

Rus Şarkiyatçılığının kurucularından biri olan Kazanlı
Profesör H. D. Fren, Bulgarların daha VIII. yüzyılın baş
larında İslâmiyet ile tanıştıklarını, 922 yılına gelindiğin
de ise İdil Bulgarlarının büyük bir kısmının Müslüman
olduğunu yazmaktadır. XVI. yüzyıl âlimi Ali Dede
Bosnevî Risaletü’lİntisap adlı eserinde Bulgarların
İslâmiyet’i Abbasi halifeleri elMemun (813–833) ve el
Vasik Billah (842–847) döneminde kabul ettiklerini
kaydetmiştir.
Bu bağlamda nümismatik veriler de önem arz
etmektedir. Örneğin 903–909 olarak tarihlenen bir
Bulgar parası, Halife elMuktefî (902–908), Samani
emiri İsmail İbn Ahmed (892–907) ve Bulgar hükümda
rı Cafer İbn Abdullah, yani Almış
Han’ın adına basılmıştır. Abbasî
halifesi ve Samani hanedanlığından
Müslüman bir hükümdarın adıyla
para basımı, ancak İslâmiyet’in
resmî din olarak kabul edildiği
durumda mümkün olabilirdi.
Eski mezarlıklarda yapılan kazı
larda çıkartılan eşyalar, X–XI. yüz
yıllarda İslâmiyet’in İdil Bulgar
Devleti’nin tamamında, güneyde
Samarskaya Luka’dan (Muromskiy
Gorodok) kuzeyde Kama’ya kadar
ki topraklarda yayıldığını göster
mektedir. XII. yüzyılda ise
İslâmiyet, Kama’nın kuzeyinde,
Meşa Nehri havzasında, ülkenin
sadece sol kıyı bölgelerinde değil
sağ kıyı bölgelerinde de yayılmıştı.
XII–XIII. yüzyılın başlarında İslâm
ideolojisi ile ayinleri, Bulgar toplu

munun bütün sınıflarını kapsamıştı. Moğol öncesi
döneme ait şehir ve köy mezarlıklarındaki Müslüman
defin merasiminin yeknesaklığı ile Sünnilik bunu kesin
olarak ortaya koymaktadır.
Bulgar din adamları dinî literatürü iyi biliyor ve
İslâmiyet’in bütün şartlarının yerine getirilmesine özen
gösteriyordu. İdil Bulgar Devleti’ni 1135–1136 yıllarında
ve yaklaşık 1150’de ziyaret eden meşhur seyyah el
Gırnatî, Bulgar’da XII. yüzyılda Nişapur’da yaşayan
meşhur din adamı Cüveynî’nin öğrencisi olan bir
Bulgarlı kadıyla karşılaştığını yazmaktadır. İdil Bulgar
Devleti’nin Orta Asya (Horasan)’nın Müslüman mer
kezleri ile yakın temaslarından Ortaçağ’ın bir başka
meşhur müellifi Beyhakî de bahsetmektedir. Beyhakî
1025’te Bulgar hanının Horasan’da Cuma camilerinin
inşaatı için para gönderdiğini kaydetmiştir.
Moğol Öncesi dönemde İdil Bulgarlarında
İslâmiyet’in çok yaygın olduğunu Batılı seyyah W.
Rubruck da belirtmiştir: “En kötü kalpli Müslümanlar —
Bulgarlar’dır. Onlar diğerleriyle kıyasla daha fazla (Hz.)
Muhammed’in kanunlarına uymaktadırlar.” İdil Bulgar
Devleti, dünyada İslâm medeniyetinin en kuzey kale
siydi. İdil Bulgar Devleti aynı zamanda devletin başın
da bizzat Türk hanedanlığının (İdil Bulgarları) bulundu
ğu ilk Müslüman Türk devletidir.

Altın Orda
dönemi mezar
taşı. XIV. yüzyıl

İdil Bulgar Devleti ve Komşuları. IX–XIII.
Yüzyılın Başı

İdil Bulgar Devleti
Ta r i h

Bulgar Şehirleri
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Bulgar Şehirleri
“Zengin Şehirleri Olan Devlet”
1235’te İdil Bulgar Devleti’ni Macar din adamı ve sey
yah Yulian ziyaret etti. Ülkeden ayrıldıktan sonra kendi
günlüğünde kısa bir not düştü: “Bulgar Devleti, zengin
şehirleri olan ulu ve güçlü bir devlettir.”
X–XIII. yüzyıllarda Bulgar Devleti,
gerçekten de şehirler ülkesi olarak
biliniyordu. Bilyar, Bulgar, Suvar,
Cuketau gibi şehirler, Bulgar
Devleti’nin sınırlarının dışında da
tanınıyordu.
İdil Bulgar Devleti’nin farklı
kesimlerinde yayılan şehirlerin sayı
sı 170’i buluyordu. Ancak bunların
hepsini, gerçek şehir olarak kabul
etmek mümkün değildir. Çok sayı
da, yalnızca askerî müstahkem ve
kale olan yerleşim yeri mevcuttu.
Bilyar’ın
merkezindeki
“Feodalin Evi”.
Rekonstrüksiyon.
XI–XII. yüzyıllar

Bronz mühür.
XIII. yüzyıl

meşhur eski şehrin kalıntılarıdır. Şehirden günümüze
sadece toprak set ve derin hendeklerle çevrili eski
binaların harabeleri ulaşmıştır. Arkeologlar tarafından
Bilyar’da çeşitli dönemlerde bulunan binlerce eşya, bu
şehrin gelişmiş olduğunun göstergesidir. Söz konusu
buluntular arasında değerli taşlarla süslü kitabın metal
kabı, Arapça yazı içeren pars şeklindeki bronz kilit,
suda yüzen kuş figürlü altın ve gümüş şakak küpeleri
vs. yer almaktadır.
Bilyar, Ortaçağ dünya medeniyetinin en büyük şehir
lerinden biriydi. Nitekim Rus yıllıklarında bu şehir,
Büyük Şehir olarak geçmektedir.
Savunma tesisleri şehri ikiye, iç ve dış şehre bölüyor
du. Şehrin dışında geniş bir endüstri ve ticaret bölgesi
vardı. Şehrin iç kısmında Bulgar hanı ile yakın akrabala
rı, yüksek din adamları, zengin tüccarlar ve onların hiz
metçileri yaşıyorlardı. Bundan dolayı şehrin bu kısmın
da taş ve kerpiçten çok sayıda güzel bina vardı.
Han Sarayı yakınlarında şehrin en önemli ve ana
camisi olan Cuma Camisi yer alıyordu. Bu cami,
Tataristan topraklarındaki en eski camidir. X. yüzyılda
ağaçtan inşa edilen bu camiye daha sonra beyaz taştan
ilaveler yapılmıştır. Caminin toplam yüzölçümü, 2.300
metrekaredir. Caminin yakınlarında kerpiçten yapılan
ve çatısı küçük kubbe şeklinde olan iki katlı bir ev yer
alıyordu. Evin her katında dörder oda vardı. Ev, tek bir
ocakla sıcak havayla ısınıyordu. Sıcak hava yer altından
ve duvarda bulunan özel kanallardan dolaşıyordu. Evin
avlusunda ambar, kuyu ve diğer yapılar vardı.
Cuma Camisi’nin öbür tarafında Bulgar soylularının
mezarlığı bulunuyordu. Ölen Bulgar emirleri için ker
piçten türbeler yapılıyordu.
Şehrin dış kısmında kütükten yapılmış evlerde genel
likle zanaatkârlarla küçük tüccarlar yaşıyordu. Bronz

Bilyar’daki kerpiç
binanın (“Feodal
Evi”) temeli.
XI–XII. yüzyıllar

Bilyar şehrindeki
binaların (XII.
yüzyıl) kalıntıları.
Havadan çekilen
fotoğraf

Seramik kupa.
X–XI. yüzyıllar

Gerçek şehir, sınırları güçlü istihkâmlara sahip, nüfu
su da ticaret ve zanaat ile uğraşan büyük bir yerleşim
yeridir. Aynı zamanda şehir, büyük bir bölgenin idarî ve
kültür merkezi olmalıydı. Bu tür şehirlerin yüzölçümle
ri, onlarca, bazen yüz hektara ulaşıyordu. Şehrin mer
kezinde genellikle üst tabaka insanlar, zengin ve soylu
şehirliler yaşıyordu. Pazarlar ile
cami ve medreseler de merkezde
bulunuyordu. Zanaatçıların imalat
hâneleri ise merkezden uzakta,
banliyölerde yer alıyordu.
Büyük Şehir
Günümüz Tataristan Cumhuriyeti
Alekseevskiy ilçesindeki Bilyarsk
köyü yakınlarında, Küçük Çerem
şan Nehri’nin sol kıyısında
Ortaçağ’ın büyük şehrinin kalıntıla
rı yer almaktadır. Bu, Bilyar adlı

dökümcüler, silah üreticileri, kuyumcular, dericiler,
camcılar, kemik kesicileri ve diğer ustaların da imalat
haneleri burdaydı. Bilyarka Nehri boyunca 3 hektardan
daha büyük bir alanda çömlekçiler mahallesi bulunu
yordu.
Bilyar’ın geniş uluslararası bağlantıları vardı. Orta
Doğu, Orta Asya, Kafkasya, Bizans, Rus Devleti ve
İskandinav ülkelerine ait eşyaların burada bulunması,
bunun en büyük göstergesidir.
Yabancı tüccarlar, iç şehre uzanan kapının yanında
yer alan kervansarayda yaşıyorlardı. Kervansaray,
onların oteli konumundaydı. Misafir tüccarlar şehrin iç
kısmında yalnızca gündüz bulunabiliyor, güneşin bat
masından sonra bu kısmı terkediyorlardı. Bilyar halkı,
hendekler üzerine atılan köprüleri kaldırarak kapıları
kapatıyorlardı.
Eski Bilyar şehri topraklarında bulunan hamamın
kalıntıları dikkat çekicidir. Kazı çalışmaları, yapının
Doğu’daki hamam yapılarına has şemaya göre inşa
edildiğini ortaya koymuştur. Hamam ocak ve ondan
uzanan ve yerin altından geçen kanal baca vasıtasıyla
ısınıyordu. Ocağın üstüne suyun ısınması için bir su
tankı yerleştirilmişti. Orta İdil bölgesinde günümüzde
buna benzer yaklaşık 20 yapının varlığı bilinmektedir.
Bilyar, İdil Bulgar Devleti’nin ekonomik, siyasî ve kül
türel merkezi ve ülkenin başkentiydi. Bilim adamları,
şairler, yazarlar ve din adamları burada yaşıyordu.

Cuketau şehri.
X–XIV. yüzyıllar

Meşhur Bulgar Şehirleri
Bulgar şehri, bütün dünyada biliniyordu. Bulgar’ın
harabeleri, günümüz Tataristan Cumhuriyeti'nin
Spasskiy ilçesindeki Bulgar yerleşim yerinde yer
almaktadır. Şehir, ticarî yolların kesiştiği noktada
bulunması dolayısıyla Orta İdil Boyu’nda en büyük
uluslararası ticaret merkezi konumundaydı.
Bulgar yakınlarında, AğaPazar’da ülkenin en önemli
ticaret iskelesi faaliyet gösteriyordu. Burada kervansa
raylar ve eşyaların saklanması için özel ambarlar mev
cuttu. Şehrin nüfusunun büyük bir kısmı zanaatçı ve
tüccarlara hizmet eden kimselerden oluşuyordu.
Bulgar’da büyük yapılar inşa edilmemiş, insanlar
kütükten yapılmış evlerde yaşamışlardır.

yakınlarında bulunmaktadır. Şehir, toprak set ve ağaç
duvarla korunan iki kısımdan oluşuyordu. Şehrin top
lam yüzölçümü 80 hektardı. 1220’de Oşel, Rus knezinin
birliği tarafından ele geçirilmiş ve ateşe verilmiştir.
Kama’nın kıyısında Cuketau şehri vardı. Onun hara
beleri, günümüz Çistopol şehrinin Batı sınırında yer
almaktadır. Cuketau’nın merkezî kısmı, üç sıra set ve
hendekle çevirili olup Kilevka Nehri’nin Kama’ya dökül
düğü yerde yüksek bir burnu kapsıyordu. Kalenin karşı
sında, Kilevka Nehri’nin öbür tarafında, geniş düz alan
da sanatçılar mahallesi yer alıyordu. X–XIII. yüzyıllarda
Cuketau, çok büyük bir şehir değildi ve Bulgarların
Nijnekamsk grubunun merkezî sayılıyordu. Şehir, Altın
Orda’nın geç dönemlerinde gelişme göstermiştir.
Yakın zamana kadar Kazan, Bulgar şehirleri arasında
zikredilmiyordu. Yeni arkeolojik kazıların sonuçları
bilim adamlarına Tataristan başkentinin eski dönemle
rini başka şekilde ele alma imkânı tanıdı. Daha X–XI.
yüzyılların sınırında şimdi Kremlin’in bulunduğu yerde
iyi istihkâm edilmiş Bulgar yerleşim yeri ortaya çıkmış
tır. Çok geçmeden burası, uluslararası ticaretin büyük
merkezlerinden biri oldu.
Yine İdil Bulgar Devleti’nin bilinen ve büyük şehirleri
arasında Kama Nehri’nin sağ tarafında yer alan Kaşan’ı,
XI–XII. yüzyıla ait camikalenin köşe kulesi, hâlâ ayakta
kalan Elabuga, Samarskaya Luka’daki Muromskiy
Gorodok, Penza ilindeki Yulovo, Perm ilindeki

Balçıktan
yapılmış maşrapa.
X–XI. yüzyıllar

Yuvarlak dipli
seramik kaplar.
IX. yüzyıl sonu

XIII. yüzyılın ortalarında Bulgar yeniden canlandı,
muazzam mimari yapılar, saray binaları, feodal sınıfın
evleri, Cuma Camisi ile mahalle camileri, türbeler ve
diğer yapılar inşa edildi.
Bilyar’dan sonra ikinci büyük şehir, Suvar idi. X. yüz
yıl Arap bilim adamı elBelhî şöyle yazmıştır: “Bulgar
yakınlarında bir başka şehir daha vardı. Adı Suvar idi.
Burada da Cuma Camisi vardı. Her iki şehrin de
Müslüman nüfusu, 10 bini bulmuştur. Evleri ağaçtan
yapılmıştı. Kışları bu evlerde, yazları ise keçe çadırlarda
yaşıyorlardı.”
Suvar’ın harabeleri, cumhuriyetin Spasskiy ilçesin
de, Utka Nehri kıyısında bulunan Kuzneçiha
Köyü’nden dört kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.
Eski şehrin topraklarında bulunan Tatarskiy Gorodok
(Tatar Şehri) adlı küçük köyde yerli nüfus hâlâ Şam
Suvar olarak adlandırmaktadır. ŞamSuvar, “güzelliği
güneşe benzer”, “nurlu Suvar” anlamına gelmektedir.
Suvar sağlam istihkâmlara sahipti. Bazı yerleri iki Seramik güğüm.
sıra şeklinde yapılmıştı. Dış surun üstünde — ağaç XIV. yüzyıl
kütüklerden bir duvar yapılmıştır. Duvarın arkasında içi
su doldurulmuş derin hendek vardı. Yine hendeğin içe
risinde ucu çok sivri olan mızraklar vardı. İç surun
üstünde ise meşe ağacından yapılan çift duvar vardı.
Belli bir mesafe uzaklıkta ise kuleler de yapılmıştı. Bu
kulelerden şehrin koruyucuları düşmanı ok yağmuruna
tutuyor, mızrak atıyor, taş ve kütük atıyor, kaynar su ve
sıcak akındırık döküyorlardı.
Suvar şehri, Moğol seferleri sırasında, 1236 yılında
tamamen yıkıldı. Daha sonra ise yeniden restore edile
medi.
İdil’in sağ tarafında yaşayan Bulgarların merkezî
şehri ise Oşel şehriydi. Şehrin kalıntıları günümüzde
Tataristan’ın Tetüşskiy ilçesindeki Bogdaşkino köyü

Rojdestvenskoe şehirlerini saymak gerekmektedir.
Bunların bir kısmı, Bulgarların ayrı bölgesel gruplarının
siyasî ve ekonomik merkezleriydi.
Böylece zamanla İdil Bulgar şehirleri, büyük zanaat,
ticaret ve kültür merkezleri hâline geldi. Bunlarda
hükümdarların sarayı, cami, kervan
saray ve umumî hamamlarla temsil
edilen taş ve kerpiç mimarisi gelişti.

İdil Bulgar Devleti
Ta r i h

Bulgar Şehirleri

176–177

XI–XIII. Yüzyıllarda
Kazan
Kazan’ın şehir merkezi olarak ortaya çıkışı, X–XI. yüz
yılların sınırına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde
Kazanka Nehri ağzında ve İdil’in yaklaşık üç kilometre
uzağında olan günümüz Kremlin bölgesinde askerî
idarî ve ticarî fonksiyonları olan bir şehir kuruldu.
Yazları burada muhtemelen kalenin dışında kalan,
Kazanka Nehri’nin kıyılarına yakın bir yerde ticaret
noktaları açılıyordu. Dönemin Kazan şehrinin nüfusu
nun (çok kalabalık değildi) büyük bir kısmı, burada
yaşıyor, ticaret ve çeşitli zanaat dalları ile uğraşıyordu.
Tehdit durumlarında sığınak olarak da kullanılan dağın
tepesindeki kaleye küçük bir askerî birlik yerleştiril
mişti.
Şehrin X–XI. yüzyılın sınırında kurulduğunu arkeolo
jik kaynaklar da doğrulamaktadır. Bu kaynakların
başında paralar gelmektedir. 1997’de Kazan
Kremlini’nde yapılan kazıda, Blagoveşenskiy
Katedrali’nin kuzeydoğu tarafında, kurşundan darp
edilmiş Çek parası bulunmuştur. Kazan Kremlini’nde
bulunan Çek parası, son derece ilginç bir durumdur ve
Çek Cumhuriyeti’nde dahi bilinmemektedir. Yapılan
araştırmalar 929–930’da basılan bu parayı I. Konrad
(911–918)’ın hüküm sürdüğü dönemde Regensburg’da
basılan Erken Bavarya paralarının bohem taklidi olarak
ele almak gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak bu para
Kazan’a daha geç bir tarihte, muhtemelen X. yüzyılın
ikinci yarısında getirilmiş ve kadın ziynet eşyası olarak
kullanılmıştır.
1997’de Kremlin tepesinin Doğu yamacında bulunan
diğer paralar arasında X. yüzyıl gümüş Arap dirheminin
bir parçası yer almaktadır. Basım yeri ve hükümdarın
adının yazılı olduğu paranın yarısı mevcut değildir.
Uzmanlara (D. G. Muhametşin, İ. G. Dobrovolskiy, G. A.
FedorovDavıdov) göre bu para X. yüzyılın ilk yarısında

Kazan’ın kuruluşunun belirlenmesi için tabii ilimlerin
metotları da önem arz etmektedir. Bu metotlar arkeo
loglara yapıların tarihini belirleme imkânı tanımakta
dır. Berlin’deki Devlet Müzesi’nin laboratuvarında yapı
lan Kremlin tepesinin aşağı tabakasındaki seramik par
çalarının analizi, söz konusu parçaların yaşının
888–1261 arasında olduğunu ortaya koydu.
St. Petersburg’daki Rusya İlimler Akademisi Maddi
Kültür Tarihi Enstitüsü’nün laboratuvarında yapılan
Kremlin’in en eski tabakasındaki kömür örneklerinin
analizinin sonuçları da çok ilginçtir. XII–XIII. yüzyıla ait
taş duvarın inşaat kalıntıları ile kaplanan en eski taba
kadan (V. tabaka) alınan örneklerin 1010–1145 yıl önce
sine ait olduğu tespit edildi.
Arkeolojik tarihleri, toprağın çiçeksiz bitkisi (sporlu)
ve çiçeksiz toz(s)i metotlarla analizi de doğrulamakta
dır. Palinoloji uzmanlarının verilerine göre yapılan ana
lizler bölgenin nispeten zayıf bir şekilde ağaçlanmış
olduğunu ortaya koymuştur: karaağaç, meşe ve ıhla
mur ağaçlarının yetiştiği geniş yapraklı küçük orman
bölgelerinden hemen sonra pelin de dâhil olmak üzere
Eşi benzeri olmayan bu Çek parası nasıl olur da Kazan’da bulunmuştur? Mevcut bilgiler İdil
buğdaygiller çeşitli otların yetiştiği bölgelere gelmiş
Bulgar Devleti’nin Merkezî ve Orta Avrupa’nın Erken Ortaçağ devletleriyle temas içerisinde oldutir. Buradaki iklim, ılık ve kuruydu. V. A. Klimanov’un
ğunu ileri sürmeye imkân sağlamaktadır. Bulgarların daha X. yüzyılın sonunda Tuna’daki Macar
kadranına (cetveline) göre bölgede maksimum ısınma,
Krallığı’nı iyi bildikleri bir gerçektir. Eski Macar yapıtlarındaki kazılar sırasında çıkartılan arkeoyaklaşık 1000 yıl önce, yani X. yüzyılın ikinci yarısı –XI.
lojik buluntular arasında birkaç tane X. yüzyıl Bulgar parası da mevcuttur. Yine X–XI. yüzyıllarda
yüzyılın ilk yarısında olmuştur.
İdil Bulgar-Batı Avrupa temaslarına işaret eden birkaç para vardır. Örneğin eski Semenovka yerleBütün bu tarihlere dayanarak Kremlin tepesindeki
şim yerindeki kazılar sırasında yaklaşık 1047–1075’te Danimarka’da basılan gümüş denarius
Bulgar yerleşim yerinin ortaya çıkışı, X. yüzyılın sonu —
bulunmuştur. İzmerskoe adlı yerleşim yerinde ise 1037–1060 yılları arasında Namur’da Kont III.
XI. yüzyılın başı olarak belirlenmiştir. Arkeologlar bu
Albert adına basılan para, Groningen denariusu ile Deventer’de Bernold (1027–1054) adına basıtarihi, şartlı olarak Kazan’ın kuruluş tarihi olarak kabul
lan denariusların bakır taklidi, XI. yüzyılın başı ve ilk yarısına ait iki Alman parası olmak üzere
edilmesini teklif ettiler. Bu sonuç (teklif), Rusya
dört para bulunmuştur. X–XI. yüzyıllara ait tek tük Batı Avrupa paraları, ayrıca Bulgar, Bilyar
Federasyonu ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti devlet
civarı, Dubovskiy mezarlığı ve Yukarı Kama’daki Ortaçağ anıtlarında bulunmuştur.
başkanlarının “Kazan Şehrinin Kuruluşunun 1000.
Karlov Üniversitesi profesörlerinden Y. Slama Knez Boleslav’ın Çek parasının Kazan’da bulunma- Yılı’nın Kutlanmasına Dair” 1 Eylül 1999 tarihli kararla
sını konu eden makalelerinden birinde, X. yüzyılın ikinci yarısındaki Cordoba- rın da temelini oluşturdu.
Hazar yazışmalarının orijinal yorumu yapılmıştır. Cordoba (Kurtuba) Halifesi
Bununla birlikte arkeologların vardıkları sonuçlar,
III. Abdurrahman’ın veziri Yahudi kökenli Hasday İbn Şaprut’un Hazar
yazılı kaynaklardan büyük ölçüde farklıdır. Şehir, Kazan
Kağanı Yusuf’a yazdığı mektup, Cordoba’ya gelen Çek Knezi I. Boleslav’ın
adıyla tarihî kaynaklarda ilk kez 1390’lı yıllar ile XV.
(hâkimiyet yılları 935–972) elçilik heyetindeki iki üyesine verilerek onlardan
yüzyılın başlarından önce zikredilmemektedir.
bu mektubu kağana iletmeleri istendi. Söz konusu iki elçi Cordoba’dan çıkarak
Rus yıllıkları Kazan’dan 1376 (tek bir yerde), 1382 (tek
Prag, Macar toprakları, Kiev, İdil Bulgar topraklarından geçtiler ve nihayetin- bir yerde), 1390’lı yıllardaki (birçok yıllıkta birçok kez zik
de Hazar Kağanlığı’nın başkentine vardılar. Y. Slama’ya göre söz konusu para redilmekte) olaylar, Rusların ve Rus knezlerinin seferleri
muhtemelen bu şekilde Kazan’a ulaşmıştır.
dolayısıyla bahsetmektedirler. Araştırmacıların çoğu
bazı yerlerde “Kazan” adının “Bulgar” adı yerine kulla
nıldığını ve XIV. yüzyılda yeni sözcük türetimi olduğunu
ispatlamıştır. Yine bu ad (Kazan), Bulgar sonrası
dönemde az bilinen Kama aşağısındaki Kaşan şehrinin
adı yerine kullanılmıştır. Örneğin Rogojskiy Yıllığı’nda
1391’de Rusların Cuketau ve Kazan’a saldırdıklarına dair
bulunmuş ve X–XI. yüzyılların sınırına kadar yürürlükte
bir bilgi vardır. Burada aslında Kaşan şehri kastedil
kalmıştır. D. G. Muhametşin, paleografya özelliklerine
mektedir.
göre parayı, 920–930’lu yıllarda Belh ile Andarab’da
1560’lı yılların Rus edebiyatının önemli yapıtı olan
basılan paralara benzetmektedir. Mısırlı bilim adamları
Kazanskaya İstoriya (Kazan Tarihi)’da Kazan’ın adı 1172
A. Sovelam ile M. Gamaleddin’e göre dirhem, İsmail
veya 1177 yılları olayları dolayısıyla geçmektedir.
Ahmed (892–907) döneminde Şaş’ta (şimdiki
Burada şehrin kuruluşu, Ordalı Sayın Han (Batu Han)
Taşkent’te) basılmıştır.
hakkındaki hikâyeler çerçevesinde anlatılmaktadır.
Erken Moğol öncesi Bulgar yapıtlarında bulunan
Ancak bu hikâye folklorik içerikte olup son derece
Samanî dirhemleri ise nadir buluntu arasına girme
çelişkili bilgiler içermektedir.
mektedir. Bu tür paralar hem hazineler içerisinde hem
Doğu kaynaklarında Kazan ilk kez Fars tarihçisi
de yapılan kazılar sırasında bulunmaktadır. Ancak
Ahmed Muhammed Gaffarî (öl. 1567)’nin kaleme aldığı
Samanî dirheminin bulunmuş olması, Kazan’ın kuruluş
“Gök Orda Hanları” adlı hikâyesinde geçmektedir.
tarihinin belirlenmesi için önemlidir.
1996’da bulunan
bronz süs eşyası

XII–XIII.
yüzyılın
başlarında
Kazan (güneydoğu tarafından
görünüm).
Rekonstrüksiyon:
A. Sitdikov,
resim:
A. Habibullin

Samanî (Arap)
dirheminin ön ve
arka yüzleri.
Kazan’da
1997’de
bulunmuştur

Bu çelişkiler nasıl çözülür? Bir şehrin kuruluş tarihini,
yalnızca tarihî kaynaklarda ilk kez zikredilişine bağla
mak metodik olarak doğru olmayacaktır. Kaldı ki bu
isimle de en az iki yerleşim yeri daha vardır. Bunlardan
ilki, günümüz Kazan şehrinin 45 kilometre uzaklığında
ki Eski Kazan iken ikincisi Kazanka Nehri ağızındaki
Ortaçağ Kazanı’dır.
Şehrin şimdiki isminin, aynı zamanda ilk ismi olması
gerekmiyor. Nümismatik ve kartografik bilgilere göre
XII–XIV. yüzyıllarda Kazanka Nehri ağzındaki şehir,
kale anlamına gelen Kerman olarak adlandırılmış olabi
lir. XIV. yüzyıl Katalon haritasında bu şehir, İtalyanca’ya
Castrama olarak tercüme edilmiştir. XIV. yüzyılın ikinci
yarısında Bulgar’ın harap olmasından sonra başkentin
adı, Kazanka Nehri’ndeki aynı şehre verildi. Bulgar el
Cedid yazısıyla basılan paralar da bunu göstermekte
dir. Bir şehrin iki ya da üç adı aynı zamanda birlikte kul
lanıldı ve Kazan, bunlar arasında en eskisi değildi.
“Kazan” adının ortaya çıkış tarihini belirleme süre
cinde, şehrin adının etimolojisine dair araştırmalar da
önemli katkıda bulunabilir. “Kazan” adının kökeni ile
ilgili birkaç tez vardır:
1.Şehrin adı, eşya veya nesne ile
ilgilidir: Kazan, yemek pişirilen
kazan (yerli mitolojilerden biri) veya
çukur (Kazanka Nehri vadisinin
özelliklerinin izahı). Yine kelime
benzerliği dolayısıyla Kazan’ı,
akağaç anlamına gelen “kaen” ile
özdeştiren bir görüş de mevcuttur.
2.Şehir,
adını
Kazanka
Nehri’nden almıştır.
3.Şehrin adı akıl almaz bir şekilde
Türkmenlerin SalorKazan veya
uydurulan Kaz etnonimi ile de bağ
daştırılmaktadır.
4.Kazan’ın özel isim olduğunu
ileri sürenler de vardır.
Son tezde de çok sayıda soru işa
reti vardır. Kazan adı, XIV. yüzyıl
hükümdarlarından biri olan Hasan
ile bağdaştırılmaktadır. Ancak bu
yakıştırma da çok suni olup “Hasan” özel isminin
“kazan” kelimesi ile karışmasını da açıklamamaktadır.
Çengizîler döneminde Türk ve Moğol aristokratları ara
sında Kazan (Gazan) adı çok popülerdi (Salar kabilesin
den KazanBek, Oğuz kabilesinin başkahramanıydı).
XII. yüzyıl Arap seyyah Ebu Hamid elGırnatî de bu
konuyla ilgili bilgi vermektedir. Bununla birlikte
Salarların Kazım Beki ile Orta İdil’deki yer ismi arasında
herhangi bir bağlantı kurmak pek mümkün görünme
mektedir.
Yine şehrin adı, Kazan isimli bir Tatar beyi ile de bağ
daştırılmaya çalışıldı. XIX. yüzyılda Ş. Mercanî de bu
tezi destekledi ve şöyle yazdı: “Bu şehri Saray Hanı
Batu Han’ın oğlu Tugan Han’ın oğlu Kazan Han kurdu.
Gerçekten de 1238–1288 yılları arasında Saray tahtında
Batu’nun torunu Mengü oturuyordu. Mengü’nün lakabı
ise Kazagan şeklindeydi. Ruh hastalığı yüzünden o,
hanlıktan uzaklaştırılmıştır ve Kazan’ın inşaatını onun
la bağdaştırmak mümkün değildir.
Çağatay ve İlhanlılar arasında mevcut olan Kazan
adını hesaba katmadan yalnızca Cuci’nin evlatlarına
bakacak olursak Tevarihi Güzidei Nusretnâme (XVI.
yüzyılın başı) ve Bahru’sAsrar (1630–1635) gibi güveni
lir kaynaklar Cuci soyundan gelen Kazan adlı dört
Ordalı’dan bahsetmektedirler. Bunların hepsi Ak Orda
ile Gök Orda ulus sahibiydiler.
Günümüzde bu tür ulus hükümdarlarının yalnızca tek
tük isimleri bilinmektedir. Ancak bunlar arasında
Kazan, sıkça rastlanan isimlerdendir. Dolayısıyla şehrin
adını, söz konusu ulus beylerinden birinin adıyla bağ
daştırmak neredeyse imkânsızdır. Ancak XIV. yüzyıl
Cucioğulları da dâhil olmak üzere Ordalı aristokratlar
arasında bu ismin yaygın olması yine de böyle bir ihti
mali ortaya çıkarmaktadır.

Kazan ve kap.
VIII–IX. yüzyıllar

Seramik
kapkacaklar.
XI–XIV. yüzyıllar

İleri sürülen tezlerden ilmî olarak yalnızca ikisini
temellendirmek mümkündür. Bunlardan ilki, Kazan
adını, XIV. yüzyıl Cucioğullarına bağlayan tez ile bulun
duğu coğrafyanın özelliklerine bağlayan tezdir. Sadece
tek bir eski kaynakta (Kaşgarlı Mahmud, XI. yüzyıl)
“Kazan” adlı coğrafî bir yer geçmektedir: “kazgan
yer” — nehrin iki taraftan aşındırdığı dik kıyının en üst
noktası.
“Kazan” adı ile ilgili tezlerden ilki (Cucioğullarından
birinin adı) daha gerçekçidir. Muhtemelen de bu isim,
şehrin eski adının yerini XIV. yüzyıldan daha önce alma
mıştır.
Kazan şehrinin tarihinin erken dönemini şöyle özet
lemek mümkündür: Şehrin ortaya çıkışı ve gelişimini,
İdil Bulgar Devleti’nin kuruluşu ve Baltık coğrafyasını
Doğu ülkelerine bağlayan Büyük İdil Ticaret Yolu’nun
gelişimi sağladı. Söz konusu TransAvrasya ticaret
yolunun varlığının en büyük delili ise Kazan da dâhil
olmak üzere Orta İdil bölgesinde para ve ticaret eşya
larının bulunmasıdır. Bulgarlar bu ticarete dâhil olmuş
ve bunun sayesinde şehirler gelişmeye başlamıştır. X.
yüzyılda İdil Bulgar Devleti, Aşağı Kama Yanı ve Kama
Önü bölgelerine de yerleşmişlerdir. O dönemde ticaret
ve zanaat merkezleri ile Yukarı Kama Önü ve Kazan
Önü’nde izlerine rastlanan nehir ağızlarında ticarî kolo
niler kuruldu.
Kama kıyıları boyunca Bulgar Devleti’nin büyük ulus
lararası ticaret ile bağlantılı kuzey bölgesi gelişmeye
başlamaktadır. Bulgarların kuzeyden satın aldıkları
kürkler, pazarlardaki en önemli ticaret ürünleriydi.
Kazanka Nehri vadisi de dâhil olmak üzere ticaret yol
ları boyunca yerleşim yerleri kuruldu. Bunlar ticaret
sayesinde varlıklarını devam ettirdiler. X. yüzyıldan geç
olmamak kaydıyla söz konusu müstahkem şehirler ara
sında daha sonra Kazan adını alan bir şehir de kuruldu.
XI–XII. yüzyıllarda bölgenin bu kısmı, bölgenin idarî,
ekonomik ve dinî merkezi hâline geldi. Arkeolojik
buluntulardan hareketle o dönemde şehir, şimdiki
Kremlin tepesinin kuzeydoğu uç noktasında yer alı
yordu. Bu kale, iyi istihkâm edilmişti. Kalenin doğu
tarafında sur ve hendekler tespit edilmiştir. Şehrin
kuzeydoğu kısmında kule, sur, ağaç duvardan oluşan
giriş kapısı vardı. Şehrin yüzölçümü, beş hektardı.
XII–XIII. yüzyıllarda Kazan, Bulgar İdili’nin kuzeybatı
bölgesinin güçlü bir kalesi ve önemli ticaret ve ekono
mik merkeziydi.

Bulgar Toprakları, Rus
Devleti ve Altın Orda,
XIII–XIV. Yüzyıllar
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Bulgar Hükümdarlarının
Kıyafeti

Bulgar
hükümdarı.
XII–XIII. yüzyılın
başı. M. V.
Gorelik’in rekonstrüksiyonu

Bulgar İlteberi
Almış.
922 yılı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Mızrak ucu.
VIII. yüzyılın
ikinci yarısı —
IX. yüzyılın ilk
yarısı

İdil Bulgar Devleti hükümdarı
İlteber Almış, Bulgarların İslâm dün
yasının bir parçası olduğunu kayde
den ve halifenin hediyelerini geti
ren Bağdad Halifeliği elçi heyetinin
kâtibi İbn Fadlan tarafından tasvir
edilmiştir. Kâtip Almış’ı şöyle tasvir
etmiştir: “Çok şişman, uzun boylu, azametli olup gür bir
sesi vardı.” Muhtemelen görünüşüyle Bulgar hükümda
rı, nazik Arabı şaşırtmıştır.
Yapılan tasvir ve arkeolojik buluntulara göre Almış’ın
kıyafetinin en önemli parçası dizlere kadar uzanan ve
boyundan bele kadar yırtmacı olan kaftandı. Yırtmaç,
baloncuk şeklindeki düğmelerle kapatılıyordu.
Kaftanın yakası kürkten olup kürkün kuyrukları omuz
lardan gögüse doğru sarkardı. Bayramlık kaftanı,
Bizans ya da Orta Asya, bazen de İran ve Çin kökenli
değerli ipekten dikerlerdi. Onun üzerine değerli metal
süsler içeren bozkır tipi kemer takarlardı. Kemere
değerli metallerle süslü kılıç, savaş bıçağı ve cüzdan
asarlardı.
Pantalonu yüksek konçlu çizmenin içine sokarlardı.
Çizmeler, işlemeli ve deri aplikasyonluydu. Kafaya
etrafı kürkle sarılı yuvarlak ya da konik bir şapka takar
lardı. Yine şapkayı değerli taşlardan yapılan şeritlerle
süslüyorlardı.
İbn Fadlan ve diğer Müslüman müelliflerin belirttiği
ne göre halifenin geleneksel hediyeleri arasında değer
li saray kıyafetleri yer alıyordu. Bunlar Abbasi
Hanedanlığı’nın “rengi” olan siyah renkte kıyafetlerdi.
Böylece Almış’a dizlerin aşağısına kadar sarkan, kol
ları uzun olan uzun reverli siyah kaftan hediye edilmiş
ti. Kaftanın bel hizasındaki dikiş ile düğmeleri de dik
kat çekiciydi. Kaftan, pahalı ince çuhadan dikiliyordu.
Kaftanın kollarında kaftanı hediye eden halifenin adı
ile dileklerini içeren kumaş parçaları dikiliydi.
Halifenin hediyesi arasında siyah fötr şapka da vardı.
Şapkanın etrafı ve dikiş yerleri, altın ve incilerle süslüy
dü. Aşağıdan da altın iple üzerine işlenen ipek sarıkla
çevriliydi.
Mızrak ucu.
Bolşie Tarhanı
Kurganı.
VIII. yüzyılın
ikinci yarısı —
IX. yüzyılın ilk
yarısı

Savaş baltası.
XI–XIII. yüzyıllar

Moğol öncesi Bulgar hükümdar
larının kıyafetlerinin nasıl olduğunu
tespit etmemizi sağlayacak mater
yaller günümüze ulaşmamıştır.
İstisnayı kemerin metal parçaları,
kemerde asılı parçalar ve özel silah
lar oluşturmaktadır. Bununla birlikte silahlar, hüküm
dar silahlarına benzememektedir. Ancak yine de Orta
Doğu’nun Müslüman hükümdarlarının tasvirlerinden
hareketle bu kıyafetin nasıl göründüğünü göz önüne
getirmek mümkündür. XII. yüzyılda Bağdad’dan
Fergana’ya kadarki Müslüman Doğu’da stilistik olarak
birbirine yakın unsurlardan oluşan üst sınıfların madd î
ve sanat kültürü kompleksi oluştu. Bütün coğrafyada
neredeyse her zaman hâkim elit sınıfın Türk kökenli ve
özellikle de Oğuz çevrelerinden insanların olması da
önemliydi. Göçebe geleneklere uygun olarak saray
modasını da onlar belirliyorlardı. Nitekim bu tarz,
“Selçuklu tarzı” olarak adlandırılmıştır. Bulgar saray
kıyafetinin en önemli özelliği muhtemelen değerli
kürklerin daha fazla kullanılmış olmasıdır. Bunun sebe
bi ise hem bölge ikliminin daha sert olması hem de
kürk kaynaklarına coğrafik olarak daha yakın bulunma
larıdır.
XII. yüzyıl Bulgar hükümdarının kıyafeti, pahalı sıkı
kumaştan dikilen yeterince uzun bir cüppe ile bunun
üzerine giyilen kolları geniş ve dirseğe kadar olan
reverli kısa kaftandan oluşuyordu. Bu kaftan, kıyafetin
en şık parçasıydı. Bu kaftanı pahalı kumaş ile kaplıyor,
sırma ile işliyor, kürkle süslüyorlardı. Kaftan önden
düğmelerle kapatılıyordu. Kaftanın altından giyilen
cüppe ise pahalı süslü kılıç kemer ile bağlanıyordu.
Yüksek ve genişleyen konçlu çizmelerin ucu sivri
şekilde yapılmıştır. Çizmeler de işleme, aplikasyon ve
kürk parçalarıyla süslüydü. Kafalarına kürkle çevrili
şapkalar takarlardı. Şapkanın üst kısmı ise değerli
metal ve taşlarla işlenmişti. Dindarlıklarını göstermek
için ya da ritüel gereği şapkanın altını altınla süslü
değerli kumaştan sarıkla sarıyorlardı.
Hükümdarlar bileklerine — bilezik, boyunlarına —
gerdanlık, kulaklarına küpe takarlardı. Bütün bu ziynet
eşyaları, değerli taş ve metallerden en iyi yerli ve
yabancı ustalar tarafından yapılıyordu.

Bulgarların Silahları

Soylu Bulgar
askeri.
XII- XIII. yüzyılın
ilk yarısı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Savaş maskesi —
tolga siperliği.
XIII. yüzyıl

şeklinde olduğu ve şapka tüyünün yerleştirilmesi için
tepesinde bir borunun olduğu anlaşılmaktadır. Askerin
yüzünü burun ve kaş zırhları, boynunu ise pelerin kapa
tıyordu. Savunma teçhizatını ise boyalı deri ile kapla
nan tahtadan yapılan yuvarlak kalkan tamamlıyordu.
Koşum takımı ise önceki dönemin gelenekleri çerçe
vesinde yapılmıştır. Ancak metal süslemeler eskisi gibi
süslü olmayıp daha mütevazî ve standart olmuşlardır.
Genel olarak XII. yüzyıl Bulgar askeri, ayrıntı ve dekora
dikkat edilmediği takdirde aynı dönemdeki Rus “mes
lektaşını” andırıyordu.

Kemikten yapılan
ve kurşun eklemeli
kalın ve kısa sopa.
Bilyar, X–XIII.
yüzyıllar

Kemikten yapılan
ve kurşun eklemeli
ve mühür gravürlü
kalın ve kısa sopa.
X–XIII. yüzyıllar

Savaş baltaları.
VIII. yüzyılın
ikinci yarısı — IX.
yüzyıl

XII. yüzyıl, İdil Bulgar Devleti ve askeriyesi ile silah
sanatının geliştiği bir dönemdir. O dönemin Bulgar
askerleri, ağır süvari askerleriydiler. Ancak gerektiğin
de yaya da savaşabiliyorlardı. Çok çeşitli silahları o
dönemin en modern silahları olup hem bozkır gelenek
lerini barındırmış hem de bir kısmı yerleşik ormancı
halklardan (Fin ve komşu Ruslardan) benimsenmiştir.
Bulgar askerlerinin saldırı silahları içerisinde göçebe
atalarına has bileşik yay ile çeşitli amaçlar için kullanı
lan çok farklı oklar yer almaktadır. Oklar huş ağacı
kabuğundan yapılmış bir kılıfta, yay da kendi kılıfının
içerisinde kılıç kemerine asılırdı. Uzun kesici aletlerden
kılıçlar, Doğu ve Merkezî Avrupa’dan ithal edilen kılıçlar
ve çok uzun askerî bıçaklar kullanılıyordu. Bulgar
askerleri kısa savaş bıçaklarını ise mutlaka yanlarında
bulundururlardı. Süvari askerin asıl darbe silahı ise ucu
yontulmuş mızraktı. Kısa saplı atma mızrağını da kulla
nıyorlardı. Savaş baltası, topuz, kalın ve kısa sopalar da
popülerdi. Topuzların bronz uçları, Ruslardan alınır ya
da Rusların yaptıkları örnek alınarak Bulgarlı ustalar
tarafından yapılırdı.
Bulgar zırhları çeşit çeşitti. Arkeologlar yelme,
lamellar zırh, demir, hatta kalın sert demirden yapılan
zırhlar bulmuşlardır. Askerin gövdesini yelme ve onun
üzerine giyilen başka yapıdaki kolsuz zırhlı elbise koru
yordu. Bulgar miğferlerinin ancak ayrı parçaları günü
müze kadar ulaştı. Bu parçalardan, onların kürevî konik

Piramit şekilli ve
gagalı topuz.
Bulgar, XII–XIV.
yüzyıllar

Topuz. Bulgar,
XIII–XIV. yüzyıllar

Piramitsel şekilli
topuz. Bulgar,
XII–XIII.
yüzyıllar

Okçunun sol
bileziğini koruyan
ve kemikten
yapılan kalkan.
XII. yüzyıl
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Büyük İdil Yolu

İdil Bulgar Devleti’nin hızlı gelişmesinin temel
nedenlerinden biri, Büyük İdil Yolu idi. Ekonomik ve
siyasî etkisi sayesinde Büyük İdil Yolu, Batı ile Doğu
arasında aktif ticaretin yapılmasında önemli rol oyna
dı. İdil Yolu Hazar Denizi’nden Orta ve Ön Asya’nın
Arap ülkelerine, Don’un aşağısından ise Karadeniz ile
Bizans’a götürüyordu. Bu bağlantılar o kadar sıkıydı ki
bazı Arap coğrafyacıları Baltık Denizi ile Karadeniz’in
boğazla birleştiklerini düşünmeye başlamışlardı. XIX. Kilden yapılan
yüzyıl sonu meşhur nümismatlarından P. S. Savelyev, İran tabağı.
İdil’in rolünü fasih bir biçimde ele almıştır: “Baltık ve IX–X. yüzyıllar
Hazar denizleri arasındaki büyük kara parçasında yaşa
yan halklar, Hazar ile Baltık arasındaki ticarette ihtiyaç
Oval şeklindeki
asma kilit çıtası.
Renkli metal.
IX. yüzyılın sonu

duyulan bir halka, Müslüman Doğu ile Avrupa Batısı ara
sında aracıydı. Kâr, İdil’in kıyısında esmer Arabı, kuzeyin
sarışın insanını, halifelikte yaşayanları, putperest
Normanları, Slavları bir araya getiriyordu.”
İngiltere ile Hollanda’dan İran ve Irak’a kadar uzanan
ortak ticaret güzergâhı, birkaç kısma ayrılıyordu.
Güzergâhın kuzey kısmı, Kuzey ve Baltık denizlerini,
Fin Körfezi’ni, Neva Nehri’ni, Ladoga Gölü’nü, Volhov
Nehri’ni, İlmen Gölü’nü kapsıyordu. Buranın ilerisinde,
“Seligerskiy Yolu” (Novgorod’u VladimiroSuzdal
Knezliği’ne bağlayan yol) boyunca İdil’e iniliyordu. Asıl
güzergâh, İdil boyunca Hazar Denizi’ne uzanıyordu.
Güzergâhın güney kısmını ise Hazar Denizi ve onun
güney kıyıları (Gürgan ili) oluşturuyordu. Bundan sonra
güzergâhı, Rey ve Bağdad’a kadar uzanan kara yolu
devam ettiriyordu.
Baltık sahillerinden Hazar’a kadar gemilerin kervan
yolculuğu, yaklaşık iki ay sürüyordu. Dönüş yolu da bir
kaç ay sürüyordu. Böylece bir yaz sezonunda bir ticaret
filosu, İdil’e bir seyahat düzenleyebiliyordu.
Büyük İdil Yolu ve bağlantılı bölgelerde VIII–IX. yüz
yıllarla X. yüzyılda büyük ticaret şehirleri ortaya çıktı:
Frisia’da Dorestad; İngiltere’de York; Danimarka’da
Ribe ve Hedeby; Norveç’te Nidaros ve Kaupang;
İsveç’te Ahus ve Birka; Rügen adasında Starigard
(Oldenburg), Rerik (Miklenburg), Ralswiek, Arkona;
Batı Slav topraklarında Mentslin, Szszecin, Volin,
Kolbjeg; Gotland adasındaki Povikan; Letonya’da
Grobin; Volhovo’da Ladoga ve Rurikovo (Novgorod’un
selefi); daha ileride İdil boyunca Timerevo ve
Mihaylovskoe arkeolojik şehirleri. Yine Sarkskoe
(Rostov’un selefi) eski şehri, Suzdal, Kleşin
(Pereyaslavl Zalesskiy’in selefi); Oka’daki Murom da
İdil ile bağlantılılar. Orta İdil’de Kazan, Bulgar, Oşel,
Bilyar ve diğer ticaret noktaları yer alıyordu. İdil’in aşa
ğısında İtil şehri ve Hazar Devleti’ne indirilen darbeden
sonra Saksin şehri yer alıyordu. Hazar kıyılarında İdil
ticareti, Derbent ile Bakü’nün ve Gurgan’ın Fars şehir
lerinin gelişimini sağlıyordu.
Büyük İdil Yolu’nun en büyük önemi, genel olarak
Avrasya toplumunun oluşum ve gelişimine muazzam
ölçüde etkide bulunan medeniyetin eşi benzeri olma
yan olaylarından birini teşkil etmesidir.
Arkeolojik buluntular, İdil boyunca ticaret yolunun
Ananin Kültürü döneminde mevcut olduğunu ortaya
koymaktadır. Antik kaynaklarda İdil Nehri ise daha M.
Ö. II. yüzyılda Ra adıyla zikrediliyor, IV. yüzyıldan itiba

Viking kılıcı.
İdil Bulgar
toprakları. X–XI.
yüzyılın başı

ren ise Doğu müelliflerinin eserle
rinde İtil şeklindeki yeni adı ortaya
çıkıyor.
İdil ve onun kolu Kama, uzun sey
rüsefer amacıyla daha VII. yüzyıldan
itibaren kullanılmaya başlandı.
VIII–IX. yüzyıllarda İdil’in önemi o
kadar arttı ki nehir, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağla
yan başlıca yol hâline geldi. İskandinav (Viking) asker
leri ile tüccarları bunda önemli rol oynadılar. Yine
Batı’dan Doğu’ya akan paralarla gümüşe olan ihtiyacın
da bunda etkisi büyüktür.
Ladoga kıyılarında VIII. yüzyılda ortaya çıkan
İskandinavlar, daha IX. yüzyılın başlarında merkezî böl
gelerin topraklarında (Sarskoe arkeolojik şehri,
Timerevo), IX. yüzyılın ortalarında ise Beloe Gölü böl
gesinde (Krutik arkeolojik şehri) görünüyorlar. İdil Yolu
boyunca İskandinavlar’a kadar X. yüzyılın sonuna kadar
gittikçe artan Arap dirhemleri hazineleri bulunmuştur.
VIII–X. yüzyıllarda halifeliğin gümüş Kufi paraları
(dirhemleri) İdil — Ural bölgesine büyük miktarlarda
gelmeye başladı. Bu dönemde bu paralar Bulgar
Devleti’nde temel para birimlerinden biriydi. Aynı şeyi
Eski Rus toprakları için de söylemek mümkündür.
Burada dirhemler, muhtemelen Hazarlar aracılığıyla
“şelyag” olarak adlandırılmıştır (şelyag — “beyaz”,
“gümüş”). Son derece karmaşık para sisteminde Rus
Devleti’nde “nogata” şeklindeki Arap kelimesi de kul
lanılmıştır (Arapçada “nagd” — “nakit para” anlamın
dadır).
XI. yüzyılın başlarında Doğu’da yaşanan gümüş krizi
de dâhil olmak üzere farklı sebeplerin etkisiyle Arap
paralarının alımı hızlı ve ani bir şekilde azaldı. Çok geç
meden Avrupa’ya Kufî paraların gelişi tamamen kesil
di. XI. yüzyılın sonuna ait az sayıdaki dirhem hazinele
rinden ikisi (KreşenoBaranovskiy ve Bilyar hazineleri),
günümüz Tataristan topraklarında bulundu. XI–XII.
yüzyıllarda İdil Bulgar Devleti ile Rus Devleti’nde
“parasız dönem” başladı. Ticarî işlemlerde ise para
yerine gümüş külçeler, onların parçaları, Kufi dirhemle
rin parçaları kullanıldı. Batı Avrupa paraları da kullanıl
dı. XI–XII. yüzyıllara ait az sayıdaki Batı Avrupa denari
uslarına da İdil Bulgar Devleti topraklarında rastlan
maktadır.
Arap gümüşünün Doğu Avrupa’ya gelişinin kesilme
si, İdil Yolu’nun önemini azaltsa da bu yol hâlâ uluslar
arası ticarette önemli rol oynamaya devam etti. İdil
Ticaret Yolu’nun ortasında, Doğu Avrupa’nın en büyük
iki nehrinin kesiştiği noktada bulunan İdil Bulgar
Devleti, bu tarihten itibaren İdil ticaretinde önemli bir
yer teşkil etti. Bulgar Devleti sadece transit ticaret
merkezi değil, aynı zamanda kendi ürünlerini ihraç
eden bir ülke konumuna geldi.
X. yüzyılda İdil Yolu ile Bulgar’dan Harezm’e giden
eşyaların listesi, X. yüzyılın ikinci yarısının Arap coğraf
yacısı elMakdisî’nin eserinde yer almaktadır:
“Bulgar’dan samur, kakım, kokarca, gelincik, zerdeva,
tilki, kunduz, tavşan, keçi kürkü, mum, ok, akkavak
kabuğu, yüksek şapka, balık tutkalı, balık dişi, Hint yağı,
amber, işlenmiş at derisi, bal, soyulmuş ceviz, doğan,
kılıç, zırh takımı, akağaç kabuğu, Slav köleleri, koyun,
inek alınıyordu.” Bu listeden de anlaşılacağı üzere bu
ticaret, başta kürk olmak üzere lüks eşyadan ibaret
değildi. Visu, Viru ve Yura kabilelerinin yaşadığı
“Karanlık Ülkesi”nden Bulgar’a getirilen kürk karşılı
ğında Kafkasya’dan metal eşyalar getiriliyordu. XI. yüz
yıl seyyahlarından elGırnatî ayrıca Azerbaycan kılıç
namlularından bahsetmektedir. Üretim yerlerinde dört
kılıcın fiyatı bir dinardı.
Bulgar ve İtil pazarından İran, Orta Asya ve diğer
Doğu ülkelerine giden köle ticareti de önem arz edi
yordu. Neredeyse Arap coğrafyacıların tamamı, köle
ticaretinin İdil Yolu ticaretinde önemli rol oynadığının
altını çizmektedir. Örneğin İbn Rust (X. yüzyıl) ve el
Gerdizî (XI. yüzyıl) İdil Boyu’nda yaşayan insanların bir
birini avladıklarını, düşmanlarını esir ettiklerini ve belir

Büyük İdil Yolu

tilen pazarlarda sattıklarını, bu pazarlarda da asıl müş
terilerin Doğu köle tüccarlarının olduğunu yazmakta
dırlar. Köleler arasında Ortaçağ müellifleri Slav, Rus,
Bulgar, Burtas, Peçenek ve Doğu Avrupa’nın yerleşik ve
göçebe diğer halklarından esirleri, köle olarak zikret
mektedirler.
XII–XIII. yüzyıllarda İdil Yolu’nun büyük bir kısmı,
Kıpçakların elindeydi. Bunlar, IX–X. yüzyıllarda
Hazarların yaptıkları gibi ticarî gemilerden vergi toplu
yorlardı. Bu da Kıpçak hanlarına büyük gelir getiriyor
du. Bu dönemde Bulgar’dan ticaret devam etti.
Ticaretin içeriği de mekânlar da aynıydı. Bu dönemde
İdil Boyu’nun Doğu ile ticarî ve kültürel münasebetleri
o kadar çok gelişmişti ki, Kıpçak ordusunda Orta Asya,
İran, Kafkasya’daki feodal devletler tarafından genişçe İnce ziynet
kullanılan uzaktan atılan savaş aletleri mevcuttu. eşyası. X. yüzyıl
İpatyevskaya Yıllığı, 1184 yılı olaylarını anlatırken
Kıpçak ordusunda bu tür silahları yapan Müslüman
ustaların olduğunu kaydetmektedir: “Tanrısız ve lanetl i
Konçak kalabalık Kıpçak ordusuyla Rus topraklarına yürü
dü. Rus şehirlerini ele geçirmek ve ateşe vermek istiyordu.
Ordusunda da öyle Müslüman vardı ki, uzaktan atmalı
ateşl i savaş aletleri yapıyordu. Bunlar o kadar büyüktü ki
ancak 50 erkek birden tuttuğunda atabiliyordu.”
İdil Bulgar Devleti bu dönemde, İdil Yolu’nun orta
kısmını ve bu kısımdan Kama, Belaya, Vyatka nehirleri
boyunca uzanan kollarını kontrol ediyordu. İşte bu
nehirler üzerinden İdil’e, İdil ticaretinin asıl ürünü olan
kürkler getiriliyordu. Bunlar Bulgarların çok sayıdaki
ticaret noktalarında toplanırdı. İdil ticaretindeki Kama
ile Belaya nehirlerinin önemi, Bulgar dönemi nehir ve
göl isimlerinden de anlaşılmaktadır. İtil Nehri’nin adı
dahi, bu dönemde İdil’in bütün akıntısı için kullanılmı
yor, ancak onun orta (Kama’dan) ve aşağı kısımları ile

Kama ve Belaya nehirlerinin kesim
lerini ifade ediyordu. Aşağı Kama
Nehri’nin Belaya ağzına kadarki
kısmı Kara İdil; Belaya Nehri — Ak
İdil olarak adlandırılmıştı. İdil’in
Kama ağızından yukarı kısmı — Yül
ile Yülga, Yukarı Kama ise Çulman
olarak geçiyordu.
Dönemin ticaret münasebetler
sisteminde, İdil Yolu’nun İdil’den
Kırım ve Trabzon’a ayrılan kolları da
önemli rol oynuyordu. Trabzon üze
rinden ticaret İstanbul, Hamedan,
Tebriz, Doğu ve Akdeniz’in başka
şehirleri ile yapılıyordu.
İdil Yolu, tarihinin sonraki dönemlerinde de önemini
kaybetmedi. Altın Orda döneminde İdil ve İdil Yolu’nun
önemi yeniden uluslararası önem kazandı. Saray hanla
rının tüccarları koruma siyaseti, para reformu ve ticarî
imtiyazlar sayesinde Altın Orda’nın İdil Boyu’ndaki
şehirleri, XIV. yüzyılın ilk yarısında çok gelişti ve bütün
İpek Yolu ülkeleri ile Asya ve Avrupa ürünlerinin satıldı
ğı önemli ticaret merkezleri konumuna geldiler.

İdil Bulgar Devleti
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İdrisî’nin 1154 tarihli haritasının bir parçası. 1928’de neşredilen bu haritadaki Arapça isimler, Latince harflerle
verilmiştir. Harita güneye doğru ayarlanmıştır. Dolayısıyla
İdil Bulgar Devleti, burada verilen harita parçasının aşağı
sol köşesinde yer almaktadır. Kaybedilen orijinal harita,
kaybolmadan önce gümüş bir tabağa resmedilmişti.

MoğolTatar Dönemi
Moğol İmparatorluğu

Moğol-Tatar
Dönemi

Ta r i h

Moğol askeri.
XVII. yüzyıl Çin
resmi

186–187

Moğol İmparatorluğu
XII. yüzyılda günümüz Moğol toprakları ile
Sibirya’nın güney bozkır kısmında tarihe ortak “Moğol”
adıyla adlarını yazdıran göçebe halklar yaşıyorlardı.
Fiiliyatta ise yalnızca bir kabile bu adı taşıyordu. Çin
Seddi ile komşu topraklarda yaşayan halkları Çinliler,
Ak Tatar veya Ongutlar, daha kuzeyde kalanları ise
Kara Tatar olarak adlandırmışlardır. Onların batısında
Kereitlerin toprakları yer alıyordu. Kuzeyde, Onon
Nehri boyunca Moğollar yaşıyordu. Daha da ileride
Baykal’a kadar yayılan Merkitlerin toprakları başlıyor
du. Cungarya’da ise Türk kökenli Uygurlar vardı.
XII. yüzyılın başlarında günümüz Mançurya ve Kuzey
Çin topraklarında Kin Devleti kuruldu. Bu devletin
nüfusunu Çinliler ile Türk Karahıtaylar oluşturuyordu.
Bu devlet, devamlı göçebe kabilelerin saldırılarına
uğruyordu. Tarım ile uğraşmayan Moğolların en önem
li zenginlikleri ise hayvanlarıydı. Sayısız at, deve, koyu
ve keçi sürülerinin arkalarından bir yerden başka bir
yere göç ediyorlardı. Çok hızlı kurulup sökülen keçe
yurtlarda yaşayan Moğolların hayatı neredeyse hep
atın üstünde geçiyordu. Onların çağdaşları, Moğol
çocuklarının ata binmeyi yürümekten daha erken
öğrendiklerini söylüyorlardı. Çengiz Han ve onun
mirasçıları tarafından Orta Asya ve Doğu Avrupa’nın
geniş topraklarında imparatorlukların kuruluşu, Moğol
bozkırlarında doğan ve medenî dünyanın büyük bir kıs
mından kasırga gibi geçen büyük sosyal patlamanın bir
sonucuydu. Bunun sebebi ise göçebe çevrelerde feoda
lizmin gelişimi ve bunun neticesinde kendi aralarında
en iyi otlak yerler ve komşu halklardan vergi toplama
hakkı için mücadele veren, her biri kendi birliğine sahip
askerî liderlerin ortaya çıkmasıydı. Daimî askerî tehdit,
asker sayısının arttırılmasını gerektiriyor ve onların
kabilelerin siyasetinde etkisini artırıyordu. Söz konusu
asker nökerlerin büyük kısmı, geleneksel kabile yapısı
ile bağlantıyı koparan insanlardı. Çağdaşları onları
“uzun iradenin insanları” olarak adlandırıyordu.

Çengiz Han
portresi. Yuan
dönemi Çin resmi.
XIII. yüzyılın
ikinci yarısı

Temuçin, Moğol kabileleri arasında
etkili olan kandaşı Camuka ile bir
araya geldi. Başta bu birliktelik,
Temuçin’in güçlenmesini sağlasa da
daha sonra Camuka, onun en güçlü
rakiplerinden biri oldu.
Moğollar arasında bütün kabilele
ri birleştirecek, düşmanlardan öç
alacak ve Moğolları yükseltecek
büyük bir kahramanın ortaya çıka
cağına dair öngörüler çok popüler
di. Temuçin kendisinin böyle bir
misyon için seçilmiş olduğunu düşü
nüyordu. Birkaç kez düşmanın elin
den kurtulmuş olması da ona böyle bir hisse kapılması
nı sağladı.
Bu tür kurtuluşlardan biri şöyleydi: Moğolların güçlü
bir düşmanları daha vardı: Taiçiutlar. Taiçiutların
hükümdarı Turgutay, 30 bin süvarinin başında
Temuçin’in halkına, kış karargâhına göç ettikleri sırada

Moğol eyerinin ön
kaşının
kaplaması.
Gümüş, altın
kaplama. XIII.
yüzyılın ilk yarısı

Çengiz Han
Geleceğin Çengiz Han’ı Temuçin, 1155’te Onon Nehri
kıyısında doğdu. Onun babası, soylu ve zengin Yesugey

Bahadır idi. Yuanşi adlı MoğolÇin yıllığına göre onun
40.000 göçebe çadırı vardı. Temuçin dokuz yaşınday
ken babası Yesugey, Tatarlar tarafından zehirlendi.
Temuçin’in kabilesi ve yakınları onu annesi ile birlikte
bırakıp ayrıldılar. Temuçin büyüdüğünde Kereitlerin
lideri Tuğrul Han’ın himayesine girdi. Onun yardımıyla
kendi soyunun büyük bir kısmını etrafında toparladı ve
onların başı oldu. Bu tarihte Kin imparatoru, Tatarların
gücünü kırmaya karar verdi ve Tuğrul Han’dan da yar
dım istedi. Tatarlar bozguna uğratıldı ve Moğolların
hâkimiyeti altına girdiler. Temuçin de bu olaylara aktif
olarak katıldı, hatta Çin imparatoru ona faaliyetleri
dolayısıyla önemli bir unvan verdi. Aynı dönemde

“Moğolların
esirleri
götürüşü” Tebriz
minyatürü.
XIV. yüzyılın ilk
çeyreği

saldırdı. Yalnızca 13 bin askere sahip
Temuçin başarılı bir manevra ile
düşmanın sayıca üstünlüğünü ber
taraf etmiş oldu ve düşmanı da
mağlup etti. Bundan sonra
Temuçin, Kereitlerin hükümdarı
Van ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma,
ona Moğol yaylasındaki bütün halk
ları tek çatı altında toplamaya
imkân verdi.
Temuçin’in etrafında Moğol lider
lerinin büyük kısmı toplanmıştı.
1182’de onlar onu han ilan ettiler ve
ona “güçlü” anlamındaki “Çengiz”
unvanını verdiler. Ancak devlet
kurabilmek için Camuka’nın destek
lediği bazı aristokrat soyları ile
Kereitleri de itaat altına alması
gerekiyordu.
Moğol kaynağı bu olayı şöyle tas
vir etmektedir: “Kurultay’da mucize
leriyle meşhur şaman Kekçu TebTengri şöyle ded i:
“Senin sağ elinle her biri gurgan olarak adlandırılan bu
toprakların hükümdarları mağlup edildikten ve onların
toprakları ele geçirildikten sonra senin adın Çengiz olsun.
Sen hanların hanı oldun. Yüce Tanrı, senin adının Çengiz
Han, hanların hanı, hükümdarların hükümdarı olmasını
istedi.” Herkes bu adı onayladı ve onun eline muazzam
güç geçmiş oldu. O da dünya liderleri arasında yer
almaktadır.”

Doğu Asya. X–XII. Yüzyıllar

1201’de Çengiz Han’a düşman bir koalisyon kuruldu
ve Camuka, “gürhan” (mill î han) ilan edildi. Merkitlerin
lideri ile birlikte o, 1202’de Çengiz Han’a karşı hareket
etti, ancak mağlup oldu ve kaçtı. Ancak çok geçmeden
Camuka, Kereit hükümdarı Van Han’ı Çengiz’e karşı
yeni bir savaş açmaya ikna etti.
Van Han’ın bu hareketi, Çengiz Han için çok ani oldu
ve mucize eseri mağlup olmaktan kurtuldu. Galip gel
mek için daha büyük bir ordu toplamalıydı. Vakit
kazanmak için Çengiz Han, geri çekildi ve düşman ile
görüşmelere başladı. Bu arada ordusunu güçlendirdi
ve Van Han’ın karargâhına aniden saldırarak onu boz
guna uğrattı. Van Han yanında küçük bir grupla
Naymanların yanına kaçtı ve çok geçmeden orada
öldürüldü. Camuka da onlara sığındı. Doğu
Moğolistan, Çengiz Han’ın eline geçmiş oldu.
Altay’da yaşayan Naymanlarla savaşmak için gerek
çeyi, onların hükümdarı Dayan Han verdi. Dayan Han,
Camuka’nın tavsiyeleriyle Moğollara karşı Ak Tatarlara
ittifak teklifi yaptı. Ak Tatarların Hanı Alakuş, kurultay

topladı ve bu kurultayda Moğollarla savaşılmamasına
ve yaklaşan tehditten Çengiz Han’ın haberdar edilme
sine karar verildi. 1204’te Moğollar, Dayan’ın ülkesine
saldırdılar ve onu bozguna uğrattılar. Camuka’yı
Temuçin’e teslim ettiler. Çengiz Han eski kardeşini
affetmek istese de Camuka kendisini idam etmesini
istedi. Naymanlarla Merkitlerin bir kısmı, Çengiz
Han’ın itaatine girerken bir kısmı İrtiş’i geçerek günü
müz Kazakistan topraklarına yerleşti. 1204–1205 sefer
leri neticesinde Temuçin, Moğolistan’ın büyük kabile
lerini kendi etrafında birleştirme sürecini tamamladı.
Altay’dan Argun’a, Sibirya ormanlarından Çin Seddi’ne
kadarki topraklar artık ona aitti.
Devlet Yönetiminin Merkezîleştirilmesi
Her ne kadar Temuçin birkaç yıldır kendi taraftarları
tarafından verilen kağan unvanını taşısa da onun,
bütün halk tarafından tanınmaya ihtiyacı vardı. O,
1206’nın ilkbaharında Onon Nehri’nin üst kısmında
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X–XIII. Yüzyıllarda
Merkezî Asya Tatarları

Tatar Hanı. Çin
resmi. XI–XIV.
yüzyıllar

Tatar kış
kıyafetine
bürünen soylu
kadın. XII. yüzyıl
Çin resminden bir
fragman.

Ortaçağ ve modern tarih eserle
rinde “MoğolTatar dönemi”,
“MoğolTatarlar” gibi terimler yay
gın bir şekilde kullanılmaktadır.
Hatta bazen de Ortaçağ müellifleri
“Moğol” terimi yerine “Tatar” teri
mini kullanmışlardır. Çin siyaset ve
tarih geleneğinde (Song hanedanlı
ğından itibaren) de Moğollar,
Tatarlar
olarak
adlandırıldı.
İmparatorluğun yeni komşularının
nasıl adlandırılması gerektiğinin
kesin bilindiği zamanlarda dahi
metinlere eklemeler yapılıyor ve
“Moğollar” etnonimi, ya “Tatarlar” (dada) ya da
“MoğolTatarlar” (menda) etnonimleri ile değiştirili
yordu. Peki Tatarları mağlup eden Temuçin’in
Moğolları neden ele geçirdikleri halkın adıyla anılmaya
başlandılar?
Ortaçağ tarihçisi Reşidüddin bu konuya şöyle bir
açıklama getirmektedir: “Onların adı dünyada eskiden
beri biliniyordu. Onlardan birçok kol (kabile) da ayrıldı…
Eğer bu kadar kalabalık kabileler ayrıca birlik olabilse
lerdi, Çinlilerle d iğer milletlerden halklar onlara karşı
koyamazlardı. Buna rağmen onlar eskiden beri birçok
bölge ve birçok kabileyi ele geçirmişlerd i. Onların ululu
ğu ve saygın konumları dolayısıyla d iğer Türk boyları,
her ne kadar farklı olarak adlandırılsa ve farklı gelenek
lere sahip olsalar da onların adıyla meşhur oldular ve
Tatar olarak adlandırıldılar.” Reşidüddin ayrıca XIV.
yüzyılda aynı sebepten dolayı Türk kabilelerinin ken
dilerini Moğol olarak da adlandırdıklarını, hâlbuki
eskiden bu ismi kabul etmediklerini de yazmaktadır.

Tatar Hanı.
XII–XIII.
yüzyılın başı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Oğuz kabileleri ile birlikte Tatarlar, 740. yıllarda Uygur
kağanına karşı isyan ettiler ve yenildiler.
Uygur Kağanlığı içerisinde Tatarlar, vassal kabileler
birliğinden biriydiler. XII. yüzyıl Çin müellifi Van
Mintszi’ye göre “Tatarlar, Uygurların ineklerinin çobanı
idiler.” Ancak daha Uygur döneminde Tatarların top
rakları sadece Doğu Moğolistan’da değil, Batı bölgele
rinde de mevcuttu. X. yüzyılda ise Doğu Türkistan’ın
tamamı, “Dokuz Oğuzlarla Tatarların Ülkesi” olarak
geçmektedir.
Moğol dönemi öncesinde, en azından X–XII. yüzyıl
larda “Tatar” etnonimi, sadece Doğu Asya’da değil,
Orta Asya ile İran’da da iyi biliniyordu. Kaşgarlı
Mahmud, Kuzey Çin ile Doğu Türkistan arasındaki top
rakları, Tatar bozkırı olarak adlandırmaktadır. Aynı
şekilde o dönemde Güney Rus ve Kazak bozkırları da
Müslüman müellifler tarafından Deşti Kıpçak olarak
adlandırılmıştır. “Tatar bozkırı” adı, IX–X. yüzyıllarda
Tatarların yerleşimi ile ilgili diğer kaynaklardaki bilgi
lerle de uyuşmakta ve neden bir asır sonra bu coğraf
yayı ele geçiren Moğolların Türk, Müslüman ve Çin coğ
rafyalarında Tatar olarak adlandırıldıklarını açıklamak
tadır. Söz konusu Türkçe terim sadece Orta Asya ile
Yakın Doğu’da değil, Rus toprakları ile Batı Avrupa’da
da yayıldı. Hâlbuki yukarıda da belirtildiği gibi
Moğollar, kendilerini böyle adlandırmıyordu.

Kidanlara ait
mezar maskesi.
XII. yüzyıl

Reşidüddin, Merkezî Asya bozkırının etnopolitik
tarihini üç kronolojik döneme ayırmaktadır: a)
“Göçebe Türk kabilelerinin” hâkimiyet dönemi; b)
Tatarların Türk kabilelerini hâkimiyet altına aldıkları
dönem; c) Moğolların yükseldiği dönem.
Peki bu eski Moğol halkının tarihi nasıldı?
İlk kez Tatar adıyla OtuzTatarlar zikredilmektedirler.
Bunların adı Runik yazıyla kaleme alınan, bilinen en
büyük anıt olan Kültegin Anıtı’nda (732) geçmektedir.
Onlar, Kültegin’in babası İlteriş Kağan’ın (öl. 691) düş
manı olarak tasvir edilmişlerdir. O dönemde Tatarlar,
Göktürklerle savaşan DokuzOğuzları desteklemişler
dir. 732734 yılları arasında Dokuz Tatarlar, Dokuz
Oğuzlarla birlikte Bilge Kağan’a karşı hareket ettiler.
Doğanla Tatar
askeri.
XI–XIV. yüzyıllar
Çin resmi

Merkezî Asya Tatarları ise bir gizem olarak kalmaya
devam etmektedirler. Yazılı kaynaklar Tatarların kabile
yapısı, yaşadıkları topraklar, siyasî sistemleri ve tarihle
rindeki bazı olaylar hakkında sınırlı da olsa bilgi verir
ken arkeolojik buluntulardan madd î kültürleri hakkın
da bugüne kadar pek bir şey çıkartılmamıştır. Çünkü
Tatar mezarlarında kazılar yapılsa dahi bunlar kaynak
lara geniş ölçüde yansıtılmamıştır. Ancak yine de XII.
yüzyıl Tatarının ve özellikle de hâkim sınıfa ait birinin
görünümünü ayrıntısına kadar ortaya koymak müm
kündür. Çünkü günümüze kadar çok realist ve ayrıntılı
bir şekilde çizilen Çin resimleri ulaşmıştır. Çinliler, Çin
Seddi boyunca göç edip gezen Tatarları çok iyi tanıyor
lardı. Tatarlar da Büyük Bozkır’ın Çin’e en yakın komşu
suydular.
Tatarların Kıyafeti

Çin zırh
takımları.
XI–XII. yüzyıl.
Rekonstrüksiyon

Çin tasvirlerine göre Tatar soyluları aynen Çinlilerle
Moğollarınki gibi önü soldan sağa kapatılan cüppeler
giyiyorlardı. Cüppeyi tekrarlanan motifli ipekten diki
yorlardı. Kışları cüppenin üzerine dize kadar uzanan,
ancak kolları kısa ve geniş olan kürkten kaftan giyerler
di. Kaftan da soldan sağa kapatılırdı. Keçeden yapılan
bel kıyafeti olan beldek çok yaygındı. Tatarlarda bel
dek, yumuşak kumaştan yapılırdı. Beldeğin ince kayış
ları önden bağlanırdı. Beldeğin üzerine kılıç kemeri
takılırdı. Bayramlık kemer olarak ise
metal süslerle dolu ok kemeri kulla
nılırdı.
Kıyafetin üzerine dört yapraklı
gülbezek şeklindeki omuzluk takı
lırdı. Omuzluk, çeşitli desenli
kumaşlar, deri parçaları, metal süs
ler vs. ile süslenmişti. Ayakkabı ola
rak ise yüksek, koncu genişleyen
çizme giyerlerdi.
Tatar soylularının şapkalarının
kürevîkonik tepesi vardı. Yine şap
kanın parçaları ense ile kulakları
kapatıyor, ama genellikle söz konu
su kısımları yukarı kaldırılmış bulu
nuyordu. Kışın giyilen şapkalarda
söz konusu ayrıntıları, pahalı yumu
şak kürk ile kaplıyorlardı.
Tatar erkeklerinin saç stili şöyley
di: kafanın tepesi traş edilmiş,
önünde uzun kakül. Kakül, şakaklar
dan traş edilmiş kısımlarla ayrılıyor
du. Saçların geri kalan kısmı, uzun
olup bele kadar uzanan iki örgüyle
örülürdü.
Genel olarak Tatar kıyafeti, Moğol
kıyafeti ile aynıydı. Ancak ayrıntıda
ki farklılıklar Moğollarınkinden ayırt
ediliyor ve onu son derece orijinal
ve kendine özgü yapıyordu.
Maalesef günümüze Merkezî
Asya Tatar zırhlı askerlerinin tasvir
leri ile Tatar silahları ulaşmamıştır.
Ancak Çin tasvirleri ve Büyük Bozkır
ile Curcanların hâkimiyeti altında
bulunan Kuzey Çin sınırındaki siyasî
ve kültürel durum (Cürcanların kültürü, Tatarlarınkine
benzerdi) XII. yüzyıl Tatar zırhlı askeri hakkında bilgi
sahibi olmamızı sağlamaktadır.
Zırhlı askerin kıyafeti sağa kapatılan uzun bir cüppe
den, beyaz keçeden yapılmış yuvarlak dizlikli geniş
pantolondan, geniş konçlu siyah deri çizmeden oluşu
yordu.

Tatar zırhlı askeri.
XII–XIII. yüzyılın
başı. M. V.
Gorelik’in rekonstrüksiyonu

Cüppe ve montun üstüne lamel
lar zırh takımı giyerlerdi. Zırh takı
mının omuz, bel ve kasığı koruyan
parçaları da vardı. Askerin kafasını
miğfer koruyordu. Boyun ile yanak
ları da miğferin metal parçaları
koruyordu.
Göğüs ve sırtın üstü ile omuzları,
metal kayışları olan kalın deriden
yapılan bir çeşit pelerin kaplıyordu.
Zırhın üstüne kolsuz kısa kaftan
giyilirdi. Bu kaftan sıcak ve yağmur
dan koruyan açık renkteki ince
kumaştan yapılıyordu. Onun da
üstüne Tatar beldeği giyilirdi. Metal,
boynuz ve kemikten yapılan süslerle
donatılmış ok kemerine yay ve Tatar
ok kılıfı asılırdı. Kılıf, okun yarısı
uzunluğundan olup oklar da yelek
leri yukarı şekilde yerleştiriliyordu.
Okların kılıftan dışarı çıkan kısımları
ise arkaya ve yukarıya bakacak şekilde yer alıyordu.
Tatarlar, oklarını yağlı keçe, kumaş veya derinin içinde
saklıyor ve böylece onları rutubetten koruyorlardı.
Kılıfı kemikten süsler ve metal kayışlarla süslüyorlar
dı. Kılıfın ağzına da kedi ailesinden yırtıcı bir hayvanın
uzun kuyruğunu eklerlerdi. Söz konusu kuyruk sadece

Kaplumbağa
heykeli. Kidanlar
dönemi. Amur
Nehri kıyısı. IX.
yüzyıl

bir tür süs olmayıp aynı zamanda
çeşitli amaçlarla kullanılan okların
sınıflandırılmasında kullanılırdı.
Metal, boynuz ve kemik parçala
rıyla süslü olan kılıç kemerine ise
kılıç, uzun ve düz kılıç, yalın kılıç,
savaş bıçağı ve cüzdan asılırdı.

Tatar Erkeği.
Çin resmi.
XI–XIV. yüzyıllar
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kol, merkez. Her bölge tümenlere (bir tümen = 10.000
kişi), tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onluk bir
liklere ayrılıyordu. Ordunun başında bizzat han,
tümenle binliklerin başında ise yüksek sınıf temsilcileri
bulunuyordu. Askerler arasında sert bir disiplin sağlan
mıştı. Savaş alanından on kişi kaçtığında yüz kişi idam
ediliyordu. Esir düşen bir asker dolayısıyla on asker
öldürülürdü. Moğol aristokratlarının askerî ganimet ile
haraç sayesinde zenginleşmek ve büyük topraklara
sahip olmak istemesi ve halk kitleleri üzerindeki hâki
miyeti sağlamlaştırma ihtiyacı, Moğol toplumunu
muntazam büyüklükte bir askerî yapıya dönüştürdü ve

Simli kumaştan
kaftan.
İç Moğolistan.
XIII. yüzyıl

Moğol süvarisi.
Çin resmi. Ming
Hanedanlığı
Devri

kurultay topladı ve burada bütün Moğol kabile aristo
kratları — akrabaları, taraftarları, bahadırlar, noyanlar
— bir araya geldiler. Temuçin, bütün kabilelerin büyük
hanı unvanını kabul etti. Daha sonra bu unvan, devle
tin yeşimsi mühründe belirtilen “Tanrı göktedir, kağan
Tanrı’nın yeryüzündeki gücüdür. İnsanlığın efendisinin
mührü”
şeklindeki
formülle
tamamlanmıştır. Kurultayda Çengiz
Han mücadele arkadaşlarına önem
li görevler verdi. 95 komutana
tümenbaşı
unvanı
verildi.
Moğolların Gizli Tarihi’ne göre Çen
giz Han, keçe yurtlarda yaşayan
herkesi Moğol adıyla birleştirdi.
Bütün kabile ve soyların önderleri,
Moğol hanının vassalı hâline geldi.
Moğol kabilelerini birleştirdikten
sonra Çengiz Han’ın en önemli
amacı imparatorluğun birliği ile
idarî sistemini koruyacak ve göçebe
kabileleri yönetmeyi sağlayacak bir
ordunun kurulması oldu. Devlet ve
askerî yapı, kabile münasebetleri
temelinde oluştu. Söz konusu orga
nizasyon çok hiyerarşikti. Her soyun
başında bir önder bulunuyordu.
Birkaç soy bir kabileyi oluşturuyor
du. Kabilenin başındaki daha yük
sek unvanlı bir kimseydi. Kabile ise daha da büyük ikti
dara sahip bir aristokrata bağlıydı. Bu sistem büyük
hana kadar böyle devam ediyordu. Naymanları ele
geçirdiğinde Çengiz Han Uygur yazısıyla tanıştı.
Uygurların bir kısmı ayrıca onun hizmetine geçti ve en
yüksek memuriyetlere getirildiler. Ayrıca Uygurlar,
Moğolların hocaları oldu. Uygur yazısının benimsen
mesi, Moğol hukukunu sabitleştirmeyi ve düzene koy
mayı sağladı. Bu kanunlar Yasa adını aldı ve 1206 kurul
tayında resmen yürürlüğe girdi. Devletin içerisinde
sağlam düzenin kurulmasında yasa büyük rol oynadı.
Büyük Moğol İmparatorluğu’nun bütün toprakları ve
halk, üç askerîidarî bölgeye ayrılıyordu: sağ kol, sol

L. N. Gumilöv, “Hazar Çevresinde Bin Yıl”
Kendi emirlerinin geniş imparatorluğunun her köşesinde yayılması için Çengiz
Han kurye hizmeti oluşturdu, yam istasyonları kurdurttu. Bu istasyonlar, postanın ulaştırılması sürecinde önemli bir basamak ve önemli yazılı ve sözlü emirler
verilen görevliler ile kuryeler için yedek at sağlayan bir müessese olması açısından önem arz ediyordu. Çengiz Han’ın devleti, dünya imparatorluğu sınırlarına
ulaşınca Avrupa ile Çin arasında yapılan siyasî ve ticarî münasebetler de söz
konusu yam istasyonları aracılığıyla gelişti. Yolun her alanı, özel bir görevlinin
sorumluluğunda bulunuyordu. Görevli kendi alanında sınırsız yetkiye ve güvenliği sağlayan askerî bir birliğe sahipti. Yam istasyonlarında gelip geçenlerle ticarî
malların kaydı yapılıyordu. İstasyonlarda at değişiminde öncelik, hanın yazışmalarını götüren kuryelerindi. Yam istasyonları kuryelere günde yaklaşık 250 kilometre katetmeye imkân tanıyordu. Marco Polo’ya göre imparatorluğun (XII.
yüzyıl) yam istasyonlarında 300 bin at bulunuyordu. Yam istasyonlarının sayısı
ise 10 binden fazlaydı. Bazı istasyonlarda 400 kadar at bulunabiliyordu.
Bununla birlikte bir istasyondaki at sayısı ortalama 50 ile 200 arasındaydı.

Deriden yapılmış
gümüş süslü
Moğol ok
kemerinin
parçaları.
XIII. yüzyıl

bütün halkın katılımıyla gerçekleştirilen büyük fetih
hareketlerine yol açtı.
Çin’in Ele Geçirilmesi
Çengiz Han zengin Çin topraklarını ele geçirme
konusunda kararlıydı. XIII. yüzyılda Çin topraklarında
iki devlet vardı: Cürcenlerin başında bulunduğu Kuzey
Kin Devleti ile Güney Song Devleti. Çin, eskiden beri
zenginliği ile göçebeleri kendine çekiyordu. Ayrıca
Cürcenlerle Moğolların eski hesapları kapanmamıştı.
Kin imparatorları bir dönemde Tatarların eliyle kurul
makta olan Moğol devletini yok etmiş ve hanlarından
birini idam etmişlerdi. Çin’in fethi, Çengiz Han’ı mill î
bir kahramana dönüştürecekti. Ama Kin Devleti, çok
kalabalık ve iyi silahlanmış bir orduya sahipti. Ayrıca
devlet, çok iyi tahkim edilmiş kaleleriyle meşhurdu.
Böyle bir düşmanla savaşmak Moğolların iyi hazırlan
masını ve bütün güçlerin bir araya getirilmesini gerek
tiriyordu. İlk hareket olarak Çengiz Han, 1207–1209 yıl

Demirden
yapılmış altın
kaplamalı
miğferin bir
parçası. XIII.
yüzyılın ilk yarısı

Çengiz Han’ın Moğol Topraklarını Birleştirme Süreci. 1185–1206

ları arasında Çinlileşmiş Tangut Devleti’ni ele geçirdi.
Bu sefer, Moğollara büyük ganimetler getirdiği gibi Çin
askerî yapısını tanıma fırsatı da verdi. Aynı dönemde
Moğol komutanları Cebe ile Subedey, Nayman Beyi
Kuşluk başkanlığındaki Nayman ve Merkit birliğini boz
guna uğratarak Moğol Devleti’nin batı ve kuzey sınırını
güvence altına aldılar. Kuşluk kaçtı ve Doğu Türkistan
topraklarına sahip olan Karahıtay gürhanının yanına
sığındı.
Çengiz Han, Kin Devleti’nin vassalı Lyaodun ile aske
rî anlaşma yaptı ve taraflar Cürcenlere karşı birlikte
hareket etmeye karar verdiler. Çin seferi 1211 yılının
ilkbaharında başladı. Çengiz Han oyalama manevrası
yaptı ve küçük bir birliğini Pekin tarafına gönderdi.
Kendisi ise asıl kuvvetlerin başında Çin Seddi’ni daha
batıdan geçerek Kin komutanı Daşi’yi bozguna uğrattı.
Çin Seddi’ni geçtikten sonra Moğollar ayrı kollara ayrıl
dılar ve Çinlilerin de güçlerini bölmelerine neden oldu
lar. Birkaç muharebede Kin ordusunu mağlup ettikten
sonra Çengiz Han, Pekin’e yaklaştıysa da bu güçlü kale

yi muhasara etmeye cesaret edemedi ve ordusunu
duvarın arkasına çekti. Çin’e seferler 1214 yılına kadar
devam etti. Bu tarihte Cürcenler barış istediler ve
Moğollara büyük haraç ödediler. Bu aradan istifade
eden Kin imparatoru, başkentini güneye taşıdı ve
Pekin’de kendi valisini bıraktı. Vali şehirde bulunan
Moğolları kılıçtan geçirdi ve Lyaodun’a sefere çıktı.
Çengiz Han kışı Çin Seddi’nin yakınında geçirdi,
Subedey’i ise isyanın bastırılması için gönderdi.
Subedey, durumu düzeltti ve Pekin’i teslim aldı. Bütün
bunlar, 1215 yılının yazında gerçekleşti.
Askerî başarılara rağmen Çengiz Han Kuzey Çin’i
tamamen ele geçiremedi. Bu ancak 1234’te gerçek
leşti.
Yedisu’nun Ele Geçirilmesi
Çin seferinden sonra Çengiz Han Cebe ile Subedey’i
Batı’ya gönderdi. 1216’da Subedey, Altay ile Ural ara
sındaki toprakları ele geçirdi. Cebe ise Moğol
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Moğol okçusu.
Çin resmi. XIII.
yüzyılın sonu

İmparatorluğu’na Doğu Türkistan ile Yedisu’nun bir kıs
mını kattı.
Çengiz Han’ın imparatorluğunun sınırı, Müslüman
Orta Asya ile İran’ı kendi hâkimiyeti altına alan
Harezmşah Muhammed’in Devleti’ne kadar uzandı.
Merkitlere karşı yaptığı sefer sırasında Çengiz Han’ın
oğlu Cuci, Kazakistan topraklarında Kıpçaklarla sava
şan Muhammed’in ordusuyla karşılaştı. Muhammed,
Moğollarla savaşa girişti, ancak taraflardan hiçbiri
üstün gelemedi. Bu karşılaşmadan sonra Çengiz Han
ile Muhammed karşılıklı elçilik heyetleri gönderdiler ve
diplomatik ve ticarî münasebetlerin geliştirilmesi
konusunda anlaşmaya vardılar. Harezmşah Batı top
raklarının, Çengiz Han ise doğu topraklarının hâkimi
ilân edildi. Barış anlaşmasına rağmen her iki taraf da
savaşa hazırlanmaya başladı. Elçiler döndükten sonra
Çengiz Han Orta Asya’ya ticaret kervanı gönderdi.
Bunların arasına Moğol ajanları da dâhil edilmişti. 1218 Türkçe kaleme
yılının ortasında kervan Otrar’a geldi. Burada alınan Altın Orda
Harezmşah valisi heyetten şüphelenerek tüccarları yarlığı
öldürdü. Bundan haberdar olan
Çengiz Han yeni bir elçi heyeti gön
dererek Muhammed’den valinin
kendisine teslim edilmesini istedi.
Ancak Harezmşah bu isteği reddet
tiği gibi savaşın kaçınılmaz olduğu
düşüncesiyle elçileri öldürttü.
Çengiz Han yeni savaşa çok titiz
bir şekilde hazırlandı ve bu süreçte
Harezmşah Devleti’nin iç ve askerî
yapısı hakkında ayrıntılı bilgi topla
dı. Sefer, 1219 Eylülü’nde Çengiz
Han’ın yazı geçirdiği İrtiş kıyısından
başladı. Moğol ordusunun asıl kol

Kemere takılan
gümüş kap.
XIII. yüzyıl

Kemere takılan
altın kap.
XIII–XIV.
yüzyıllar

ordusu 230 bin askerden oluşuyordu. Bunun yanı sıra
vassal devletlerin gönderdiği askerlerden yardımcı bir
likler oluşturuldu. Moğol ordusu Yedisu’dan geçti ve
Otrar’a yaklaştığında birliklere ayrıldı. Çağatay ile Öge
dey, şehri kuşattılar. Cuci bir birlik ile Seyhun’un aşağı
sına gitti. Üçüncü bir grup ise nehrin üst kısmını ele
geçirmeye gitti. Çengiz Han ise Buhara’ya gitti.
Otrar, yedi aylık kuşatmadan sonra düştü ve tama
men harap oldu. Bundan sonra Çağatay ile Ögedey’in
ordusu Buhara’dan Semerkand’a giden Çengiz Han ile
birleştiler. Otrar valisi GayrHan, Çengiz Han’ın yanına
getirildi ve “çirkin ve iğrenç hareketi” yüzünden kulağı
ile gözüne eritilmiş gümüş akıtıldı.
Cuci acımasız saldırı ve kuşatmadan sonra Sığınak
şehrini ele geçirdi. Nüfusun tamamı itaatsizlik yüzün
den kılıçtan geçirildi. Ayrıca Özçent, Barçanlıkent ve
Aşnas şehirlerine hâkim oldu. Cuci ele geçirdiği bütün
şehirlere Moğollara sadık Müslüman soylularını vali
olarak atadı. 1220 yılının tamamını Cuci, Aral Yanı böl
gesinde geçirdi, buradan da Harezm’e hareket etti.

Çengizoğullarının Doğu Asya’daki Savaşları. 1228–1294
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Çengiz Han ona yardıma Çağatay ile Ögedey’i gönder
di. Harezm halkı, Moğollara mukavemet gösterdi ve
birkaç başarılı hücumda bulundu. Moğolların başarısız
lıklarının sebeplerinden biri de şehrin harap olmasını
istemeyen Cuci ile sadece ganimeti düşünen Çağatay
arasında çıkan anlaşmazlıktır. Bundan haberdar olan
Çengiz Han başkomutan olarak Ögedey’i tayin etti.
Sonrasında şehir yedi gün içinde ele geçirildi.
Zanaatçıların dışında Moğollar herkesi kılıçtan geçirdi
ler. Öldürülenlerin kemiklerinden oluşan tepecikler,
XIV. yüzyılın başlarında dahi Harezm bölgesinde mev
cuttu.

Altınla dikilmiş
süs, XIII. yüzyıl

Harezm Sultanı Celaleddin’in kâtibi en-Nasevî eserinde
Cebe ile Subedey’in savaşları hakkında bilgi vermektedir:
“İnsanlar eski çağlarda, kaybolan devletler döneminde
duyulmayan felaketlere şahit oldular. Bir ordanın güneşin doğduğu yerden çıkıp Babü’l-Evbab’a kadarki topraklardan geçip oradan Kıpçakların yurduna varıp onların
kabilelerine öfkeli bir şekilde saldırması ve kılıçlarla
başarı elde etmesi daha önce hiç duyulmuş muydu? Bir
yere ayak basar basmaz da hemen soyuyor ve herhangi
bir şehri ele geçirip harap ediyorlardı. Ardından ise böyle
bir seferden sonra ordu Harezm üzerinden sağ salim ve
ganimetle hükümdarının yanına dönüyor. Bu arada ülkenin tarlalarını mahfettiler, hayvanları yok ettiler, halkını
ise kılıçtan geçirdiler. Ve bütün bunlar iki yıldan daha
kısa bir sürede oldu.”

Moğolların
Bağdat kuşatması.
Tebriz minyatürü,
XIV. yüzyılın başı

Moğol hanının
bahçesindeki
kabul. İran
minyatürü. XIV.
yüzyılın ilk yarısı

Çengiz Han’ın başkanlığındaki ordunun hareketleri
de başarılıydı. O, Kızılkum Çölü’nü geçti ve batıdan
Buhara’ya yaklaştı. Bu ani hareketiyle o,
Muhammed’in gerisine sarkarak onu güneydeki birli
ğinden kesip ayırdı. Muhammed, Semerkand’a sığınan
ordusunu bıraktı ve güneye kaçtı. Buhara’yı Moğollar
neredeyse hiç mukavemet görmeden ele geçirdiler.
Çünkü buraya bırakılan birlik, şehri terk etti ve pusuya
düşürülerek yok edildi. Sayıca Moğol ordusundan daha
kalabalık olan ordunun bulunduğu Semerkand da
önemli bir mukavemette bulunmadı. Kuşatma sırasın
da muhafız kuvvetinden 30.000 asker, Moğolların tara
fına geçti ve hainler olarak kılıçtan geçirildiler.
Çengiz Han, Cebe ile Subedey’i, Harezmşah’ı takip
etmesi için görevlendirdi, kendisi ise kışı
Semerkand’da geçirmeye karar verdi. Takip sırasında
Moğollar Tahran ile Kazvin yakınlarında iki Fars ordusu
nu bozguna uğrattılar. Muhammed, Hazar
Denizi’ndeki bir adaya sığındı ve daha sonra burada
hayatını kaybetti. Araks kıyısında kışı geçirdikten sonra
Cebe ile Subedey ordularını Kürt ve Türkmen askerle
riyle güçlendirdiler ve büyük ölçekte bir istihbarat ope
rasyonunu planladılar. Onlar Kafkasya Ötesi’ne geçtiler
ve çok çetin geçen mücadelede Gürcüleri mağlup etti
ler. Moğollar bundan sonra Kafkas sıradağlarını geçe
rek Terek vadisine çıktılar. Burada onları birleşik
Kıpçak, Çerkes, Alan ve Lezgin ordusu karşıladı.

Moğollar söz konusu orduda ayrılık yaratmayı ve düş
manları ayrı ayrı bozguna uğratmayı başardılar.
Buradan Kırım yarımadasına geçtiler ve Cenovalıların
kalesi olan Suğdak’ı ele geçirdiler. Daha sonra Moğol
ordusu Dinyeper’in aşağı kısmında Kıpçakları mağlup
etti ve Rus topraklarının güney sınırına çıktı.
Tanımadıkları yeni bir düşmanın ortaya çıkmasından
rahatsız olan Rus knezlikleri, 80.000 askerden oluşan
bir ordu topladılar ve Dinyeper’i geçtiler. Burada onları
Moğol elçileri karşıladılar. Moğollar, Ruslara dostluk ve
Kıpçaklara karşı ittifak teklifinde bulundular. Elçileri
öldürdükten sonra Rus ordusu Moğol ordusunun karşı
sına doğru hareket etti. Düşmanın kalabalık olduğunu

Kubilay Kağan.
Çin minyatürü.
XIV. yüzyıl

Taştan ejderha
başı. XIV. yüzyıl

Çengiz Han’ın imparatorluğu onun varisleri olan
Ögedey (1229–1241), Güyük Han (1246–1248), Mönge
(Mengü) Han (1251–1259) dönemlerinde de tek devlet
olarak kalmaya devam etti. Ancak daha 1260’lı yıllarda
dört ulusa bölündü. Bunlar Altın Orda, Çağatay Ulusu,
İlhanlılar ve Yuan İmparatorluğu adını alan ve Büyük
Han Kubilay’ın evlatlarının hüküm sürdüğü Moğolistan
ve Çin’deki devlettir.
Çengiz Han’ın ölümünden sonra, onun oğlu Ögedey
zamanında Moğollar Kuzey Çin’e saldırmaya devam
ettiler. Onlar Kin İmparatorluğu’na karşı birkaç sefer
düzenlediler. 1232’de imparatorluğun kurucusunun
yaşlı komutanı Subedey, bu devletin yeni başkenti olan
Byan (Kayfın) şehrini kuşattı. Birkaç
seferden sonra ve Güney Song’un
yardımıyla Kin Hanedanlığı 1234’te
kesin olarak bozguna uğratıldı. Batı
Asya’da ise bu dönemde Moğol
süvari birliği, Selçuklu sultanının
ordusuyla karşılaştı. 1236 ve
1243’teki iki büyük muharebeyi de
Selçuklular kaybettiler. Kuzey
Batı’da ise 1236’da Batı Seferi başla
dı. Batu Han’ın başkanlığında
düzenlenen bu sefere 14 Çengizoğlu

gören Cebe ile Subedey, Kalka Nehri’ne doğru çekildi
ler. Onları takip eden düşman gücünü geniş topraklara
yaydı ve Moğollar aniden saldırıya geçerek Rus ordusu
nu bozguna uğrattılar. Bu zaferden sonra Moğol ordu
su, Çengiz Han’ın temel gücü ile birleşmek için Orta
Asya’ya dönmek üzere harekete geçti.
Orta Asya’nın Ele Geçirilmesi

Kupa. Yuan
dönemi. XIV.
yüzyıl

Harezmşah Muhammed’in ölümü, zafer anlamına
gelmiyordu. İslâm dünyası, Moğollara karşı silahlan
maya başladı. Muhammed’in oğlu Celaleddin,
Afganistan topraklarında güçlü bir ordu oluşturdu ve
Bamian şehri yakınlarında Moğol
birliğini bozguna uğrattı. Ancak
1221’de İnd Nehri kıyısında
Müslüman birliği kesin olarak yok
edildi. Celaleddin’in mağlubiyetiyle
birlikte Orta Asya’nın bu Müslüman
imparatorluğunun ele geçirilişi
tamamlandı. 1223’te Çengiz Han
Seyhun kıyısında büyük bir kurultay
topladı.
Kurultay
sırasında
Semerkand’dan
getirilen
Harezmşah’ın altın tahtında oturdu.
Aynı kurultayda Moğol lider, miras
çılarına Avrupa’yı ele geçirmelerini
vasiyet etti. Başkent Karakurum’a
ise ancak 1225’te döndü.
Çengiz Han’ın son askerî faaliyeti,
Harezmşah’a karşı düzenlenen
sefere birlik göndermeyi reddeden
Tangut hükümdarına karşı çıktığı
sefer oldu. Tangut birliğini mağlup
ettikten sonra Moğollar onların
başkentini kuşattılar. Çengiz Han zaferi göremedi ve 72
yaşındayken 1227’de öldü. Çengiz Han’ın askerî başarı
ları, çağdaşlarını hayrete düşürmüştü. Arap tarihçisi
İbnü’lEsir bu konuyu şöyle ele almaktadır: “Bu seferler,
gece ve gündüzlerin yaratmadığı büyük olay ve bela idi
ler. Bunlar özellikle Müsülümanlar olmak üzere bütün
insanlığı kapsadı. Eğer biri çıkıp da dünyanın daha önce
buna benzer bir şey ile karşılaşmadığını söylerse — haklı
dır. Gerçekten de yıllıklar buna benzer hiçbir şey içerme
mektedir. Bunun kıvılcımları dört bir tarafa yayıldı ve
kötülüğü de herkese sıçradı. Rüzgarın kovaladığı bulut
gibi yayıldı…”

Pamuktan
yapılan halı
parçası. İran.
XIV. yüzyıl

Kupa. Yuan
dönemi. XIII.
yüzyılın sonu —
XIV. yüzyıl

katıldı. Bu sefer, 1242’de İdil’de yeni Moğol ulusunun
kuruluşuyla tamamlandı.
Moğol seferleri Mönge Kağan zamanında da devam
etti. Onun kardeşi Hülagü Batı’ya doğru ilerleyen ordu
nun başına geçti. 1258’de Arap Halifeliği’nin başkenti
Bağdad düştü. Kubilay ise Doğu’ya giden ordunun
başındaydı. 1279’da Moğollar Güney Song
İmparatorluğu’nun fethini tamamladılar.
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XIII–XIV. yüzyılın ilk yarısında
Çengiz hanedanlığına mensup bir
hanın (Yuan İmparatorluğu, Cuci
Ulusu, İlhanlı, Çağatay Ulusu) görü
nüşü ile ilgili fikir sahibi olmamızı
Moğol taş yapıtları, Çin resimleri ve
İran minyatürleri sağlamaktadır.
Çin’den Doğu Avrupa’ya kadarki
topraklarda bulunan Moğol soylula
rının mezarlarında arkeologların
buldukları kıyafet ve kıyafet parça
ları da soylu Moğolların kılığının
tespitinde iyi bir destek konumun
dadırlar.
Moğol hanının temel kıyafeti, sol
dan sağa kapatılan uzun ve dar
kollu uzun bir cüppe idi. Cüppenin
belden eteğe kadarki kısmı, yandan
yırtmaçlıydı. Bu cüppeyi ince beyaz
ipekten yapılmış aynı biçimdeki alt
cüppenin
üzerine
giyerlerdi.
Kabullerde han genellikle çok renkli
motiflerle süslenmiş kırmızı bir
kıyafet giyerdi. Motiflerden en yay
gını, göğüs ve sırt kısımlarında yer
alan kare şekilleriydi. Söz konusu
kareler bitkiler içerisindeki (lotus ve
yıldız çiçeği) hayvan (ejderha ya da
bulutlar içerisindeki anka kuşu) tas
viriyle süslenmiştir. Yine omuzluklar da ejderha tasvirli
resimler içeriyordu.
Cüppenin üzerine değerli metaller, taşlar, inci ve
yeşim taşıyla süslü kemer bağlanırdı. Kemere aynı
şekilde süslü olan bıçak ile çanta takarlardı. Keçeden
yapılan bel kıyafeti olan beldek de
yaygındı. Moğolların beldeği, sıkı
keçeden dikilirdi. Hanın beldeği ise
pahalı kumaşla kaplı ve işleme, altın
iplerle süslü ve kenarı pahalı kürkle
çevriliydi.
Cüppenin üzerine dize kadar uza
nan kısa kollu veya kolsuz kaftan
giyilirdi. Kaftanın yakası dikdörtgen
yırtmaçlıdır. Kaftanın önünde bon
cuk şeklinde düğmeleriyle ilikleri
bulunuyordu. Bele doğru daralan
kaftan kalça kısmında eklenen peş
ler sayesinde genişliyordu. Kaftanı
en görkemli kumaştan — ipek ya da
simli kumaştan dikerlerdi. Kumaş
ya göz alıcı desenli ya da ancak
omuz, göğsün üst kısmı ve omuzlar
da dört yapraklı çiçek figürlü düz
desenliydi. Bazen bu tür figürlü tas
virler cüppede bazen de kaftanda
yer alıyordu.
Moğol hükümdarları çeşitli şekillerdeki şapkalar
takıyorlardı. Ancak en resmîsi, beyaz fötr şapkaydı.
Şapkanın tepesi kürevîkonik şeklindeydi. Şapkanın
arkasına başın arkasını kapatan trapez şeklinde bir
parça ekleniyordu. Şapka çenenin altından inci ve diğer
taşlarla süslü iple tutturuluyordu. Şapkanın üstü de
değerli metal ve taşlarla süslüydü. Şapka tüyü için de
bir boru mevcuttu. Tüyler, ak balıkçıl kuşun tüyleriydi.
Üç büyük tüye bazen siyah balıkçıl kuşu ile sülün tüyü
de eklenirdi. Şapkanın arkasından tepeden inci veya
değerli taşlardan bir püskül sarkıyordu.
Yüksek ve genişleyen konçlu çizmeler, renkli ve altın
iplerle dikilmiş ve aplikasyonlarla süslüydü.
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Kıyafeti, değerli taşlarla inciler içeren ve soru işareti
şeklinde olan küpeler, bilezik, yüzük ve gerdanlıklar
tamamlıyordu.
Moğol hanının saç traşı çok orijinaldi. Başın tepesi
traş edilmiş, alnın üstünde kahkül olurdu. Kahküller
genellikle kırlangıç kuyruğu şeklinde olurdu. Kahkül ile
şakak arası da traş edilmişti. Saçlar arkadan kulakların
arkasından örülüyor ve halkalara geçiriliyordu. Sıradan
Moğolların kulaklarında birer küpe, soyluların ve özel
likle de hanların kulaklarında ise üçer küpe olurdu.

Moğol kılıç
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Tahtta oturan
Moğol çifti. 1341
tarihli İran minyatürü

XIII–XIV. yüzyıllar Moğol kadınının ve özellikle de
soylu kadınların kıyafeti, çağdaşlarının tasvirleri, Çinli
ressamların resimleri ve İran minyatürleri sayesinde
yeterince iyi bilinmektedir. Arkeoloji de bize kıyafetin
ve kumaşların parçaları ile günümüze neredeyse tama
men sağlam bir şekilde ulaşan değerli taşlardan yapı
lan ziynet eşyalarını sunmaktadır.
Kadınların en temel ve belki de tek üst kıyafeti, yere
kadar sarkan elbisedir. Elbise soldan sağa doğru çap
raz bir şekilde kapatılmaktadır. Aynı erkek elbisesi gibi
birkaç çift kurdele ile bağlanıyordu. Elbise aşağıya
doğru genişliyor, sıkça da kuyruklu oluyordu. Uzun ve
nispeten geniş kolları dar manşetle sona eriyordu.
Bayramlık elbiselerin kolları ise tam tersine sona doğru
genişliyordu. Neredeyse her zaman hanların eşlerinin
elbiseleri, Çengizoğullarının rengi olan kırmızı olurdu.
Bunlar değerli ve genellikle de ipek kumaştan (tek ton,
tek renk tafta veya kızılaltın simli kumaştan) dikilirdi.
Elbisenin yakası siyah fon üzerine altın renkli simli
kumaştan kurdele ile şerit hâlinde çerçevelenmişti.
İç kıyafet olarak beyaz ipekten gömlek ya da iç elbi
se giyerlerdi. Bütün Moğol kadınları ata bindikleri için
kıyafetleri arasında pantolon da vardı. Fazla uzun
olmayan zarif ayakkabıları işleme ve sırmalarla süslü ya
da renkli lakelerle boyalıydı. Yine motifli şeritli keçe
çoraplar da giyerlerdi.
Moğol kadın kıyafetinin en karakteristik özelliği ise
“bohtog” adı verilen şapkaydı. Bu şapka özellikle
yabancıları etkiliyordu. Avrupa’da kaleme alınan eser
lerde bu şapka, “bokka”, Çin kaynaklarında ise “gugu”
olarak geçiyordu. Şapkanın tabanında sıkı deri ya da
huş ağacı kabuğundan yarım küre şeklinde karkas yer
alıyordu. Karkasa huş ağacından bir borucuk ekleniyor
du. Söz konusu boru yukarı uzadıkça genişliyor ve biraz
öne doğru eğiliyordu. Şapkanın tepesi ile borunun üst
kısmını bezden başlık ile kaplıyorlardı. Boruyu da
kumaş ile kaplıyorlardı. Soylu Moğol kadınının “boh
tog”u için altın desenli kırmızı renkten kumaş kullanı
lırdı. Bu şapka, çenenin altından inci ve diğer değerli
taşlarla süslü geniş ve sıkı kurdelelerle bağlanırdı.

Borunun tepesine sülün, balıkçıl kuşu ve erkek tavus
kuşunun tüyleri koyulurdu. Şakaklara inci ve değerli
taşlarla da süslü olan büyük altın süsler takılırdı. Söz
konusu süsten gögüse doğru inciler sarkardı.
Soylu Moğol kadınları değerli taş ve incilerle süslü
çok sayıda altın ziynet eşyası kullanırlardı. Bunların
başında küpe, bilezik, nazarlık kutular vs. geliyordu.
Özel ceplere konulan nazarlık kutulara, mineral, yün,
hayvan ve kuşların kurutulmuş parçaları gibi Şamanî
özellikler taşıyan eşyalar doldurulurdu. İslâmiyet’i
kabul ettikten sonra bu kutulara Kuranı Kerim’den
ayetler içeren kağıtlar koyulurdu.
Küpeler.
Büyük Moğol
İmparatorluğu.
XIII. yüzyıl

Kemer takımı.
Altın Orda. XIV.
yüzyıl
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Moğol askeri.
XVII.
yüzyıl Çin resmi

Moğol ordusunun öncü kuvveti, ağır zırhlı süvarî bir
liği idi. Bu birliği, Moğol askerî aristokrasisinden seçil
miş askerlerle soylu kimseler oluşturuyordu. Birlik,
sayıca kalabalık olup bir kaç bin askeri barındırıyordu.
Savaş sırasında onlar diğer çeşitli süvarî birliklerinin de
dâhil olduğu bir ordunun içerisinde hareket edebildik
leri gibi bağımsız olarak askerî seferlerde de bulunabi
liyorlardı.
XIII–XIV. yüzyılın ilk yarısı Moğol zırhlı askerin asıl
amacı, göğüs göğse savaş olsa da en önemli silahı, yay
ve oklardı. Bu silahlar düşmana karşı yapılan toplu taar
ruz veya askerî sefer sırasında kullanılıyordu. Zırhlı
süvarinin en önemli silahı ise süvari mızrağı idi.
Mızrağın ucu, dar ama sivri dörtgen veya eşkenar dört
genimsi kesitli söğüt ağacı yaprağı şeklindeydi. Özel
likle düşmanı eyerinden indirmek için mızrağın demiri
nin altına kanca eklenirdi. Kancalar aynen dökme
demirden yapılan mandalina şeklindeki topuzun ucu
ve keskin kısmı uzun ve dikey olan baltalar gibi
Cücenlerden benimsenmişti. Moğollara has topuz per
naçtı. Savaş baltaları ise kısa ve yarım ay şeklinde ağzı
(keskin yanı) olan dar kılıç namluları şeklindeydi. Kalın
ve kısa sopalar da Moğollar arasında yaygındı. Ancak
Moğol savaş sopalarının başı, som madenden yapılan
kısa topuz şeklindeydi. Ucunda da sapıyla bağlanan
kemer ya da zincir için delik bulunuyordu. Kesici alet
olarak ise normal kılıç ile uzun ve düz kılıç kullanılırdı.
Uzun savaş bıçakları ile özellikle savaş öncesi bahadır
ların düellolarında eyerden indirilen düşmanı öldürü
yorlardı.
Savunma teçhizatı ise miğfer ile zırh takımından olu
şuyordu. Altay’da bulunan ve çok iyi korunan Moğol
miğferleri günümüze ulaşmıştır. Bunlar kürevî koni şek
lindedirler. Miğferin (şapkanın) tepesi, dört geniş
kesimden oluşmaktadır. Bunların sokraları, uçları kesik
daha dar kesimlerle yeniden kapatılmıştır. Miğferin en
üst kısmında ortasından bir çubuğun yükseldiği karma
şık şekilde bir kısım yer alıyordu. Söz konusu çubuktan
geleneksel Moğol süsü olan iki kurdele sarkıyordu.
Miğferin üst kısmı, aşağıdan genellikle kasket kuşağı
ile çevriliydi. Ense ve boyun, bazen yüz, demir veya
kalın deri parçalarından oluşan yelmeyle kapatılıyordu.
Askerin vücudunu ise demir ya da sert deriden yapı
lan zırh takımı koruyordu. Bu zırh takımı, yanlarda yırt
maçları olan göğüs ve sırt olmak üzere iki ana kısımdan
oluşuyordu. Omuzlarda ayrıca dirsek ya da avuç içine
kadar uzanan omuzluklar yer alıyordu. Vücudun alt kıs
mını ise zırh takımının diz veya bacaklara kadar uzanan
kısmı koruyordu. Bu tür zırh takımının (“hudesutu
huyag”) altına daha yumuşak zırh (“hatangu degel”:
çelik gibi sert) ya da demir yelme giyiyorlardı. Zırh takı
mına bazen kolları koruyan ve Orta Asya’dan benimse
nen kolluklar da ekleniyordu.
XIII–XIV. yüzyılın ilk yarısındaki Moğol süvarî askeri
nin atını da zırh takımı koruyordu. Bu takım, kalın sert
deri veya demirden yapılan maske ile boyun, göğüs ve
neredeyse atın bütün vücudunu koruyan kısımlardan
oluşuyordu. Bunun dışında Moğollar atlarını yelmeden,
kalın keçeden ve yumuşak deriden haşa (çul) ile koru
yorlardı.
Moğolların zırh takımları, çok zarif ve şıktı. Düz şerit,
çizgi ve onları bağlayan düğümlerin uyum içerisindeki
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birleşimi son derece dekoratif gözüküyordu. Moğollar,
Merkezî ve Doğu Asya’daki halkların geleneklerini
devam ettirerek zırhlarını süslüyorlardı. Moğollar zırh
larını savatlı ya da altın kaplamalı metallerle kaplıyor,
zırhtaki deriden olan kısımları boyayıp bitkisel ve epi
grafik desenler çiziyor, yine deriden olan şeritleri metal
süsler, kısa kemerler ve kurdelelerle süslüyorlardı.
Savunma silahlarını tamamlayan son parça ise kal
kan (“halha”) idi. Kalkanlar, iplerle birleştirilen renkli
dallardan (çubuklardan) yapıldığından dolayı kalkan
larda çok güzel desenler oluşuyordu. “Halha” kalkanın
zırhlanmasına ek olarak zırhın üst kısmına haç şeklin
deki demir şeritler ekleniyordu. Örülmüş kalkanların
yanı sıra Moğollar deri ile kaplanmış tahtadan ya da
kalın sert deriden yapılan yuvarlak kalkanlar da yapı
yorlardı.
Asya için sıradan olan zırhlı Moğol süvarî askeri
Avrupa’da akıllara durgunluk veren bir etki yaratıyor
du. Çünkü Ruslar ile İdil Bulgarları ağır zırh ve yelmeler
kullanmalarına rağmen atlara giydirilen zırh gömlek
lerden haberdar değillerdi. Kıpçaklarla Avrupalı şöval
yeler ise yalnızca demir ya da çelik halkacıklardan
yapılmış önden açılır zırh kullanıyorlardı. Avrupalılar,
zırhlı Moğol süvarîleriyle karşılaştıktan ve onlara yenil
dikten sonra XIII. yüzyılın ortasından itibaren Moğol
teknolojileri örneğinde şövalyelerin savunma teçhizat
larını ağırlaştırmaya başladılar.
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Ağır zırhlı süvarî birliğinin önemine rağmen yine de
XIII — XIV. yüzyılın ilk yarısında Moğol ordusunda orta
süvarî birliği en önemli birlik olarak kalmaya devam
etti. Hızlı hareket edebilen bu birlik, mesafeli çarpış
malarda da başarı elde ediyordu. Moğol askerleri hızlı
at sürerken çok iyi ok atabiliyorlardı. Bu birlikteki
askerler ayrıca bir taraftan iyi zırh takımı ile korunur
ken diğer taraftan da mızrak, kılıç, savaş baltası,
topuz, kalın ve kısa sopa gibi saldırı silahlarıyla da
donatılmıştı.
Moğol orta süvarî askerlerinin büyük bir kısmının
miğferleri, XIII. yüzyıl Avrupalı seyyah Plano Carpini’nin
tasvirine göre kalın sert deri veya boynuzlarla doldurul
muş ya da tamamen demirden yapılmış demir karkas
şeklindeydi. Demir miğferlerin tepesi, iki tipti. İlk tip
teki miğferin tepesi, kürevî koni ve silindir şeklindeydi.
Moğol miğferlerinin en ayırtedici özelliklerinden biri
de miğfere eklenen siperlikler, miğferin ortasından
uzanan külahlar ve bunlara eklenen kurdelelerdi.
Moğol miğferlerinin şekilleri de çok farklıydı. Bunların
bazıları ense ile kulakları, bazıları ise bütün boyun ve
boğazı, hatta omuzları kapatıyordu.
Orta süvarî birliklerindeki askerlerin zırhları genellik
le yumuşak kalın deri, keçe ve kumaştan yapılıyor,
kumaş özellikle zırhın en üst kısmının yapımında (süs
lenmesinde) kullanılıyordu. Moğollar, bu tür zırha
“hatangu degel” (çelik gibi sağlam, cüppe) diyorlardı.
Zırhın şekli gerçekten de soldan sağa kapanan bir cüp
peyi veya kaftanı andırıyordu.
Zırhlar sıkça bir veya yarım avuç büyüklükteki dik
dörtgen demir şeritlerle daha da sağlam hâle getirili
yordu. Bunları yumuşak ince derilerle, üst kısımlara ise
nispeten desenli kumaşlar ve perçinlerle tutturuyorlar
dı. Söz konusu perçinleri altın, bronz ya da bakırla kap
lıyorlardı. Böylece söz konusu perçin ve eklemeler,
güzel kumaş fonunda çok dikkat çekiyordu.
Bu zırh tipi, Avrupalılar tarafından benimsendi. Batı
Avrupalılar ise XIV. yüzyılda bunun temelinde, günü
müzde şövalyelerle özdeşleştirilen baştan ayağa kadar
olan zırh takımını geliştirdiler. “Hatangu degel”in
dışında Moğol orta süvarî askerleri yalnızca göğüs ile
sırtı koruyan “kısa” lamellar zırhlar da kullanıyorlardı.
Moğol savaş yayının yapımında ağaç, boynuz, huş
kabuğu, kemik gibi malzemeler kullanılıyordu. Yayı
germe kuvveti, 40 ile 80 kilogram arasında değişiyor
du. Oklar ortalama olarak 500 metreye, en fazla da 900
metreye kadar atılabiliyordu. 100 metre uzaklıktan atı
lan ok ise düşmanın zırhını delebiliyordu. Moğol savaş
taktiklerine göre yay savaşları 24–44 metre uzaklıktan
yapılıyordu. Düşmanların, Moğol okçularından neden
bu kadar korktukları da işte bu hususla açıklanmakta
dır. Nitekim daha savaşın başında Moğol okçularının
saldırısından çok sayıda düşman askeri ölüyordu.
Marco Polo’nun yazdığı gibi nişan alınarak açılan ateş
te kullanılan okların başlıkları çok büyük oluyordu (Bu
tür başlıklar, Moğol mezarlarında bulunmaktadır).
Bunlar özellikle uzun mesafeden toplu saldırı sırasında
kullanılıyordu. Moğol oklarının başlıkları ya düz (eşke
nar dörtgenimsi, vs.) ya da dar yontulmuş şekildeydi
ler. Özellikle sonuncular, zırh takımının delinmesi için
kullanılırken, ilk türdekiler zırhları olmayan askerlere
atılıyordu.
XIII. — XIV. yüzyılın ilk yarısındaki Moğol ok kılıfları
iki tipti. İlki, geleneksel tipte olup aşağıya doğru geniş
leyen kapaklı bir kılıftı. Oklar bu kılıfta yelekleri aşağıya
bakacak şekilde yer alıyor, kılıfın kendisi ise silah keme
rinde yukarıdan aşağıya doğru diyagonal bir şekilde
yerleştiriliyordu. Böyle bir kılıf, ağaç ya da demir
çubuklardan yapılan ve bitki, geometrik veya hayvan
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figürleriyle süslü karkasa sahipti. Kılıf üzerindeki
oymacılık, en önemli Moğol bozkır sanat dalıydı. Bu
sanat dalının örnekleri, dekoratif sanatın da en güzel
hatıralarını oluşturmaktadır. Yabancılar da Moğol kılıf
larının güzellik ve rahatlığına hayran kalıyor ve gerek
Rusya’da gerekse de Balkanlar’da bunları taklit ediyor
lardı. İkinci kılıf tipi ise yarım ok uzunluğunda düz kılıf
tı. Oklar bu kılıfa yelekleri yukarıya ve arkaya bakacak
şekilde yerleştiriliyordu. Moğollar bu kılıf türünü,
Kidanlardan benimsediler. Kedigiller ailesinden büyük
yırtıcı hayvanların kuyrukları ise okların birbirinden ayrı
durmasını sağlıyordu.
XIII–XIV. yüzyılın ilk yarısında Moğolların koşum takı
mı; dizgin, ağaçtan yapılan sert eyer, göğüs kemeri,
kolan ve eyeri ata bağlayan kemerlerden oluşuyordu.
Dizginler ve genel olarak koşum takımının tamamı,
çeşitli eklemeler ve figürlerle süsleniyordu. Söz konusu
figürleri, genellikle Cuci’nin 1207’de itaat altına aldığı
Kırgızlar üretiyorlardı. Çok sayıda Kırgız ustası ve cesur
asker, Cuci Ulusu’na götürüldü ve koşum takımı için
ürettikleri çeşitli eşyalar Moğollar arasında çok popü
ler oldu. Batu’nun birlikleri ile birlikte Kırgızların bu
ürünleri Doğu Avrupa’da da yayıldı.
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Doğu Avrupa ile Sibirya’da Cucioğullarının devletinin
temelleri daha “dünyayı en fazla sarsan” muzafferin
kendisi hayattayken, 1207–1208 yıllarında atılmıştır. Bu
tarihte Çengiz Han, Sibirya halklarını hâkimiyet altına
aldıktan sonra ulusu büyük oğlu Cuci’ye verdi.
Başlangıçta bu ulus, Güney Sibirya’da küçük bir toprak
parçasıyken, zamanla dâhil edilen ve yeni ele geçirilen
topraklar sayesinde büyüdü. Cuci Ulusu’na Kayalık ve
Harezm’deki yazlık ve kışlık topraklardan Saksin ile
Bulgar’a ve Tatar atlarının basabileceği yere kadarki

Bokka adı verilen
altın ve değerli
taşlardan yapılan
kadın tacının
süsü. XIV.
yüzyılın başı

1253–1256 yılları arasında Altın Orda’yı ziyaret eden Wilhelm Rubruck şöyle satırlar
kaydetmiştir: “Onlar kendi aralarında Tuna’dan güneşin battığı yere kadar uzanan
İskit coğrafyasını paylaştılar. Her bey, sahip olduğu insan sayısına göre kendi otlak
yerinin sınırlarını bilmektedir. Hayvanların kışın, yazın, ilkbahar ve sonbaharda nerede otlatılacağını da çok iyi biliyorlardı.”

Altından yapılan
nazarlık kutu.
XIV. yüzyılın ilk
yarısı

Altından yapılan
kemer süsü.
XIV. yüzyıl

topraklar dâhildi. Ancak bu toprakların büyük bir kısmı
nı daha ele geçirmek gerekiyordu.
Cuci’nin 1227’de ölümünden sonra babasının yerine
tahta Batu Han çıktı. Onun Sibirya, Bulgar Devleti,
Deşti Kıpçak, Başkurt toprakları, Rus Devleti ve
Derbent’e kadarki Çerkes toprakları üzerindeki hakkı,
Çengiz Han’ın mirası meselesinin görüşüldüğü
1227–1229 kurultayında onaylandı. Batı topraklarına
seferlerin devam ettirilmesi kararı da aynı kurultayda
alındı. Büyük Kağan Ögedey de “Çengiz Han’ın Cuci’ye
verdiği emre uygun olarak kuzey ülkelerinin fethi gör
evini onun soyundan gelenlere verdi. Ancak bu görevi
Cucioğulları tek başına yerine getiremediler. 1229 ve
1232 yıllarındaki iki seferleri Kıpçaklarla Bulgarların
sert mukavemeti ile durduruldu. Bunun üzerine 1235’te
toplanan yeni kurultayda “Batu’nun karargâhına
komşu olan ve kalabalık nüfuslarıyla övünen Bulgar, As
ve Rusların ülkelerini ele geçirme kararı alındı.” Ayrıca
kurultayda Ögedey, Batu Han’a yardım ve destek

olmak üzere 13 Çengizoğlunun ordularıyla birlikte sefe
re katılmalarını kararlaştırdı.
1236’da araştırmacılara göre sayısı 50–60 bine ulaşan
büyük Moğol ordusu Bulgar’a girdi. Böylece 1236–1242
seferleri başlamış oldu. Bu seferler, Doğu Avrupa’da
büyük tahribata, şehirlerin harap olmasına ve binlerce
insanın ölümüne yol açtı. XV. yüzyıl tarihçisi elAynî’ye
göre Moğollar ele geçirebilecekleri herşeyi ele geçir
miş, yok edebilecekleri herkesi de yok etmişlerdir.
Müellife göre bundan dolayı topraklar boşaltılmış,
ülkeler insansız kalmıştır. Ancak Moğollar, bütün
Avrupa’ya hâkim olamadılar. Kıpçak, Bulgar ve Rusların
kahramanca verdikleri mücadele, Moğolları fazlasıyla
yordu ve Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde
elde edilen başarılara rağmen Adriyatik Denizi’nin kıyı
larına ulaşıldığında İdil bozkırlarına geri dönmek zorun
da kaldılar.
İdil’e döndükten ve Avrupa’da ilerlemek için gücünün
yetmeyeceğini anladıktan sonra Batu Han kendi ulusu
nu sağlamlaştırmaya ve yapılandırmaya başladı. Ulusu
için geleneksel TürkMoğol askerîsiyasî yapılandırma
sını benimsedi ve ulusu sağsol kanatlara ayrıldı.
Ulusun sol kolu — Gök Orda — Cuci’nin büyük oğlu
Orda İçen’in hâkimiyetindeydi. İrtiş Yanı ile Aral Yanı
bölgeleri Gök Orda’nın sınırları içerisindeydi. Sağ kol —
Ak Orda — ise Batu Han’ın topraklarıydı. Diğer kardeş
lerle önde gelen Moğol soylularına, bu uluslarda hanın
askerî seferlerine katılma ve vergi ödeme şartıyla top
raklar verildi.
Bütün bunlarla aynı zamanda yeni devletin Doğu
Avrupa ülkelerinde hâkimiyetini sağlama süreci devam
etti. Moğol ordusunun darbelerinden sonra bu ülkeler,
soyulmuş ve parçalanmışlardır. Dolayısıyla bazı yerler
de tehdit ve vaatlerle bazı yerlerde de doğrudan askerî
müdahale ile Batu Han, bu ülkelerin itaatini sağladı.
Aynı tarihte ele geçirilen topraklardaki halktan vergi
toplama sistemi belirlendi. 1269’da Talan Nehri kıyısın
da (Yedisu) kurultay toplandı ve Ögedey, Cuci ve Çağa
tay ulusları İlhanlılara karşı ittifak kurdular. Ayrıca
kurultayda uluslar arasındaki sınırlar belirlendi ve Çen
giz Han imparatorluğunun uluslara ayrılması resmiyet
kazandı.
Bu tarihte Cuci soyundan gelen hanların uluslararası
arenadaki otoritesi arttı. Cuci Ulusu, devletlerarası
siyaset ve ticaretin önemli bir parçası hâline gelirken
hükümdarları da Avrasya’nın merkezinin kaderini belir
leme rolüne de alışarak yakın ve uzaktaki ülkelerdeki
siyasî gelişmelere de müdahale etmeye başladılar.
Altın Orda’nın gelişmesinde İpek Yolu’nun bir kolu
olan ve Doğu Türkistan, Yedisu ve Harezm’in şehirlerin
den İdil Boyu’na, oradan da Merkezî Avrupa’ya geçen
ticaret yolu önemli rol oynadı. Ele geçirilen ülkelerde
elde edilen ganimetler ile uluslararası ticarete katılım,
Cuci Ulusu aristokrasisinin zenginleşmesini sağladı. Bu
durum, aristokrasi sınıfının yeni toprakları ele geçirme

ye ve aynı zamanda da İpek Yolu’nun Balkan ve Küçük
Asya’daki kesimlerini kontrol etmeye yönelik çabaları
nı arttırdı.
1242 yılının ilkbaharında Batu, Kama ile İdil’in birleş
tiği noktada, Bulgarların yıkılan şehri İbrahim
(Bryahimovo)’in yerine kendi karargâhını kurdu. Şehre,
Bulgar adı verildi. Batu’nun isteğiyle buraya Rus,
Ermeni ve Bulgar hükümdar ve knezleri gelmeye başla
dı. Daha sonra Batu, karargâhını Aşağı İdil’e taşıdı ve
Altın Orda’nın başkenti olacak Saray elMahrusa’yı
(Tanrı tarafından korunan saray) inşa ettirdi. Saray, çok
mamur bir şehir olup su tesisatı ve kanal sistemlerine
sahipti. Saraylar, zenginlerin evleri ve sosyal tesisler,

“Altın Orda” Terimi Hakkında
Devrim öncesi ve Sovyet historiyografisinde Çengiz Han’ın
varisleri tarafından XIII–XIV. yüzyıllarda Doğu Avrupa ile
Kazakistan’da kurulan devletler için “Altın Orda” terimi kullanıldı. Bu terim, “Cuci Ulusu” teriminin anlamdaşı olarak
kabul ediliyordu. “Altın Orda” terimi Rus yıllıklarında ancak
bölgedeki etnopolitik durumun köklü bir şekilde değiştiği XVI.
yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlandığından dolayı
1964’te Rus bilim adamı G. A. Fedorov-Davıdov bu terimin
(Altın Orda) kullanımını eleştirdi. Atlas’ın haritalarında
“Cuci Ulusu”terimi kullanılmakta ve onun diğer kanatları da
belirtilmektedir: Ak Orda (Batu Ulusu veya Cuci Ulusu’nun
sağ kanadı), Gök Orda (Orda İçen’in Ulusu veya Cuci
Ulusu’nun sol kanadı) ve muhtemelen de Boz Orda (Şeyban
Ulusu). Bu yaklaşımda XII–XIV. yüzyıllarda Moğollardaki
dünya yönlerinin renkle ifadesi uygulaması esas alınmıştır.”

Abdullah Han
payzası. Gümüş
ve altın kaplama.
1362–1369

Renksiz mine ve
kabartmalı çok
renkli bitki süslü
kâse. XIV. yüzyıl

yanmış kerpiçten, sıradan insanların
evleri ağaç ve pişmemiş tuğladan
yapılırdı. Resmî binalar ise görkem
leriyle dikkat çekerdi. Bu tür bina
lardan birinin içinde akarsulu havuz
vardı. Duvarlar mineli çini ile süsle
nirdi. Çiniler varak altınla kaplanırdı.
Şehre, ele geçirilen ülkelerden
zanaatkârlar getirilmişti. Onlar
çömlek ve kuyumculuk ürünleri,
cam, silah, ayakkabı üretiyor, kıya
fet dikiyor, cami ve evler inşa edi
yorlardı. Madd î kültür, çeşitli gele
neklerin karışımıydı. Kazılar sırasın
da Çin aynaları, porselen kapkacak,
kuş ve ejderha tasvirli kemikten
eşyalar, çömlekten kazanlar, Çin
ipeği, Bizans ikonları, İtalyan cam
tabakları, mineyle kaplı MısırSuriye
camı, altın Hindistan paraları ile
Arap kumaşları vs. bulundu. Şehrin
etrafında ve özellikle de güneyi ile doğusunda şato ve
malikânelerin yer aldığı banliyö vardı. Buralarda zen
gin zanaatçı ve kalfalarının evleri bulunuyordu.
Kuyumcu, çömlekçi ve kemik kesici atölyelerinin kalın
tıları, kuyumcunun evinde de altın plastik ve tel parça
ları, bronz kalıplar, iş aletleri, hazır ürünler ve kuyumcu
ocakları da bulunmuştur. Bu atölyelerde süslü bezekli
altın ve gümüş kaplar, kemer takımları, çeşitli teknik
lerle üretilmiş farklı şekillerdeki ziynet eşyası üretili
yordu.

Kemere takılan
kap. XIV. yüzyıl

Devletin Oluşum Süreci
Batu Han’ın hâkimiyeti döneminde (1226–1256) yeni
devletin oluşum süreci başladı. Ancak onun zamanında
Altın Orda, Moğol İmparatorluğu’na bağlı kaldı. Batu
Han, Mengü Kağan’ın vassalı sayılıyor ve paralarını
onun adına bastırıyordu. Askerî iktidar, beylerbeyinin
elindeydi. Sivil iktidarın başında ise vezir vardı.
Beylerbeyi dış politikadan da sorumluydu. Vergileri
darugalar topluyor, yerli nüfus üzerindeki askerî kont
rol ve bölgesel yönetim işleri, baskaklara veriliyordu.
Yürütme organı, mal î, vergi ve diğer yapıların bağlı
olduğu divan idi. Memur takımının temelini ise eğitim
li Müslümanlar (Harezmliler, İranlılar, Bulgar Türkleri,
Kıpçaklar) veya Yahudiler (Çinliler, Tibetliler) oluşturu
yordu. Altın Orda ahalisi arasında Türk halkları,
Kazakistan, İdil ve Karadeniz Boyu KumanKıpçakları,
İdil Bulgarları ve Rus knezliklerinin halkı yer alıyordu.
Soylu kesimler ile fazla kalabalık olmayan elit birlikleri
oluşturan Moğollar ise ele geçirilen halkların kültürleri
Gümüş salkım.
XIV. yüzyıl

Eczane kapı.
Şeffaf minenin
altında kobaltla
süsleme. XIV.
yüzyılın sonu

nin etkisi altında kalarak daha XIII. yüzyılın sonunda
İslâmiyet’i kabul ettiler ve Türkçeyi benimsediler.
Türkçe, zamanla resmî yazışma dili oldu. Altın Orda
Devleti’nin sınırları, çağdaşlarını şaşırtacak genişliktey
di. Müslüman müellifler devletin güya batıdan doğuya
6 aylık mesafe uzunluğunda, kuzeyden güneye de 4
(veya 6) aylık mesafe uzunluğunda yayıldığını ileri sürü
yorlardı.
1257’de tahta Berke çıktı. Berke’yi Müslüman tüccar
lar ve Saray’daki Moğol aristokrasisi destekledi. Yeni
han tam bağımsızlık için çaba sarfetti. Karakurum’da
han değiştiğinde ve Kubilay, han olunca Berke onun
adına para basmayı reddetti ve onun hâkimiyetini
ancak nominal olarak kabul etti. Berke Han, Altın
Orda’nın tamamında nüfus sayımı yaptırdı.
Bağımsızlık İlanı
Kubilay’ın başkentini 1264’te Karakurum’dan
Hanbalık’a (Pekin’e) taşıması, Cuci Ulusu’nun bağımsız
devlete dönüşmesinde önemli rol oynadı. Bu tarihten
itibaren merkezî yönetim ile uzaktaki ulus bölgeleri
arasındaki bağlar neredeyse tamamen kesildi. Cuci
Ulusu’nda toplanan vergiler artık Hanbalık’a gönderil
miyordu.
Altın Orda fiiliyatta bağımsız devlet oldu. Ancak tam
olarak bağımsızlık kendi çocuğu olmayan Berke’nin
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Büyük Batı Seferi.
1236–1242
1219’da Çengiz Han Harezmşahlara karşı savaş başlat
tı. Semerkand’ın düşüşünden (17 Mart 1220) sonra Han,
Cebe Bahadır ile Subedey Bahadır başkanlığında özel bir
birlik kurdu. 30 bin askerden oluşan bu birlikten, “nereye
kaçarsa kaçsın” Harezmşah Muhammed’i takip etmesi
ve Moğolların ezeli düşmanları olan Merkitlere misafir
perver davranan Kıpçakları cezalandırması istendi.
Birliğin güzergâhı şöyleydi: Semerkand — Belh —
Nişapur (MayısHaziran 1220) — İran ve Irak — Hemedan
(Eylül 1220) — Erdebil — Mugan’da kışlama — Irak — IV.
Georgiy’in ordusunu bozguna uğratma (Ocak 1222) —
Şemahı — Derbent — Kafkasya Önü’nde Alan ve Kıpçak
ordusuyla karşılaşma ve ayrı ayrı onları mağlup etme —
Kırım (Ocak 1223).
Moğollar, Kıpçaklara onların bozkı
rında darbe üstüne darbe vururken
hayatta kalmayı başaran Kıpçak Hanı
Kotyan, Rus knezlerinin desteğini
elde etti. Müttefikler, Nisan ayının
sonunda Dinyeper’de, Kiev’in biraz
aşağısında toplanmayı kararlaştırdı
lar. Moğol elçilik heyeti de barış tekli
fi ile buraya geldi. Elçiler kılıçtan geçi
rildi ve müttefikler hareket ettiler.
Subedey ile Cebe 17 gün boyunca
Dinyeper boyunca aşağı doğru geri
çekildiler, düşmanı nehrin diğer kıyı
sına çektiler, 8 gün daha onları susuz
yerden geçirip Kalka Nehri’ne (günü
müz Kalçik ve Malıy Kalçik) çıkarttı
lar. 28 Mayıs akşamı da Moğollar ani
den saldırıp düşmanı bozguna uğrat
tılar. Kaçanlar iki hafta boyunca takip
edilerek imha edildi. Daha sonra
Moğollar İdil Bulgar Devleti tarafları
na gittiler, ancak burada büyük bir
yenilgi aldılar. Moğol birliğinden sağ
kalanlar 1223 yazında Çengiz Han’ın
ordusu ile birleştiler.
1235’te Moğol Kağanı Ögedey,
kurultay topladı. Kurultayda hâlâ ele

Kıpçak hanının
miğferi. XIII.
yüzyılın ortası —
ikinci yarısı

Moğol ve Leh
birliklerinin 1241
tarihindeki
karşılaşması.
Duvar resmi.
Polonya, XV.
yüzyıl

geçirilemeyen ve bağımsızlıklarıyla övünen Bulgar, As ve Ok kılıfı. XIII.
Rusları hâkimiyet altına alma kararı verildi. Batu Han’ın yüzyılın sonu —
başkanlığındaki sefere 10 Çengizoğlu (Mönge, Buçek, XIV. yüzyılın başı
Güyük, Kadan, Buri, Baydar, Kulkan, Orda, Şeyban,
Tangut) ile “demir köpek” Subedey’in katılımı da karar
laştırıldı. Büyük sefer, ilkbahar 1236’da başladı.
Sonbaharda bütün güçler İdil Bulgar sınırında bir araya
geldiler. “Ordunun kalabalık olmasından yeryüzü inliyor
ve homurtu çıkarıyor, yabani hayvanlarla yırtıcı hayvanlar
donup kalıyorlardı.” Devletin başkenti Bilyar, ateşe veril
di. 1236 kışı ile 1237 yazı arasında ülke, büyük bir tahriba
ta uğradı.
1237 sonbaharının sonunda Batu, Rus knezliği
Ryazan’ın sınırında görüldü. Rus birliği mağlup edildikten
sonra Moğollar, Pronsk, Belgorod ve İjeslavets şehirlerini
soydular, daha sonra (16–21 Aralık) beş gün içinde
Ryazan’ı kuşatıp ele geçirdiler. Ocak 1238’de Kolomna ile
Moskova’yı tahrip ettiler. 5 Şubat’ta Suzdal’ı, 7 Şubat’ta
Vladimir’i ele geçirdiler. Vladimir halkı çok büyük bir
mukavemet gösterdi ve Mönge Kağan bizzat bahadırlık

ve kahramanlık faaliyetlerinde bulun
du, yani sokak savaşlarına katıldı.
Daha sonra Batu, ordusunu birkaç bir
liğe bölerek kaçan Büyük Knez Yuriy
Vsevolodoviç’i yakalamak için farklı
taraflara gönderdi. Şubat 1238’e
gelindiğinde 14 Rus şehri daha
Moğollar tarafından ele geçirilmişti.
Bu şehirler şunlardı: Pereyaslavl,
Rostov, Ugliç, Yaroslavl, Kostroma,
Kaşin, Ksnyatin, Gorodets, Galiç,
Yuryev, Dmitrov, Volok, Starodub,
Tver. 28 Şubat ya da 1 Mart’ta Moğol
komutanı Burunday, Siti Nehri kıyı
sında Büyük Knez Yuriy’in birliğine
aniden saldırıp onu bozguna uğrattı.
Büyük Knez öldü. 20 Şubat ile 5 Mart
arasında Torjok şehri kuşatıldı. Şehir
ele geçirildi ve ateşe verildi. Şehirden
çıkıp kaçmayı başaran birliği ise
Moğollar takip ettiler. İgnaçKrest’e
kadar ilerleyip yol üzerindeki herkesi
otmuşçasına biçtiler. Novgorod’a 100
kilometre kalmıştı. Batu buradan
güneydoğuya hareket etti. Karşılarına
çıkan Kozelsk şehri onları çok uğraştır
dı. Mart ayının sonundan 1238
Mayısı’nın ortalarına kadar Moğollar
bu şehrin duvarları altında kaldılar ve nihayetinde bu şehri
ancak ortak çabalarıyla ele geçirmeyi başardılar. Moğollar
şehre Mobalık (“fena, kötü şehir”) adını verdiler ve temeli
ne kadar harap ettiler. Buradan Deşti Kıpçak’a kadar hiçbir
mukavemetle karşılaşmadan ilerlediler.
Bozkırlarda Moğollar Çerkeslerin üzerine sefer düzen
lediler (1238 sonbaharı — 1239 kışı), 3 Mart 1239’da
Batu’nun birliklerinden biri PereyaslavlYüjnıy’ı aldı, aynı
yılın Ekim ayında ise Çernigov düştü. Kıpçaklarla müca
dele de devam etti. Baş eğmeyen Kıpçak Hanı Kotyan,
ordusunu Macaristan’a götürdü (1239 sonu). Aralık ayın
da Mordva toprakları ile Rusların Murom ve Gorohovets
şehirlerini ele geçirdiler.
5 Eylül 1240’ta Batu Han asıl birliklerle Kiev’i kuşatma
ya başladı ve 19 Kasım’da veya 6 Aralık’ta ele geçirdi.
Galitsk ve Volın knezliklerinin ele geçrilmesi için de dört
ay harcadı.
Macaristan’a saldırı, 1241 Martı’nda başladı. Güney kola
Orda, Kadan ve Subedey komutanlık etti. Bunlar
Transilvanya’yı geçtiler; Rodna, Bestertse, Varadin, Sibiu
ve diğer şehirleri ele geçirdiler. Baydar ve Kaydu’nun baş
kanlığındaki kuzey kol ise Sandomir’i ele geçirdi, Hmelnik
yakınlarında birleşik PolonyaKrakov birliğini bozguna
uğrattı (18 Mart 1241), 28 Mart’ta ise Krakov’u ele geçirdi.
9 Nisan’da Legnitsa yakınlarında Baydar, AlmanLeh şöval
yelerinin birliğini mağlup etti. Batu başkanlığındaki mer
kezî birlik ise Veretsk geçidini geçerek 11 Nisan’da Sajo
Nehri yakınlarında Kral IV. Bela’nın birliğini mağlup etti,
kral ise kaçtı. 16 Nisan’da Peşt (Budapeşte) düştü. Ocak
1242’de Estergon ele geçirildi. Kral Bela’yı bulmak müm
kün olmadı. Ayrıca Batu, Büyük Kağan Ögedey’in ölüm (11
Kasım 1241) haberini aldı ve bundan dolayı ordusunu
Bosna, Sırbistan ve Bulgaristan’dan geçirerek İdil’e çekti.
Büyük Batı Seferi, 1242 sonbaharında böylece sona erdi.

Zırh takımının
demir parçaları.
XIV. yüzyıl

Kalka Muharebesi. 28–31 Mayıs 1223
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ölümünden sonra tahta çıkan Batu’nun torunu Mengü
Timur döneminde (1266–1282) elde edildi. Bu hüküm
dar, paraların kendi adına darp edilmesini ve Kubilay
Kağan tamgasının yerine kendi ailesinin tamgasının
kullanılmasını emretti. 16 yıllık Mengü Timur hâkimi
yeti döneminde önemli gelişmeler yaşandı. 1270’te
Altın Orda birlikleri, İlhanlıların müttefiki İstanbul’a
yürüdüler. Haçlıların saldırısından sonra zar zor topar
lanan Bizans, imparatorun hanın ordusuna zengin
hediyeler vermesi ve tam itaat bildirmesi sayesinde
kurtuldu. 1277’de Rus knezlerinin de içerisinde bulun
duğu Mengü Timur’un ordusu Kuzey Kafkasya dağlıla
rının son mukavemet ocağı olan Alanların Dedyakov

Lacivert mineli
yarım sütun
parçası.
XIV. yüzyıl

Mineli çok renkli
bitki desenli çini
parçası.
XIV. yüzyıl

Bina Planı.
Tsarevo eski
kenti. XIV. yüzyıl

şehrini ele geçirip harap etti. Türk kaynakları onun
hâkimiyet dönemini “istikrar ve gelişme dönemi” ola
rak nitelendirmiştir: “Mengü Timur Kağan çok sakin,
ulu ve akıllı bir hükümdardı. Onun döneminde halk
refah içerisinde yaşadı.”

Başlangıçta Tokta Han, Nogay’a itaat etti, ancak
zamanla kendinde tek başına hüküm sürme gücünü
gördü ve Nogay ile mücadele başlattı. 1300’de Nogay,
Tokta’nın ordusu tarafından bozguna uğratıldı ve kaçtı.
Çok geçmeden de öldü. Tokta Han döneminde taht
kavgaları sona erdi.
Bununla birlikte karışıklıklar dönemi hazineyi boşalt
mıştı. Bundan dolayı Tokta, savaşlardan vazgeçti. Bu
da ticarî yolların canlanmasını, şehirlerin gelişmesini
ve hazineye gelirlerin akmaya başlamasını sağladı.
1310–1311’de Tokta para reformu gerçekleştirdi, devle
tin tamamında tek para birimi — Saray gümüş dirhe
mi — uygulamasını başlattı. Gelişme dönemi, Tokta’nın
idam ettirdiği kardeşi Tuğrul’un oğlu Özbek Han zama
nında da devam etti.
Özbek Han Hâkimiyeti

Saray’ı ziyaret eden Arap seyyah İbn Battuta, şöyle yazmıştır:
“Saray, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Düz bir yerde
çok büyümüş bu şehir, insanlarla dolup taşmıştır. Çok güzel
pazarları ve geniş sokakları vardı. Şehrin ileri gelenlerinden
biriyle atın üstünde şehri dolaşmaya çıktık. Şehri baştan sona
dolaşmak ve büyüklüğünü tespit etmek istedik. Biz şehrin bir
ucunda yaşıyorduk ve oradan sabahleyin yola çıktık. Öbür
ucuna ise ancak öğleden sonra vardık. Orada öğle namazı kıldık ve ikamet ettiğim yere ancak güneş batarken vardık. Bir
keresinde de enlemesine geçtik. Gittik ve yarım gün sonra
döndük. Ve her yer evlerle dolu. Ne boş arazi var ne de
bahçe.”

Koç figürlü
gümüş kap.
XIV. yüzyıl

Özbek Han’ın ilk işlerinden biri, İslâmiyet’i devletin
resmî dini olarak kabul etmesi oldu. İslâmiyet’in kabu
lü, İran ve Mısır ile diplomatik münasebetlerin gelişimi
ni, eğitimli Müslümanların görev yaptığı yönetim siste
minin mükemmelleşmesini ve genel olarak Orda’da
etnik açıdan farklı grupların birliğini sağladı.
Özbek Han dönemi, Altın Orda’nın ekonomik ve kül
türel gelişiminin zirvede olduğu bir dönemdi.
Bu dönemde ticaret çok gelişti. Dış ticaret, iki ana
yoldan yapılıyordu: İpek Yolu ve Büyük İdil Yolu. İlki,
Doğu ile Batı’yı birbirine bağlarken, ikincisi de Altın
Orda’nın güney bölgelerini kuzey bölgeleriyle birleş
tiriyordu. Askerî birlikler tarafından korunan ticaret
yolları güvenli hâle geldi. Bozkırda belli mesafeler
aralığında tüccarların dinlenebileceği kervansaraylar
oluşturuldu.
Özbek Han, Tokta’nın para reformunu devam ettirdi
ve pul adlı bakır bozuk para basımını başlattı. Onun
döneminde çok aktif dış politika yürütüldü; Litvanya,
Lehistan, Çağatay Ulusu, İlhanlılar üzerine seferler
düzenlendi. 1318–1319 ve 1335 yıllarında Altın Orda
ordusu, Azerbaycan’a saldırsa da ele geçirmeyi başara
madı. 1341’de Özbek’in yerine tahta, büyük abisi

G. V. Vernadskiy şöyle yazmıştır: “Tokta, kendisini çok becerikli bir hükümdar
olarak gösterdi… O, sert Moğol geleneklerine ve Moğol birliğine inanan bir
kimseydi… Tokta baştan beri güçlü bir ordu ve idare kurma işine girişti… Bu
süreçte de dış siyaseti ve vassal halklar ile knezlerle münasebetleri de kendisi
yürüttü.”

Gümüş, firuze,
inci, altın
kaplama
düğmeler.
XIV–XV.
yüzyılın başı.

Mengü Timur’un ölümünden sonra Altın Orda’da
hanedan krizi başladı. Batu soyundan gelen Çengizo
ğulları taht kavgasına tutuştular. Ancak devlette ger
çek hâkimiyet, Mengü Timur döneminde beylerbeyi
görevinde bulunan Nogay Mirza’nın elindeydi. O, Don
bozkırları ile Karadeniz bölgesinde göçebe hayatı yaşı
yor, bağımsız olarak mücadele veriyor; Polonya,
Macaristan, Trakya, Makedonya ve Bulgaristan’a sefer
ler düzenliyordu. Bulgar ve Sırp hükümdarları,
Nogay’ın hâkimiyetini kabul ettiler. Rus knezleri ara
sında iki grup oluştu. Bunlardan ilki Nogay’ın hâkimiye
tini, ikinci grup ise 1291–1312 yılları arasında Saray tah
tında oturan Tokta Han’ın hâkimiyetini kabul ediyordu.

Kilden kandiller.
XIV. yüzyıl

Tinibek’i öldüren Canibek çıktı. Canibek, önceki hanla
rın siyasetini devam ettirerek Moskova Hanlığı’nı
Litvanya’ya karşı destekledi ve bundan dolayı Rus yıl
lıklarında “iyi hükümdar” olarak tasvir edildi.
Müslüman kaynakları da buna benzer yaklaşım göster
mişlerdir: “Adaleti, alicenaplığı ve kutsallığı ile meş
hurdu. Deşti Kıpçak Ülkesi’nde onun gibi adil, dindar
ve güçlü bir hükümdar yoktu.”

Bilim Merkezi
Altın Orda’nın kültür merkezi, başkent Saray idi. Bu şehir
özellikle Berke Han zamanında “bilim merkezi ve bereket
ocağı olup çok kısa zamanda buraya çok sayıda bilim
adamı ile meşhur insanlar, filologlarla hüner sahibi kimseler ve saygıdeğer kimseler toplandı.”(İbn Arabşah).
Sadece Saray’da değil ülkenin diğer şehirlernde de çeşitli
eğitim müesseseleri kuruldu. Burada meşhur din adamları, bilim adamları, yazarlar ders veriyorlardı. Bunların
arasında Müslüman Doğu’nun meşhur merkezlerinden
bilim adamları da vardı. Örneğin meşhur din adamları
Genceli Hoca Hasan İbn Ömer el-Bulgarî, İranlı Ebu
Muhtar İbn Mahmud el-Kazvinî, Ferganalı Hüsam İbn
Melik el-Margiani bir süre Bulgar’da yaşadılar.
Bilim adamı ile şairlerin çoğu birçok dil biliyor ve eserlerini Türkçe, Arapça ve Farsça yazıyordu. Ancak yazı kültürü, daha çok günümüz Tatarcasına çok yakın olan
Kıpçak Türkçesiyle gelişiyordu. Hanın yarlıkları ile Altın
Orda edebiyatının şaheserleri olan Kutb’un Husrev ve
Şirin’i (1342), Mahmud el-Bulgarî’nin Nahcu’l-Faradis’i
(1358), Hisam Katib’in Cümcüme Sultan’ı (1369) ve Seyfi
Saraî’nin Gülistan bi’t-Türki Kıpçak Türkçesiyle kaleme
alınmıştı.
Yazıda Arap alfabesi kullanıldı. Sosyal yapıların en görünür yerlerinde — kubbe, yüksek methal, kapı — Kur’an-ı
Kerim’den ayetler ve Şark şairlerinin şiirlerinden Arap
harfleriyle güzel yazılar yer alıyordu. Kağıda, kapkacağa,
süs eşyaları ve günlük eşyalara metal tüylerle yazıyorlardı.
Halk arasında da okuma yazma oranı yüksekti.

Büyük Fetret Devri
Canibek’ten sonra tahta Berdibek çıktı. Ancak
1359’da öldürüldü ve 20 yıl süren iç savaş başladı.
1360’lı yıllarda devletin başkenti Saray’da yılda dörder
han değişiyordu. Söz konusu karışıklık döneminde
Altın Orda bağımsız birkaç bölgeye parçalandı.
Bunların başında Saray’da oturan hanlarla aynı zaman
da hüküm süren hükümdarlar bulunuyordu.

Gümüş ve altın
kaplamalı
güğümün üst
kısmı. XIV. yüzyıl

Ağaç kâse.

Fetret devrinde Çengiz soyundan gelmediği için XIII. yüzyılın
tahta çıkma hakkı olmayan Mamay Mirza, kendisinin sonu — XIV.
tahta çıkarttığı kukla hanlar vasıtasıyla İdil’in batısında yüzyılın başı
ki toprakları yönetti. Altın Orda’daki fetret döneminde
Moskova Knezliği çok güçlendi ve Mamay Mirza da
Büyük Moskova Knezi Dmitriy İvanoviç’in itaatini sağ
lamak için Rus topraklarına büyük bir sefer düzenledi.
Kulikovskaya düzlüğünde yapılan muharebede Mamay
bozguna uğratıldı ve kaçtı. Bu arada Orta Asya emiri
Timur, Saray tahtına Cuci soyundan gelen Toktamış’ı
çıkarttı. Toktamış Timur’dan destek alarak Mamay’a
karşı harekete geçti. Mamay, ona Kalka kıyısında karşı

Oyma bitki desenli
ve epigrafik
bezekli kırmızı
kilden friz,
XIV. yüzyıl

koymaya karar verdi. Ancak askerleri, Toktamış’ın
ordusunu görünce atlarından inip gerçek bir Çengizoğ
lu hanına biat ettiler. Mamay, Kırım’a kaçtı ve burada
Cenovalılar tarafından öldürüldü. Toktamış, Cuci
Ulusu’nu eski sınırlarında canlandırmaya karar verdi ve
kendisini tahta çıkaran Timur’a karşı çıkarak 1383’te
onun ele geçirdiği Harezm'i geri almak istedi. Bundan
sonra onun ordusu, Kafkasya’ya saldırdı. Askerlerin
camilerle medreseleri yok etmesi, bu savaşın, İslâm
karşıtı bir sefer olduğunun en büyük göstergesidir.
Kafkasya Ötesi’ne gerçekleştirilen sonraki sefer, bu
kadar başarılı olmadı. Timur’un birlikleri göçebeleri
kovdu, birçoğunu da esir etti. Timur esirlere çok mer

hametli davrandı, onlara kıyafet ile
para vererek serbest bıraktı.
Karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu
anlayan Toktamış, toprakları Timur
gulamlarının seferlerinden zarar
gören Doğu Çağatay Hanlığı
hükümdarı Kemaleddin ile ittifak
kurdu.
1387’de Toktamış’ın “yağmur
damlaları gibi sayısız” ordusu hiçbir
yerde mukavemet görmeden
Ceyhun ve Tirmiz’e ulaştı. Aniden
Semerkand’da ortaya çıkan Timur,
Hocend’e doğru çekilmekte olan
Toktamış’ı mağlup etti. Toktamış
Yayık’ın arkasına çekilirken 1388’de
Timur Harezm’i ele geçirdi ve külle
re arpa ekti. Sıra, Doğu Çağatay
Hanlığı’na gelmişti. Buraya da
Timur seçkin birliklerini gönderdi.
Ordu, İli Nehri’ni geçti ve
Tarbagatay’a ulaştı. Bundan sonra
Timur’un ordusu ikiye ayrıldı.
Birliklerden biri, Doğu’ya hareket
etti ve Turfan vahasına ulaştı. İkinci

Timur Kutluğ
Han’ın 1397
tarihli yarlığının
kopyası
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Ejderha süslü
eyer kaşının
süsü. XIII.
yüzyılın sonu

Kulikovo
Meydanı’nda
Mamay Mirza.
1380. M. V.
Gorelik’in rekonstrüksiyonu

Topuz ve okların
uçları. XIII.
yüzyılın sonu

birlik ise Tanrı Dağları’nın kollarını geçerek Karaşar’ı ele
geçirdi.
1391’de Timur, Toktamış’ı takip etmeye devam etti.
Timur, Yayık’ı geçti ve Toktamış’ı İdil’in kıyısına sıkıştır
dı. İdil’in kolu Kundurca yakınlarında Toktamış’ın birlik
leri bozguna uğradı. Bu galibiyeti Timur kolay elde
etmedi ve bundan dolayı sonbaharda Semerkand’a
döndü. Toktamış ise Orda’ya döndü. Taraflar arasında
ki belirleyici muharebe, 1395’te Terek vadisinde yapıl
dı. Toktamış’ın askerleri, Timur’un profesyonel ordusu
tarafından mağlup edildi. Kaçanları takip eden Timur,
Rus topraklarına girdi ve Elets şehrine kadar ilerledi.
İdil’deki Saray şehri ile İdil ve Kırım’daki birçok şehri
harap etti. Bundan sonra Altın Orda’nın gerilemesi baş
ladı.
Altın Orda’nın Yıkılışı
1395 yılı felaketinden sonra Altın Orda’nın bir birlik
devlet olarak varlığı sona erdi. Altın Orda topraklarında
Gümüş ve altın
kaplamadan
yapılan Moğol
kupası. XIII.
yüzyılın sonu —
XIV.yüzyılın ilk
yarısı

Altın Orda’nın zayıflaması ve yıkılmasında pay sahibi
olan meşhur mirza Mamay, yazılı kaynaklara göre orta
boylu, pek akıllı olmayan biriydi, ancak çok sert ve
ısrarcı bir karaktere sahipti. 1994–1995’te Eski Kırım’ın
girişinde bulunan ve Mamay Kurganı olarak bilinen
Bronz Çağı’ndan kalan büyük bir kurganda kazı çalışmaları yapıldı. Çalışmaları M. G. Kramarovskiy başkanlığında Ermitaj Devlet Müzesi’nde bir ekspedisyon
grubu gerçekleştirdi. Kazı sırasında kurganın ortasında
meşe ağacından bir tabutun içinde mezar bulundu.
Mezarın içinde yaklaşık 50 yaş ve 150 santimetre boyunda Müslüman (kıyafetsiz) bir erkek gömülüydü.
Maalesef onun kafatası çok iyi korunmamıştır. Ancak
definin azametine dayanarak M. G. Kramarovskiy burada Mamay’ın gömülü olduğunu tahmin etti.
Kulikovskaya vadisinde Mamay, başkomutan sıfatıyla ve
Moğol geleneklere uygun olarak savaş alanının dışında
durdu. Zırhlı takım giymişti, miğferi ise ancak doğrudan
bir tehdit ve göğüs göğse çarpışma durumlarında takardı. Saç traşı ise tipik Moğol traşıydı. Başında şapka
vardı. XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şapkaların
tepesi, yerli Türk ve İran geleneklerinin etkisiyle daha
geniş ve yumurta şeklinde olmuştur. Şapkanın kesitleri,
yukarıya doğru bükülmüştü. Şapkanın tepesi altındandı,
dindarlığının göstergesi olarak alt kısmı dar sarıkla
çeviriliydi.
Vücudu yelme ile korunmuştu. Onun da üzerine çelik
laminar zırh giymişti. Mamay’ın sağ kolunda Batı’dan
benimsenen çelik eldiven vardı. Sol elinde ise boyalı deri
ile kaplı yuvarlak kalkan bulunuyordu.
Mirzanın atına da zırh takımı giydirilmişti. Atın başı,
çelik maske, vücudu ise deri veya keçeden yumuşak haşa
(orduda eyer bellemesine verilen ad) ile kaplıydı. Bunun
da üstüne pahalı bir kumaş atılırdı. Dizginlerin kemerleri, koşum takımı ve haşanın üst
kısmı, altan kaplamalı gümüşten
çeşitli figürlü şeritlerle süslenmişti.
1892’de 72 böyle şerit, Berdyanslk
şehrinde bulundu. Günümüzde bunlar Ermitaj’da sergilenmektedirler.

Edigey Mirza.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Büyük figürlerle
süslü dokuma
kemer.
XIV–XV. yüzyıllar

Deri cüzdan.
XIV. yüzyıl

bağımsız ordalar kuruldu. Kırım’da Toktamış, Yayık’ta
Edigey, Astarhan bölgesinde TimurKutluğ, Saray’da
Kurçak hüküm sürüyordu. Bunlar arasında iktidar ve
komşusunun toprakları sayesinde kendi topraklarını
genişletme mücadelesi yaşandı.
Timur Kutluğ ile Edigey, Toktamış’a karşı birlikte
hareket ettiler. Toktamış ise Litvanya Knezi Vitovt’tan
yardım istedi. 12 Ağustos 1399’da Vorskla Nehri’nde iki
tarafın orduları karşı karşıya geldi. OrdaLitvanya itti
fakı bozguna uğratıldı.
TimurKutluğ, Altın Orda’da konumunu güçlendirdi.
Ancak çok geçmeden öldü ve Edigey, “knezlerin knezi”
oldu (Onun hayatı, Edigey Destanı’na konu oldu). Çen
giz soyundan gelmediği için tahta
çıkma hakkına sahip olmayan
Edigey, bundan dolayı Cuci soyuna
mensup kimseleri tahta çıkartsa da
fiili hükümdar kendisiydi. Başarılı
ve kurnaz diplomat, cesur komutan
ve akıllı devlet adamı Edigey, Altın
Orda tarihinde son kez bütün ulus
ları tek bir çatı altında birleştirmeyi
başardı.
Altın Orda’nın bundan sonraki
süreçteki tarihi, iç savaş ve sonu
olmayan iktidar mücadelesiyle
doluydu. Bu süreç, nihayetinde
1419’da Edigey’in ve bütün devletin
sonuna yol açtı. Altın Orda; Kırım, Astarhan, Kazan,
Sibir hanlıkları ile Nogay ve Büyük ordalara parçalandı.
Böylece Altın Orda’nın tarihi üç ana devreye — kuru
luş, gelişme ve yıkılış — ayrılmaktadır. Bir zamanların
büyük devletinin parçalanma sürecinin başlamasıyla
birlikte Tatar ve bölgenin diğer halklarının tarihinde
yeni bir sayfa başlamaktadır.

Kadın gümüş
ziynet eşyası.
XIV–XV. yüzyılın
başı

Moğol soylularının kıyafeti hakkındaki bilgileri Tebriz’de
yapılan çok sayıdaki minyatür ile günümüze ulaşan değerli
taşlarla süslerden ediniyoruz. XIV. yüzyılın sonundaki soyluların kıyafeti, Moğol kıyafet unsurlarının tamamını içermektedir, değişiklikleri ancak ayrıntılarda görmek mümkündü.

Gümüş ve altın
kaplamadan
yapılan tarak ve
kutusu. XIII.
yüzyılın ikinci
yarısı — XIV.
yüzyılın başı

Altından yapılan
kemer süsleri.
XIV. yüzyıl

“İki Saray” Sorunu
Altın (Ak) Orda tarihi araştırmalarında devletin iki başkentinin olduğuna dair görüş hâkimdir. Bunlardan ilki, XIII. yüzyılın ortalarında kurulan Saray-Batu şehri iken, ikincisi
1320–1330’lu yıllarda kurulan Saray-Berke (Saray el-Cedid)
şehridir. Bunlardan ilkinin kalıntılarının günümüz Volgograd
yakınlarındaki Tsarevo eski kenti, ikincisinin kalıntılarının ise
İdil’in daha aşağısındaki Selitrennoe eski kentinin olduğu
düşünülmektedir. 1999’da “iki Saray” hakkındaki tartışmalar
yeniden alevlendi. Bu atlasta şöyle bir görüş kabul görmüştür:
Saray-Batu, Saray-Berke, Saray el-Cedid, Saray el-Mahrusa
ve diğer şehirler, Saray adlı tek bir şehir olarak kabul görmektedir (Selitrennoe eski kentinin toprakları olarak kabul edilmektedir). Tsarevo eski kenti ise Gülistan şehri ile bağdaştırılmaktadır.

En büyük değişiklikler şapkalarda oldu. Bunların tepelerinin boyutu büyüdü. Bu hususu hem yerel (Türk ve İran)
geleneklerin etkisi hem de Müslüman Ordalıların her
zaman şapka takmak zorunda kalmalarıyla izah etmek
mümkündür. Büyük Moğol şapkalarını daima taşımak zor
olduğundan onların altına gece dahi çıkartmadıkları takkeler takmaya başladılar. En çok da kesitleri olan şapkalar
tercih edilirdi. Aristokratların şapkalarının tepeleri, değerli
taş ve incilerle süslü, kenarları ise altın ve renkli iplerle
dikiliydi.
Asıl kıyafet ise bütün süsleriyle birlikte Moğol elbisesi (cüppesi) idi. Artık yalnızca elbisenin kolları daha kısaydı.
Bunun sebebi de alt kıyafetin kollarının gösterilmek istenmesiydi. Bu kıyafeti asıl kıyafetin ton ve rengine uygun bir
kumaştan dikerlerdi.
Asıl elbisenin üzerine metal çerçeveli kemer takılırdı.
Kemere de cüzdan, yemek bıçağı ve mendil asılırdı. Bunun
da üstüne kürk giyerlerdi. Kürkün düz eksen kesiti, dar
yakası ve uzun kolları vardı. Asıl elbise ile kemerin görünmesi için söz konusu kürkün önü kabul sırasında kapatılmazdı.
Değişiklikler ayakkabılarda da oldu. Artık çizmeler, konç ve
ayağın üst kısmından oluşuyordu. Bunları da ince deri, fötr
ya da kalın deri parçalardan aşındırıyorlardı. Aynı dönemde
çizmeler, yapı malzemelerine göre evde ve dışarıda giyilenler olmak üzere ikiye ayrıldı.
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Batu Han.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Bronzdan
yapılmış ve
ucuna altı metal
şeritin (yaprağın)
eklendiği bir çeşit
topuz. XIII–XIV.
yüzyıllar

Özbek Han.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Batu Han.
Çin resmi

Çin ve İran tasvirleri ile arkeologlar tarafından bulu
nan kıyafet, silah ve koşum takımı, Batu Han’ın
1236–1237 yıllarında İdil Bulgar Devlet i ile Rus
Devleti’ni ele geçirdiği dönemde XIII. yüzyıl Moğol
hanının askerî teçhizatı konusunda fikir sahibi olma
mızı sağlamaktadır.
XIII. yüzyıl Moğol hanının kıyafeti çok rahat ve zarif
ti. İçlik gömlek, yün kumaştan yapılan sıcak uzun elbi
se, kapitone montun üstüne lamellar ya da birleşik zırh
gömleği giyerlerdi. Zırhın omuzlukları olmadığı için
çok hafif oluyordu. Kollar, zengince süslenen dirseklik
le korunuyordu. Zırhın üstüne kısa geniş kollu süslü bir
kaftan giyilirdi. Kaftan, pahalı bir kumaş ile kaplıydı.
Kürkle kaplanmış ve çevrelenmiş kaftanın göğüs kısmı
na kare bir alan işlenmişti. Hanın başında miğfer şek
linde ve tepesi olan Tatar tipi şapka vardı. Şapkanın
siperi, kulaklık ve ense kısımları pars kürkünden yapıl
mıştı. Şapkanın ucuna puhu kuşu, sülün, balıkçıl kuşu
nun tüyleri koyulurdu. Geniş konçlu şık çizmeler ise ren
kli bitki motifleriyle süslüydü. Han yalnızca tek bir
kemer — ok ya da kılıç kemeri — takıyordu. Her iki
kemer de aynen bunlara asılan silah ve cüzdanlar gibi
çok gösterişliydi. Kamçı ise kemik oyması ve desenli
altınla süslenmişti.
Hanın atının koşum takımı da daha mütevazı değildi.
Eyer kaşı, dizgin ve koşum takımının kemerleri ve diğer
süs parçaları altın oymayla kaplanırdı. Giyimi sayesinde
han, askerleri tarafından uzaktan
farkediliyordu; düşman için ise o,
Moğolların güç ve zenginliğini sem
bolize ediyordu.

Koşum takımının
gümüş ve altın
kaplamalı süsleri.
XIV. yüzyıl

1330’lu yıllardaki Cuci Ulusu’nun hanının kıyafeti,
başta Moğol olmak üzere Merkezî Asya geleneklerinin
karmaşık bileşiminden ibaretti. Çin ve Müslüman Doğu
kültürlerinin parçalarını da bu kıyafette görmek müm
kündü.
Özbek Han’ın tacı, Rus çarlarının da tacı olan Altın
Orda menşeli Monomah Şapkası’na benziyordu.
Muhtemelen bu şapkayı daha sonra Özbek Han,
Moskova Knezi İvan Kalita’ya 1327’deki Tver ayaklan
masını bastırması dolayısıyla hediye etmişti.
Moskova’da birkaç asırdır saklanma sürecinde dişli taç
kısmını kaybetmiştir. Alman diplomat ve seyyah
Herberstein’in tasvirlerine bakıldığında, XVI. yüzyılın
başlarında şapkanın bu parçası da vardı. İlhanlı devri
İran minyatürlerinde de hanların şapkalarının bu parça
sı resmedilmiştir.
Hanın alta giydiği elbise, Moğol biçiminde olup sol
dan sağa kapatılıyordu. Elbisenin kolları dar ve uzun
olup yanlardan bele kadar kesmeleri vardı. Bu elbise,
Müslüman Doğusu’na has tipik çizgili kumaştan dikili
yordu. Bundan yalnızca kollarının kısa olmasıyla ayırt
edilen ve onun üstüne giyilen üst elbise ise nakışlarla
süslüydü. Cürcen bitki motifleri, göğüs kısmında kare
ler, omuz kısımlarında da daireler oluşturuyordu.
Göğüs kısmındaki kare motifi, Moğol kıyafetinin tipik
motifiydi. Daha sonra bu ayrıntı, Çin’de ayrım işareti
(bufan) olarak kullanıldı. XVII. yüzyılda ise askerî veya
sivil memuriyetlerin göstergesi hâline geldi.
Metal süslerle donatılmış kemer ile kemerde asılı
çantacüzdan, aynı işlemeli çizmeler gibi tamamen
Moğol tarzında yapılmıştı. Ancak kemer, çanta ve
ayakkabının derisi bakır oksit rengine boyanmış ve
Bulgar ustaları tarafından işlenmişti.
İran minyatürlerine göre taht, Çin tahtları örnek alı
narak yapılmış ve sıkça da ejderha kafası gibi parçalara
sahip olmuştur. Tahtın yüzü resimde de görüldüğü gibi
Çin ve Moğol bezekleriyle kaplıydı.

Toktamış Han.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Monomah
Şapkası. Moskova
knezleriyle Rus
çarlarının en
önemli taçları.
XIV. yüzyılın ilk
yarısı

Bilezik.
Altın Orda. XIV.
yüzyıl

Toktamış Han bütün hayatını savaş ve seferlerde
geçirdiğinden dolayı cesur bir asker olarak biliniyordu.
Bundan dolayı onun askerî kıyafeti, her an savaşabile
cek birine göre ayarlanmıştı.
Toktamış iki zırh gömleği — yelme ve zırh takımı —
giyerdi. Omuzları, göğsün üst kısmını ve kalçaları koru
Kemer takımının
altın ve savat
süsleri. XIV.
yüzyılın ikinci
yarısı — XV.
yüzyılın başı

yan zırh takımı, çelik şeritlerden ve lamellar zırhlı elbi
seden oluşuyordu. Kollar, dirsekliklerle korunuyor,
ayaklara ise zırh takımının altındaki kemere kayışlarla
bağlanan zırhtan çizmeler giyiliyordu. Miğfer, şapka
siperliği ve kulaklık ile eyerin ön tarafına kayışla bağla
nıyordu. Hanın iki kemeri vardı: ok ve kılıç kemerleri.
Elinde ise topuz, silah ve iktidar sembolü olan “mareşal
asası” vardı.
At da iyi korunuyordu. Bunun için çelikten maske ile
altı parçalı geleneksel Moğol zırhı kullanılıyordu. Atın
zırh takımı, renkli boyalarla zengin bir şekilde boyan
mıştı.
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Altın Orda zırhlı
süvari askeri.
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Süvari tasvirli
kalın bir küp
parçası. XIII.
yüzyılın ikinci
yarısı — XIV.
yüzyıl

XIV. yüzyılda ağır zırhlı süvari birliği, Cuci Ulusu’nun
temel öncü birliği olarak kalmaya devam etti. Ancak
zamanla, XIV. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Altın
Orda silahlarında köklü değişiklikler oldu.
Altın Orda ustaları, miğferleri hâlâ Moğol genekleri
ne göre silindirik koni ve kürevî koni şeklinde yapıyor
lardı. Yüzü ise Doğu’da eski Moğol öncesi geleneğe
göre yapılan maske şeklinde tolga siperliği koruyordu.
Cuci Ulusu topraklarında onları tek bir şablona (gaga
burunlu, elmacık kemikleri çıkık erkek yüzü) göre dövü
yorlardı. Gözler için badem biçiminde delikler açılır,
göz kapakları için de çıkıntı yapılırdı. Maskede bıyık,
kaş, hatta bazen sakal bile gösterilirdi. Ancak maske
genelde dümdüz olurdu. Maskede ağız, dar yarım sıkıl
mış dudaklar şeklinde gösterilirdi. Maskenin yan kısmı
na ise çok gerçekçi bronz küpeli kulaklar yapıştırılmıştı.
Bu küpelerden küçük kayışlar geçirilip maske yüze bağ
lanıyordu. Maske miğferin kasket kuşağına menteşe
yardımıyla hareket edebilecek bir şekilde yapıştırılırdı.
Doğu Avrupa için geleneksel olan rahat ve güzel
yelme, Altın Orda askerlerinin gittikçe dikkatini çek
meye başlamıştı. Ancak sağlamlık açısından bu yelme,
Merkezî Asya lamellar zırhına kıyasla emniyetliydi. Bu
yelme, Moğolların en sevdiği silahı olan oklarla yaya
karşı da pek dayanıklı değildi. Bundan dolayı Altın
Orda’da zırh takımı konusunda pek mühim yenilikler
kabul edildi. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde burada,
XV–XVI. yüzyıllarda Orta Asya’dan Hindistan ve
Polonya’ya yayılan yelme plak zırhı icat edildi. Daha
Hun döneminde Kama Yanı bölgesinde bunlar kullanıl
maya çalışıldıysa da başarılı olunamadı. Ancak XVI.
yüzyılda çelik şeritlerle yelme zırhın birleştirilmesi silah
işinde âdeta bir devrim yarattı. Hareketlilik açısından

Demirden
yapılmış miğfer.
Kuban Yanı
bölgesi. XIV.
yüzyıl

yelme kadar rahat ve esnek olan yeni zırh, şeritlerinin
yüzeyi sayesinde ok, kısa saplı atma mızrağı, kılıç ve
topuzdan iyi koruyordu. Bu arada zırhın ağırlığı artma
dı. Çeliği zırhla kaplama yöntemi sayesinde ayakla
kalça daha fazla korunaklı oldu.
Kalkan da değişikliğe uğradı. Cuci Ulusu’nun güney
batısında, Karadeniz ve Azak deniz
lerinin kıyısında, buraya Moğol han
ları döneminde yerleşen İtalyan
kolonilerinden, kalkanları metal
çubuklarla (şeritlerle) kaplama
uygulaması benimsendi.
Çok popüler olan yelme,
Moğollar için geleneksel olan
koşum takımında da kullanılmaya
başlandı. XIV. yüzyıl boyunca atlara
takılan çelik maske de çok yayıldı.
Aynı dönemde Cuci ve Hülagü
uluslarına has olan kılıcın spesifik
şekli de geliştirildi. Bu kılıcın en
önemli özelliği, uzunluğu (bir met
reden fazla) ve kılıç namlusunun
eğilişidir. Sıkça namlunun alt çeyre
ği genişliyor, Kuban Yanı bölgesinde
ise namlunun alt kısmındaki üçte bir
kısmına dörtgen şekil veriliyordu.
Bu namlularla düşman sadece kılıç
tan geçirilmez, aynı zamanda düş
man ve atı hançerlenirdi. Bu kılıçlara Çerkes kılıcı denil
di. Cuci ve İlhanlı kılıçlarının karakteristik özelliği ise
namlunun üstünde demir halkanın olması ve aşağı
doğru çekilen ve yassı hâle getirilen uçları ile asimetrik
uçları olan çaprazlamalardır (Söz konusu çaprazlama
lar da Batı Avrupa’nın güneyinden benimsenmişti).
Özbek Han dönemi bir Altın Orda askerinin mezarın
da Batı Avrupa satırı — falchion — benzeri bir namlulu
silah bulunmuştur. Namlu, şüphesiz yabancılardan ve
muhtemelen de İtalyan kolonicilerden benimsenmişti,
sapı ise yerlidir. Bu sap, kılıcın namlusuna kıyasla daha
ağır bir namluya yapıştırıldığından sapına da zamanla
yeni eklemeler yapılmıştır. Ağır namlular popüler hâle
geldiğinden dolayı XV–XVI. yüzyıllarda bu saplar bütün
Ön Asya’da yayılmıştır.
XIV. yüzyılda ok ve yay kılıflarının üstüne yapılan
kemikten oymalı süs sanatı gelişmeye devam etti. Bir
yandan eski Moğol geleneği geliştirildi, diğer yandan
da İran ustalarının motif ve ajurlu oyma taş süsleme
tekniği benimsenmeye başlandı.

Kalın ve kısa
sopanın parçası.
XIII–XIV.
yüzyıllar

Ok kılıfının
kemikten süsleri.
XIII–XIV.
yüzyıllar

XIV. yüzyılın ikinci yarısında Çengizoğulları
İmparatorluğu’nun Batı uluslarında savunma teçhi
zatında ciddi değişiklikler oldu. Bu değişiklikler,
Moğolların Batı’ya beraberinde getirdikleri gelenek
lerin geliştirilmesi ve Cuci Ulusu’nda icat edilen hal
kalı şeritli zırhların gelişimi ile bağlantılıydı. Her iki
süreç de genel olarak zırhın insan vücudunun yapısı
na maksimum yaklaşma eğilimini yansıtmıştır. Bu
süreç aynı dönemde Batı Avrupa’da da gerçekleşti.
Avrupa’daki süreç, “gotik zırhın”, “demir vücudun”
icadına yol açtı. Doğuda ise XV. yüzyılda halkalı şerit
li zırhlar, yumuşak örtülerle kaplanmaya başlandı ve
bu alanda büyük mesafe katedildi.
Soylu Altın Orda zırhlı yüzbaşısı —
oğlan veya nöker — o dönem için
maksimum ağırlıkta zırh taşıyordu.
En başta vücudu iki zırh koruyordu:
yelme ve bunun üzerine giyilen
büyük dörtgen şeritlerden oluşan
zırh takımı. Dörtgen şeritler, gövde
nin ters yüzüne yapıştırılıyordu.
Gövde kısmı dışarıdan kırmızı, kiraz
veya leylak rengindeki çuha ya da
kadife ile kaplanırdı ve kumaş üze
rindeki bronz ya da altın kaplamalı
perçinler dikkat çekiciydi.
Bu şekilde yapılan zırhın göğüs
sırt kısmının omzuna, omzu koru
yan parçalar eklenmiştir. Omuzlar
çelikten dikdörtgen şeritlerle kapla
nır, bunların alt kısmına da üç dikey
kayış eklenirdi. Bunların da ucuna
çelik şeritler eklenirdi.

Kırbaç saplarının
bronzdan yapılan
uçları. XIII–XIV.
yüzyıllar

Kılıç kemerinin
parçaları.
XIV. yüzyıl

Savaş baltası.
Prusya. XIII.
yüzyıl Moğol
askerinin
ganimeti

Okların demirden
yapılan uçları.
XIII. yüzyılın
ikinci yarısı —
XIV. yüzyıl

Altın Orda’nın
zırhlı askeri.
XIV. yüzyılın
ikinci yarısı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Kuyruk sokumu kemiği ile kasığı ise çelikten yapılmış
yatay şeritlerden oluşan ve eski laminar yöntem ya da
dikey kayışlara perçinlenen dikdörtgen kanatlar koru
yordu. Kalçaları koruyan parçalar da aynı şekilde yapılı
yordu. Bunlar daha dar ve ayakların yuvarlaklığı boyun
ca eğri şekildedirler. Bunlara yumuşak yelme şeritle
yuvarlak çıkıntılı çelik dizlikler yapıştırılıyordu. Bu diz
liklere de aşağıdan yelme halkalar şeklinde bacaklıklar
ekleniyordu. Elin tersini de kaplayan dirseklikler ise
Ordalı askerin zırh takımının son parçasıydı.
Askerin kafası da çok iyi korunuyordu. Miğferin tepe
si yarım küre, yumurta ve kürevî koni şeklindeydi.
Miğferin kasket kuşağı, kaş yeri ve yerinden oynatılabi
len burunluğu vardı. Yüzü kaplayan yelmeden yapılan
bir nevi pelerin, yalnızca gözleri açık bırakıyordu. Buna
bazen sert maddeden yapılan şeritten kulaklıklar ve “u”
şeklinde çeneyi kapatan geniş yatay şerit eklenirdi.
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Altın Orda’da İslâmiyet
Mezar taşı.
Solhat şehri,
Kırım. XIV. yüzyıl

Çeşitli Türk halklarının yaşadığı Çin ile Batı Avrupa
arasındaki Avrasya’nın geniş coğrafyası daha VIII–IX.
yüzyıllarda ArapMüslüman medeniyetinin güçlü etki
sini hissetmeye başlamıştı. XI. yüzyılda Divanı Lügat’it
Türk’ün müellifi Kaşgarlı Mahmud, gâvur Türklerden
şikâyetçi olmasına rağmen çok geçmeden İslâmiyet,
Avrasya coğrafyasındaki Türk halk
larının etnik bilinç ile sosyokültürel
hayatlarının ana unsuru hâline
geldi. Avrasya yavaş yavaş Ortaçağ
Müslüman Doğusu’nun özgün bir
parçası oldu. Türk halkları arasında
İslâmiyet’in hızlı bir şekilde gelişme
si konusunda meşhur Şarkiyatçı V. V.
Barthold şöyle yazmıştır: “Türk
unsurunun galibiyetine, İslâmiyet
ve Müslüman kültürünün galibiyeti
refakat etti.”
X. yüzyılın ikinci yarısı ile XI. yüz
yılın ilk yarısı, Avrasya Türk tarihinin
önemli bir devresi oldu. Arap fetih
lerinin neticesinde etnik Fars
kökenli hanedanlıkların başında
bulunduğu Müslüman ülkelerin
yerini Türk hanedanlıkları aldı. Dinî
inanç ve ayinler, siyasî kültür ve
Müslümanlara has hayat tarzı

Altın Orda’yı ziyaret eden Mısırlı el-Ömerî şöyle yazmıştır: Özbek Han Saray’da
medrese inşa ettirdi. Çünkü o bilimi çok seviyordu ve halka sadıktı… O, gerçek
bir Müslümandı ve Müslüman olduğunu her hâliyle belli ediyor, İslâmiyet’in
bütün şartlarını yerine getiriyordu.”

Rahle üstünde
Kuran-ı Kerim.
XIV. yüzyıl

Altın Orda’da İslâm ve Ortodoksluk
Altın Orda örneğinde Avrasya Müslüman bölgesi devlet, etnik ve dinî alanlarda
İslâm-Hristiyan siyasî diyaloğunun eşi benzeri olmayan örneğini teşkil etmektedir. 1261’de Berke Han döneminde Saray’da Ortodoksluk Piskoposluğu kuruldu
(Altın Orda dağıldıktan sonra Moskova’daki Krutiçkoe Manastırı’na taşınmıştır). 1276’da Saray Piskoposu Feognost, Hristiyanlığı kabul etmek isteyen TürkTatarların meselesinin görüşüldüğü İstanbul’daki Patrikler Konseyi’ne katıldı.
Yine Özbek Han gibi koyu dindar bir hükümdar, Rus Metropoliti Petro’ya din
adamlarına büyük imtiyazlar tanıyan yarlık verdi.

Altın ve firuzeden
yapılan amulet.
XIV. yüzyıl

Büyük Bozkır, İdil Yanı, Kama Yanı, Hazar Yanı ve
Kırım’daki Türk halk ve kabilelerini birleştirdi. İdil
Bulgar Devleti’nin ardından burada Ortaçağ’da kurulan
Altın Orda (1242–1502), Kazan Hanlığı (1437–1552),
Kırım Hanlığı (1443–1783), Astarhan Hanlığı
(1459–1556), Sibir Hanlığı (1429–1598), Kasım Hanlığı
(1445–1681) ve Nogay Ordası gibi Müslüman devletler,
İslâm dünyası ile sıkı temas içindeydiler. Aynen İdil
Bulgar Devleti’ne olduğu gibi buradaki bütün
Müslüman devlet oluşumlarına da İslâmiyet’i barış
yoluyla yayma usulü hastı.
Yükselişte olduğu sırada Avrasya’nın en büyük ve en
iyi yapılandırılmış devleti olan Altın Orda, İslâmiyet’i
en-Nuveyrî Berke Han hakkında şöyle yazmıştır: “O, dinin
fenerini dikti ve Müslüman kanunlarını ilan etti. Kadılara
saygı gösterdi…, devletinin sınırları içerisinde cami ve medreseler inşa etti… Kendisi de Müslüman olduktan sonra halkının büyük bir kısmı da Müslüman oldu.”

kendi isteğiyle resmî din olarak ilan etti. Günümüzde
Rusya Federasyonu’nda yaşayan Müslümanların atala
rı, Altın Orda’nın nüfusunu oluşturuyorlardı. Altın Orda,
Çengiz Han’dan kalma dinî hoşgörü ile Avrupa devlet
lerinden ayırt edilmekteydi. XII. yüzyıl din adamların
dan Cuveynî’ye göre Çengiz Han herhangi bir dine
Gümüş, altın
kaplama ve
savattan yapılan
amulet. XIV.
yüzyıl

Muskalar için
gümüşten
yapılan kılıf.
XIV–XV. yüzyılın
başı

mensup olmayıp dinler arasında ayrım yapmamakta ve
herhangi birine öncelik tanımamaktaydı.
Bilindiği gibi ilk Çengizoğulları, farklı dinlere men
suptular. Batu Han (1227–1256) Şaman, Sartak Han (öl.
1255) ise Hristiyan iken Berke Han (1256–1266) ile bir
likte İslâmiyet ön plana çıktı. Altın Orda’nın İslâm tari
hindeki muazzam dinîsiyasî rolü,
çağdaşları tarafından da takdir edil
di. Özbek Han döneminde
(1313–1342) İslâmiyet, resmî din
olarak kabul edildi. Bu da Altın Orda
Devleti’nin İslâmî karakterini kesin
olarak belirlemiş oldu.
Avrasya tarihinde de Altın
Orda’nın ayrı bir yeri var. Burada eşi
benzeri olmayan şehir medeniyeti
kuruldu. Bu medeniyet, dönemin
Batı Avrupa medeniyetinin çok ileri
sindeydi. Altın Orda’nın İslâm
medeniyeti, Tatar etnosunun öncü
lüğünde oluşsa da Doğu Avrupa,
Batı Avrupa ve diğer bölgelerde yaşayan bütün halklar
bu medeniyete katkıda bulundular. Altın Orda’nın etnik
temelini, Tatarlarla birlikte Kıpçaklar, Oğuzlar,
Macarlar, İdil Bulgarları ve diğerleri oluşturdu.
Altın Orda’nın İslâm dünyasına yakınlığı yalnızca
Avrasya’nın göçebe ve tarım topluluklarının ortak yaşa
mı ve İdil Bölgesi ile diğer bölgelerdeki geleneksel
Müslüman merkezlerinin devlete katılımında değil,
aynı zamanda Orta Doğu’daki Müslüman merkezleriyle
sıkı diplomatik ve dinî bağlantıların kurulmasında da
kendisini gösterdi. Altın Orda Devleti, Abbasi Halifeliği
ve Bizans İmparatorluğu gibi Ortaçağ’ın büyük devlet
leri ile hakkıyla aynı sırada yer almaktadır.
İslâmiyet’in yayılması ve pekişmesi, yerli halkın kül
tür ve hayatı ile toplumun sosyoekonomik ve siyasî
yapısını da derinden etkiledi. Asırlar boyunca burada
oluşan İslâm devletçiliği, Avrasya Müslüman halkları
nın siyasî ve sosyokültürel birliğinin Müslüman dünya
sının ayrılmaz bir parçası (darü’lİslâm) olarak gelişme
sinde olağanüstü bir rol oynadı.

Altın Orda Seramiği

XIII–XVI. yüzyıllar Altın Orda kültürü, Avrupa Seramik çanak.
(Müslüman Bulgar) ve Doğu (Kidan ve TatarUygur) XIV. yüzyıl
geleneklerinin karışımı neticesinde ortaya çıktı. El işle
ri sanatı ile seramik ürünlerinin üretimi çok gelişti.
Sade kırmızı kilden yapılan kapkacakların dışında muh
teşem kalın bir boya ve çiçek, kuş, hayvan şeklindeki
mineli ince desenli çini seramiği de çok yüksek seviye
deydi. Orta Asya, İran ve Kafkasya Ötesi’nden belli
ölçüdeki benimsemeye rağmen Altın Orda’da yüksek
sanatlı seramik stili oluştu. Bu stil kendisini yapım
(oyma) tekniğinde ve özellikle de kabın bütün yüzeyini
birleştiren bezemede, içeriden aydınlanma hissi veren
derin minenin altındaki resmin canlılığında, resimlere
kaplanan alanın genişlemesinde,
özel parlak renklerin kullanımında
belli etmektedir. Söz konusu sera
miğin ithal olmayıp da Altın Orda
şehirlerinde üretilmiş olduğunu ise
çini seramiği üreten imalathanele
rin bulunması ve bunların içerisinde
yarı işlenmiş ürün, yarı mamul ürün
ler ve hatalı ürünlerin olması göster
mektedir.
Seramik ürünlerdeki bezekler;
şairanelik, eğrili şekillerin mevcudi
yeti, büyük ve küçük desenlerin bir
leşimi ile ayırt edilmektedir. Soyut
Yeşil mine ve
bitkisel bezekli
kâse. XIV. yüzyıl
Yarım çini kâse.
Saray el-Cedid,
XIV. yüzyıl

geometrik desenler bunlarda olmayıp çiçek ve bitkile
rin doğal hâline çok yakın olan motifler mevcuttur.
İslâm geleneğinin etkisiyle oluşan “çiçek stili” gerçek
liği sanatsal bir tasvir şekliydi. Bu stil aynı zamanda
dünya ve onun tasvirini, şiirsel açıdan gerçek içerikte
değil, bitkili bezek şeklinde izafî olarak görmeyi sağla
maktadır. Desen, çizgi ve oranların uyumu eserlerin
estetik içeriğini belirliyordu. Bazen kompozisyonlarda
köken itibarıyla çok farklı olan motifler birleşiyordu.
Bazıları folklor (bezeğin altına stilize edilen kuş, kaz,
puhu kuşu, yılan tasviri), şairane alegori, doğanın canlı
gözlemlenmesi ile bağlantılıydı. Soyut motifler de
vardı. Bunların bir kısmı (örneğin sarıyonca, boru çiçe
ği vs.), bitki doğasının en genel ve en soyutlanmış ifa
desiydi. Mücerret bitki deseninin unsurları ise evrenin
genel ve üniversal anlayışını yansıtmaktadıydı.

Kabın bir
parçası. Çok
renkli bezeme.
XIV. yüzyıl

Kırmızı kilden
yapılan
kapkacaklar.
XIV. yüzyıl.
Rekonstrüksiyon

Firuze mineli
güğüm.
XIV. yüzyıl
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Altın Orda Döneminde
Kazan
1236’da Batu’nun askerleri İdilBulgar Devleti’ni ele
geçirdiler ve burası, Altın Orda’nın sınırları içerisinde
yer aldı. Devletin kuzey sınırlarındaki elverişli coğrafi
konumu (İdil’in kıyısından kuzeye, Yukarı Kama Yanı’na
giden yolun üzerinde olması) sayesinde Kazan eskiden
de önemli stratejik noktalardan biriydi. Altın Orda
döneminde Kazan, Kazanka Nehri havzasının geniş
topraklarının (Kazan Ardı / Kazan Ötesi) merkezi oldu.
Burası, ayrıca Altın Orda hanları için vergi toplama
merkeziydi. Ticarî yollar üzerindeki elverişli konumu ile
artan ekonomik bağımsızlığı, Kazan yöneticilerinin
siyasî iktidarını arttırdı. Bunlardan biri olan Mir
Muhammed’in oğlu Hasan Bey (XIII. yüzyılın sonu),
bölge yakınlarında korunan mezar taşındaki yazıya
göre “Ulu sultan, sultanların en soylu yardımcısı, saygı
duyulan emir… muzaffer, din ve soyun gururu, dünya
hâkiminin gölgesi” idi. Bu bilgi, Kazan sultanının statü
açısından Bulgar hâkimiyle aynı olduğu ve Cuci Ulusu
hanlarının vassalı olduğu anlamına gelmektedir.
1977’de Kazan Kremlini’nde yapılan kazılar, arkeolog ve
tarihçilerin dikkatini çekti. Süyümbike Minaresi ile eski
Saray Kilisesi’ni birleştiren duvar boyunca yapılan kazıda
eski, Moğol öncesi katmanında beyaz taştan iki binanın
izleri tespit edildi. A. H. Halikov, bunların camiye ve minare-kuleye ait olduğunu ileri sürdü. 1240’lı yıllara ait Mönge
Kağan’a ait para da dâhil olmak üzere buluntulara göre bu
binalar, Altın Orda döneminde de mevcuttu. İlginçtir ki, bu
yapıların temelleri, Süyümbike Kulesi’nin temelinin altına
uzanıyordu.

Paralara
benzetilen ve
altından yapılan
süsler.
Altın Orda. XIV.
yüzyılın başı

XIII–XIV. yüzyıllarda Kazan, çok
büyüdü. Şehrin müstahkem kalesi
uzunluğuna 400 metre genişledi,
yüzölçümü 10 hektara ulaştı.
Kalenin içinde kule (veya minare) ve
birkaç ak taşlı yapının (muhtemelen
camiler) harabeleri bulundu. Aynı
şekilde buradan günlük hayata dair
çok kıymetli eşyalar çıkarıldı.
Kalenin doğu ve güneydoğusunda
korumasız banliyöler yer alıyordu.
Burada bakır dökümhanesi ve deri,
çömlek, metalurji imalathanelerinin
kalıntıları bulundu. Kayıt defterle
rinde “Eski kent” olarak bilinen Bogoroditskiy Camdan yapılan
Manastırı bölgesinde bulunan sanayi banliyösünün gerdanlık,
varlığı da bilinmektedir. Sanayi üretimi Altın Orda X–XIV. yüzyıllar
döneminde muhtemelen şehrin müstahkem kısmında
da mevcuttu. Tezitskiy hendeğinde bulunan yüksek
dereceli süreçlerle ilgili olan ateşe dayanır maddelerin
kalıntıları da buna işaret etmektedir.
Şehrin müstahkem kısmında yer alan XIII. yüzyılın
ikinci yarısına ait konut ve dükkânlar herhangi bir siste
me dâhil olmadan merkezî cadde boyunca yer alıyor
du. Şehrin nüfusunun artışı dolayısıyla kalenin içerisin
de inşaat işleri arttı. Bu da inşaatın artmasına ve yeni
caddelerin kurulmasına yol açtı. Bu dönemde şehrin
müstahkem kısmında XVII. yüzyılın sonuna kadar varlı
ğını sürdüren iç planlama ortaya çıktı.
XIV. yüzyılın sonunda taş yapıların inşaatı yeniden
başladı. Kazan Kremlini’nin “Altın Orda katmanında”
mavi, firuze ve lacivert renkteki kaplama levha parça
ları bulunmaktadır. Bunlar, taş binaların dış polikrom
kaplamaları ile bağlantılıdırlar. Bu tür yapılar birçok
Altın Orda şehrinde vardı. Muhtemelen bunlar
Kazan’da da inşa edilmiştir.

Epigrafik motif
ve fantastik
canlıların tasvirini içeren ve
dökme bronzdan
yapılan ayna.
Kazan, XIII–XIV.
yüzyılın başı

Rabatlarda mezarlıklar vardı. Örneğin Kazan’da
günümüzde Mill î Müze ile Kremlin Kalesi’nin ve Tarım
Bakanlığı’nın bulunduğu yerlerde mezarlıklar mevcut
tu. Her iki mezarlık da Müslümanlara aitti. Buradaki
cenazeler tabutsuz olup başları Batı’ya çevrilmiş ve
hafifçe sağa döndürülmüştü. Şehir mezarlıklarından
birinde ise 1297 tarihli mezar taşları bulunmuştur.
Kazan o dönemde İdil Boyu’nun önemli ticaret mer
kezlerinden biriydi. Çok sayıdaki Çin porseleni, Orta
Asya kapkacağı ve 1893’te bulunan ve XIV–XV. yüzyılın
başına ait olduğu tespit edilen para hazinesi (597 para),
bunun en önemli kanıtıdır.

Rus yıllıklarında Kazan ilk kez başta 1391 olayları,
daha sonra da 1399’daki Knez Yuriy Dmitrieviç’in
Bulgar’a gerçekleştirdiği sefer dolayısıyla zikredilmek
tedir. Kazan; Bulgar, Cuketau ve Kermençuk ile birlikte
emirliklerden (knezliklerden) birinin merkezi olarak
geçmektedir. XV. yüzyılın başında Kazan’da para bası
mına başlandı. Basım yeri olarak “Bulgar elCedid”
(Yeni Bulgar) belirtilmiştir. Bütün bunlar, XIV. yüzyılın
sonu — XV. yüzyılın başında Kazan aristokrasisinin
askerî gücü ile siyasî etkisinin ve bağımsızlık isteğinin
arttığını göstermektedir.

Gümüşten yapılan
bilezik. Kazan,
XIII. yüzyılın ikinci
yarısı — XIV.
yüzyıl

Altın Orda Altını

Kâse. Altın Orda.
XIII. yüzyılın
ikinci yarısı —
XIV. yüzyılın ilk
yarısı
Yüzükler.
XIV–XV. yüzyılın
başı

Altın Orda soyluları ile zengin şehirlilere ait hazine ve
mezarlıklardan çok sayıda altından yapılan ürün günü
müze ulaşmıştır. Altın Orda’daki askerî elit, altın ürün
leri kendilerini ispatlama aracı olarak görüyordu. Yeni
toplum sınıfının oluşumu, zenginliği arttırma ve göste
rişe olan eğilimle paralel bir şekilde gelişti. Bazı
Noyanların Müslüman olması dahi bu tutkuyu azaltma
dı. Altın ürünleri, soyluların sosyal statüsünü belirleyen
önemli göstergelerden biriydi.
Altından yapılan kemerler, kemere takılan kaplar,
kâseler ve silahlar Noyanların rütbece altta bulunan
kimselere hediye ettikleri ürünlerden olup Noyanların
siparişi üzerine kendi ustaları tarafından yapılıyordu.

Kılıç kemerinin
altın parçaları.
XIII. yüzyılın
ikinci yarısı

Rozet süs.
XIV. yüzyıl

Lotus çiçeği
şeklinde rozet
süs. XIV. yüzyıl

Gümüş ve kırmızı

Bunun dışında şehir pazarlarının ihtiyacını karşılayan akikten yapılan
kuyumcular sipariş ve serbest satış için ürün üretiyor ziynet eşyası.
lardı. Avrupa bozkırına Merkezî Asyalı süvari ve atının XIV. yüzyıl
süslerinin şekil ve modelleri de taşınmıştır.
Altın Orda’da kuyumcu ustaların yaptıkları işe değer
veriliyordu. Bulgar eski kentinde bulunan 1317 tarihli
mezar taşı da buna işaret etmektedir. Mezar kitabesin
de altın işi ustası Şahidullah’ın adı kazınmıştır.
XIV–XV. yüzyıllarda şehir kültürünün oluşumu, Altın
Orda’nın batısında yer alan şehirlerdeki Latin caddele
rinde çalışan Avrupalı kuyumcu ustaların faaliyetleriyle
yakından ilgilidir. Altın Orda’nın Kuzey Harezm ve Rus

toprakları ile sıkı iletişim içerisinde olması ve Kafkasya
ile Kırım’daki fetihler, XIII. yüzyılın ortasında Cuci
Ulusu’nun merkezî ilçelerindeki zanaatçıların büyük bir
kısmının Harezmlilerle Ruslardan oluşmasını sağladı.

Soru işareti
şeklindeki küpe.
XIV–XV. yüzılın
başı

Altın, inci, telden
yapılan rozet
süsler. XIII.
yüzyılın ikinci
yarısı — XIV.
yüzyıl
Zincirin ucuna
takılan altın süs.
XIV. yüzyıl
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Altın Orda Edebiyatı
XIV. yüzyılın ilk yarısında gelişen şehir hayatı,
Ortaçağ Müslüman kültürünün yansıması olmakla bir
likte birtakım yerli özelliklere de sahipti. En önemli
özelliklerinden biri de bir taraftan tek devlet diline
sahip Altın Orda topraklarının birliği söz konusuyken
diğer taraftan da devleti oluşturan, belli özerkliğe
sahip çok sayıda bölgenin olmasıdır. Bunların arasında
Harezm ve İdil Bulgar Devleti gibi eski devletlerle
Hazar Kağanlığı döneminden kalan kültürün izlerini
barındıran Kırım ve Aşağı İdil bölgesinin şehirleri yer
almaktadır. Yine bunlara İdil’in sağ kıyısında yer alan
Ukek, Kamışlı ve diğer yeni şehirleri dâhil etmek gerek
mektedir. Gelişmiş ekonomiye sahip bu şehirlerde dinî
ve dünyevî içerikte edebî eserler yaratıldı. Bunların bir
kısmı Tatar ve diğer Türk halklarının klâsik mirası olarak
günümüze ulaştı. Altın Orda edebiyatı, Cuci Ulusu’nun
bütün kültür alanı içindeki tek edebiyat olarak kabul
edilmektedir. Çünkü şairler, yazarlar, felsefeciler ve
bilim adamları çalışmalarını Farsça ve Arapçanın yanı
sıra dil biliminin ayrıntısına girmeden OğuzKıpçakça
Ortaçağ Müslüman gelenekleri çerçevesinde Altın Orda şairleri, yazarları ve felsefecileri eserlerini bilim ve sanatın koruyucusu görevini üstlenen yerli hükümdarlara ithaf etmişlerdir. Örneğin Kutb, Hüsrev ve Şirin’de şöyle yazmaktadır:
“Destanını hükümdar ile eşine ithaf et ki, onların merhameti üzerinde olsun.”
Harezmî ise eserini doğrudan Muhammed Hoca’ya ithaf etmiştir. Nazım ve nesir
eserleri, Altın Orda halkı arasında çok popülerdi. Kitapçılık, sözlü müzik geleneğinin ve hattatlığın gelişmiş olmasının da bunda etkisi büyüktür. Anlaşıldığı
kadarıyla Altın Orda şehirlerinde aynen Müslüman dünyasının diğer büyük
şehirlerinde olduğu gibi yeni kitapların nüshalarının satıldığı kitapçı dükkanları
vardı.

olarak nitelendirilebilecek tek bir
Türk lehçesiyle kaleme aldılar. Bu
dil, arkeologların günümüzde dahi
İdil ve Ural bölgelerindeki Tatar köy
lerinde bulmaya devam ettikleri
eski elyazmalarının dili olan eski
Tatarca’ya çok yakındı. Yusuf
Balasagun (XI. yüzyıl), Hoca Ahmed
Yesevî (XII. yüzyıl) ve Moğolların
1236’daki Bilyar kuşatması sırasında
hayatını kaybeden Kul Gali gibi daha
erken tarihteki yazar ve şairlerin
eserlerinin devamı olan Altın
Orda’nın yazılı şiir ve nesrine XIII. ve
XIV. yüzyıllarda Müslüman dünyası
nın diğer bölgelerinin meşhur şair
lerinin de etki ettikleri görülmekte
dir. Emir Husrev (1235–1325),
Celaleddin Rumî (1207–1273 /
Mesnevi), Şirazlı Sâd î (Bostan ve
Gülistan, 1256–1258) gibi şairlerin
mirası, Altın Orda’nın yazar ve şair
leri için ilham kaynağı oldu.
Maalesef XIII. yüzyılda yaşayan
Altın Orda’nın İdil boyundaki şairle
ri hakkında neredeyse hiçbir şey bil
miyoruz.
Altın Orda ile Mısır Memlükleri
arasındaki temaslar arttıkça Bulgar
Kıpçak eserlerinin çoğu, Kahire ile
İskenderiye’de de görülmeye baş
landı. Örneğin XIII. yüzyılda Türk
lehçesiyle Tercümanı Türkî ve Arabî
adlı ArapçaTürkçe Sözlük (1245)
gibi eserler oluşturuldu. Ebu Hayam
Nizamî’nin Hüsrev etTürkî (1265–1344) ve Cemaleddin Ebu Muhammed
ve Şirin adlı
Abdullah etTürkî, Mısır’da Kitabu’lBulgat elMiştak
eserindeki minyfi’lLugatu’tTürk ve’lKıpçak adlı sözlüğü kaleme aldı
atür. 1431 Tarihli lar. Yaklaşık aynı tarihlerde BulgarKıpçak lehçesine
elyazma
Firdevsî’nin ŞahNâmesi de tercüme edildi.

Altın Orda’nın en ince ve zarif
şairlerinden Saif Saraî (yaklaşık
1321–1396), veba ve Timur’un sefer
lerinden kaçarak Memlük Mısırı’na
sığındı. Ancak o burada kendisini
sanatının ana topraklardan ayrılma
dığı bir ortamda buldu. Aynen XIV.
yüzyılın diğer Altın Ordalı şairleri
hakkında olduğu gibi onun hakkın
da da fazla bilgi sahibi değiliz: O,
İdil’in kıyısında, Kamışlı şehrinde
(bugünkü Kamışin) doğdu, ancak
Saray şehrinde yaşadı ve eserlerini
burada kaleme aldı. Altın Orda top
raklarını dolaştı ve daha sonra Mısır’a yerleşti. Aşk hak
kındaki muhteşem gazelleri, kısa ama ibret verici şiirle
ri ve Süheyil ile Güldürsün adlı trajik eserinden başka o,
Sâd î’nin Gülistan’ını Türkçeye tercüme etti. Bu eser,
ahlâk, etik, sosyal ve dinî meselelere dair bilmece ve
felsefî düşüncelerin toplandığı bir nevi özgün antoloji
kitabıydı. Saif Saraî’nin eserlerine örnek olarak aşağı
daki dörtlüğü verebiliriz:
Gerçeğe acele ederek mutluluğun bilimini öğrenmeyi
düşünüyorsan
Dünyevî sevinçlerden uzaklaş, alçak gönüllülüğü
öğren.
Altın Orda resmî edebiyatının en önemli örneklerini hanların elçi heyetlerine, yerli
hükümdarlara ve tüccarlara verdikleri yarlıklar oluşturmuştur. Arşivlerde bu yarlıklardan birkaçı korunmuştur ve bu örneklerden bu tür belgelerin içeriği ve üslubu
hakkında bilgi edinmek mümkündür. Örnek olarak Özbek Han ile Canibek Han’ın
eşi Taydula’nın Rus din adamları ile Azak’taki Venedikli tüccarlara verdikleri yarlıkları gösterebiliriz. Bunlarda şöyle satırlara rastlanılmaktadır: “Onların (Rusların)
dinine kim zarar verirse o affedilmeyecek ve kötü ölümle ölecektir” (Mengü Timur
Han’ın Yarlığı); “Metropolitliğin hiçbir kilisesine dokunulmasın, kimse onlara zarar
vermesin. Onların kiliseleri, manastırları, dua yerleri hiçbir şekilde zarar görmesin.”
(Özbek Han’ın Yarlığı). Bu yarlıkların üslubu ile şekli Altın Orda’dan miras olarak
Kazan ile Kırım hanlıklarına da kaldı.

Fakirin dayanıklılığının, zenginlerin mutluluğundan
daha zengin olduğuna dair
Konuşmaların gerçek olduğuna hayatımda yüzlerce
kez şahit oldum.
(Bu ve bundan sonraki şiirlerin Rusçaya çevirisi: R.
Buharaev)

Hoca Ahmed
Yesevî’nin
Türbesi.
XIV. yüzyıl

Saraî’nin eserinin orijinalinde “saadet kimyası” tabiri
yer almaktadır. Bu tabir, Gazal î’nin meşhur Sufi çalış
ması Kimyayı Saadet’e gönderme yapmaktadır. Ancak
Saraî özellikle iki aşığın trajik kaderini işlediği Süheyil
ile Güldürsün gibi büyük eserleriyle ün kazandı:
Çöl, altın kumun içinde
Onların ölümünün büyük gizemini
sakladı:
Onurlarını kaybetmeden daha
dürüst ölmek
Başka bir sonu korkarak bekle
mekten daha iyidir.
Sana bir kez daha söylüyorum:
Gencin hayatını aşk uğruna kay
betmekten
Daha büyük yiğitlik yoktur!
Ey dinleyici, kadınını koru
O, her zaman zor anlarında yanın
dadır.
Onun sadık arkadaşı ol, onu sev ve
kızdırma
Onun sözlerinin denizinde inciyi
bul!
XIV. yüzyılda Altın Orda’nın en
meşhur şairleri olarak Nizamî’nin

Hüsrev ve Şirin’ini Farsçadan Türkçeye aktaran (Ey, şah!
Ruhunla gerçeği kıskanarak Nizamî’nin balından helva
yaptım) Kutb (yaklaşık 1297 XIV. yüzyılın ortası) ile
Muhabbetnâme’nin müellifi Harezmî (XIV. yüzyıl) kabul
edilmektedir.
Harezmî şöyle yazmaktadır:

dolayı dağ kayasında ilmikli kapana sıkışır. Ancak Yüce
Tanrı, onu kaya ile birlikte peygamberin yanına taşır:
Allah’ın nefesi gibi en büyük melek yükseldi,
Azrail kanatlarında kaya ile alageyiği yüceltti.
O, hiç güç harcamadan kayayı taşıdı,
Peygamberi görünce alageyik istekte bulundu.
Hainler anlayınca yere kadar eğildiler,
Tek olana yemin ettiler.
Binlerce cahil, bunu uzaktan öğrenip
O zaman Tanrı’ya itaat ettiler.

Dünyayı gördükten sonra kendi aklıma şunu sordum:
“Dünyanın yaratılışının gizemi nedir?”
Şunu duydum: “Bütün dünya, asırlardır aşktan hare
ket etmekte;
“Aşktadır insanın ruhu.”

Altın Orda Müslümanları, İslâmiyet’e sadakatlerine
rağmen semavi dinlerin manevi olarak ne kadar birbiri
ne yakın olduklarını biliyorlardı. Kuranı Kerim’e göre
bu dinler yakınlara sevgiyi öngören öğretiyi kabul edi
yorlardı. Nitekim Ortaçağ Müslüman eserlerinin bir kıs
mında Hz. İsa’nın başkahraman olması da tesadüf
değildir. Örnek olarak eşsiz Celaleddin Rumî’nin
(1207–1273) şiirleri ile Altın Orda’nın bir başka muhte
şem şairi Hisam Kâtip’in (XIV. yüzyıl) KafatasKral adlı
sürrealist eserini örnek gösterebiliriz:

Harezmî hakkında aynen Ordalı diğer şairler gibi yal
nızca eserlerinden bilgi ediniyoruz. Canibek Han’ın
akrabalarından Muhammed Hoca Bek’e ithaf ettiği ve
muhtemelen Harezm’in başkenti Ürgeç’te kaleme aldı
ğı eserinde Harezmî, şiirlerinde Ordalı beylerin gerçek
ziyafeti tasvir ederken yaşam biçimini son derece ilginç
bir şekilde anlatmaktadır. Onun eserinde kâse, aklın
sembolüdür ve bundan dolayı şair bu kâseyi meşhur
hükümdar Cemşid’in kâsesi olarak adlandırmaktadır:
Bana Cemşid’in kâsesini versinler!
Ve biz bu kâsede bütün acılarımızı batırırız.
Güneşle dünyayı aydınlatan
Benim ruhumda ebed î ateşi sürdürdü.
Ben de biliyorum ki sabır, meziyettir.
Ancak hayırhah! Nereden onu alacağız ki!

Hz. İsa diyar diyar gezerken
Sıcak günlerde Suriye çöllerinden geçiyordu.
Nehrin üzerinde yeşil çayır gördü:
Akan su parlıyor, kuşlar etrafta ses çıkartıyorlardı.
Daha sonra temiz bir şekilde namaz kılmak için
İyi bir saatte abdest alıyor.
İsa taşlar arasında iri bir parça gördü
Korkunç bir kafatası onun üzerinde parlıyordu.

Harezmî’nin gazelleri Bizans ve Suriye’yi ziyaret
eden şairin uzak memleketlere yaptığı hikâye ile sona
ermektedir. Söz konusu şiirsel hikâyedeki en ilginç
husus ise, bir yaşlı Hristiyanın Müslüman kervanındaki
kavgayı öngörmesidir. Bu aslında sıkça cehaletin hâki
miyeti altına giren Müslümanlara bir seslenişti:
Hain, bizimle iyi dalga geçti
Seyid akıllı sözlerle anladı.
Yolda dede ile dost oldu
Bu Hristiyana her konuda yardım etti.
Karanlıkta mumu yak ve Müslümanlık
Kibirliliğe küserek Hristiyanlardan öğren!
… Senin keşiş yurdun çok sade olabilir,
Ancak sen orada kendi kendine hükümdar ve kralsın.
Hayatı, eğlenceye dönüştürmeden yaşa
Senin hakettiğin yeri ara.
Tevazu içine kapılarak gökten sadece su ile ekmek
isteyerek
Hayallere kapılma.
Harezmî’nin hayatın sevinci ve aşk hakkındaki şiirleri
Altın Orda şiirinin çok çeşitli olduğunu, şiirlerde düny
evi konuşmaların, eğlence şarkılarının, dinî vaazların
çekinmeden kullanıldığını göstermektedir.
Altın Orda’da kaleme alınan dinî nasihat türündeki
eserler de ilgi çekicidir. Anonim Kisekbaş ile Anonim
Alageyik Hakkındaki Hikâye bu tür eserlerin başında
gelmektedir. İslâm Peygamberi ile Hz. Ali’nin bilgeliği
ni konu eden bu eserler, Tatar edebiyatının gelişimine
önemli etkide bulundular. Bu eserler, geniş kitlelerce
okunuyor ve daha XX. yüzyılın başında hâlâ yorumlanı
yordu. Kisekbaş adlı eserde çöldeki derin bir kuyuda
korkunç Div ile dövüşen Ali’nin kahramanlığı anlatıl
maktadır. Eserin özelliği, bir taraftan çok derin dinî his
ler içermesi, diğer taraftan ise alanzaman ve şiirsel
karakterlerin şaşırtıcı sürrealizmidir. Söz konusu karak
terlerden biri de Kesikbaş’tır. Onu kurtarmak için Ali,
kahramanlığa atılmaktadır:
Sanki kanatları varmışçasına hızla gitmekte
Ve arkasından toz veya duman içinde
Bütün gücüyle hızlı at DulDul koşmakta.
Ali, beş vakit namaz kılmakta,
Tanrı’nın başı onu her seferinde onurlandırmakta.
Yedi gece ve gün, ölümlü savaşa gittiler.
Sekizinci günde kendilerini çölde buldular.
Orada kuyu gördüler,
Ağzından da cehennem ayı çıkıyordu.
Anonim Alageyik Hakkındaki Hikâye adlı kısa eserin
konusu ise verilen söze sadakat teşkil etmektedir.
Peygambere söz veren alageyik, düştüğü tereddütten

Nizamî’nin
Hamse adlı
eserinde yer alan
resim. İran, 1431

Bu eserde kafatası, Hz. İsa’ya Müslüman cehenne
mindeki ıstırabı anlatmakta ve dinî duygunun derinliği
ile dünyanın canlı algılanışını birleştirmektedir. Eser,
Shakespeare’nin Hamlet’i ve Dante’nin İlahî
Komedya’sına çağrışım yapmaktadır. Bu da araştırma
cıları Altın Orda’nın Müslüman Rönesansı ile İtalya
Rönesansı arasında parallelikler aramaya sevk etmek
tedir. Bu eserin yazarı ile ilgili elimizde fazla bilgi yok
tur. Onunla ilgili yalnızca kâtip olduğu ve bir devlet ya
da din yetkilisinin kançılaryasında
çalıştığı bilinmektedir. Şüphesiz
XIV. yüzyılda Doğu ülkelerinde
sanatsal bakış ve duygu keskinliği
açısından Altın Orda’daki şairlerle
kıyaslanabilecek çok sayıda şair
vardı. Ancak Batılı çağdaşlarından
onları ancak Dante ve Petrarca ile
kıyaslamak mümkündür. Altın Orda
şairlerinin bunların eserlerinden
haberdar olmaları kuvvetle muhte
meldir. Bu bağlamda Cenova ve
Venedik ile Altın Orda’nın gelişmiş
şehirleri arasındaki bağlantının
daimi ve çok sağlam olduğunu
hatırlamak yerinde olacaktır.
Günümüze ulaşan Altın Orda’da
kaleme alınan nesir eserlerinin en
önemlilerinden biri, Mahmud Bin
Ali elBulgarî’nin (XIII. yüzyıl —
1360) Harezm’de 1358’de kaleme
aldığı Nehcü’lFerad is’tir. Müellif,
İslâm Peygamberi ve dört halifenin
hayatları örneğinde Müslüman
hayatının ahlakî ve etik esaslarını
ele almakta, insanların olumlu ve
olumsuz taraflarını anlatmaktadır.
Altın Orda’da kaleme alınan nasi
hatname türü eserler arasından ise
Nasreddin Rabguzî’nin Kıssasu’lEnbiya adlı eseri (XIII.
yüzyılın ikinci yarısı — XIV. yüzyılın ilk yarısı) ön plana
çıkmaktadır. Maalesef Altın Orda’da yazılan nazım ve
nesir eserlerinin çoğu günümüze ulaşmadı. Ancak Tatar
halkı ile Rusya Federasyonu’ndaki diğer Türk halkları
nın edebiyatında saklanan klasik miras bile bu edebiya
tın ululuğunu görebilmek için yeterlidir.
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Tatar Devletleri
Altın Orda Devleti XV. yüzyılın ilk yarısında parçalan
ma sürecine girdi. Cuci Ulusu’nun topraklarında Kazan,
Kırım, Şeybani (Özbek), Astarhan, Kasım ve Tümen
(Sibir) hanlıkları ile Büyük Orda ve Nogay Orda’sı gibi
TürkTatar devletleri kuruldu. Bu devletlerin kuruluşu
bir anda gerçekleşen olaylar değildi. Ayrıca Altın
Orda’nın mirasçı devletleri arasında çok yönlü ve sıkı
münasebetler devam etti, hatta bundan dolayı bazen
bunların bağımsızlık seviyesini tespit etmek çok zor
oluyordu. Şunu da belirtmek gerekir ki, Cuci Ulusu’nun
topraklarında hâkimiyet mücadelesi veren devletler
arasında her geçen gün güçlenen Moskova Büyük
Knezliği de vardı. Bu knezliğin Altın Orda sonrası kuru

lan hanlıklar arasındaki münasebetlerde aktif olarak
yer alması ise yalnızca onun da Altın Orda’nın mirasçı
larından biri olması değil, knezliğin toprakları içerisin
de Tatar yurtlarından biri olan Kasım Hanlığı’nın yer
almasıdır.
XV–XVI. yüzyıllarda TürkTatar hanlıkları arasındaki
münasebetler, birtakım uygulamalar üzerinden inşa
edildi. Bunlardan en önemlisi ise birçoğunda mevcut
olan ancak Çengiz soyundan gelen kimselerin tahta
çıkma hakkı uygulamasıdır ki Çengizoğulları arasında
yakın akrabalık münasebetleri hep devam etmiştir.
Örneğin Kırım Hanlığı’nda Giray hanedanlığının kuru
cusu olan Hacı Giray ve bağımsız Kazan hanlarının
hanedanlık kurucusu olan Uluğ Muhammed, kuzendi
ler. Kasım Hanlığı’nda gerek Giraylar gerekse de Uluğ
Muhammed’in evlatları hüküm sürdüler. Ayrıca Kırım
Hanı Mengli Giray, Kazan Hanı İbrahim’in (öl. 1479)
dul eşi Nursultan ile evlendi. Bundan dolayı Giraylar,
Uluğ Muhammed hanedanlığının sona ermesinden
sonra haklı olarak Kazan tahtına çıktılar. Tümen
Hanlığı’nda hüküm süren Şeybanîler, XV. yüzyılın
sonunda bir süre Kazan tahtında bulundular ve daha
erken tarihteki olaylar dolayısıyla bu hakkı ellerinde
bulundurdular. Astarhan Hanlığı’ndaki Aştarhanid
hanedanlığının temsilcileri de yine gerek Kasım
gerekse de Kazan hanlıklarında hüküm sürdüler. Altın
Orda’nın mirasçı hanlıkları arasındaki siyasî temaslar
da evlilik faktörünün yerini bize Giray hanedanlığına
mensup Kazan Hanı Safa Giray (yaklaşık 1510–1549)
örneği açıkça göstermektedir. Onun ilk eşlerinden
biri, Kırım Hanlığı’ndaki Şirin soyundan gelen beyler
beyinin kızı iken, dördüncü eşi, Rus knezinin kızı, son
raki eşi ise Nogay beyinin kızı Süyümbike idi. Yine XV.
yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın başında sırasıyla

“Kazan Hanlığı
Döneminde
Kremlin” resmi.
Ressam:
F. H. Halikov,
2002

Kırım Hanı Adil
Giray’ın oğlu
Şahin Giray’ın
miğferi,
1666–1671

hüküm süren Halil, İbrahim ve Muhammed Emin de
Nogay beylerinin kızlarıyla evliydiler.
Altın Orda’nın mirasçı hanlıkları arasındaki münase
betlerde; önde gelen feodal klanların birlikleri, onların
Altın Orda’nın eski siyasî alanının sınırları içerisinde
askerî birlikleriyle birlikte bir Tatar yurdundan başka bir
yurda göç etme hakkına hâlâ sahip olmaları, ayrı dinle
rin dinî müesseselerinin başında olan en yüksek din
adamları arasında akrabalık bağlarının olması, lokal
TürkTatar toplulukları arasında devam eden etnokül
türel yakınlık gibi hususlar da önemli rol oynuyordu.
XV–XVI. yüzyıllarda en aktif temaslar, üç Batı hanlı
ğı — Kırım, Kasım, Kazan — arasında gelişti. Bu husus,
sadece söz konusu hanlıkların hükümdarları arasındaki
yakın akrabalık münasebetleri ile değil, aynı zamanda
bu hanlıklardaki hâkim feodal klanların benzerliği ile de
açıklanmaktadır. Bu hanlıklarda Şirin, Barın, Argun ve
Kıpçak kabileleri hâkim konumdaydı. İlmî literatürde
“karaçibey sistemi” adını alan söz konusu yurt sistemi,
XV. yüzyılın sonlarından itibaren komşu Nogay Ordası
ve muhtemelen de daha önce Büyük Orda’da da uygu
lanmaya başlandı. Şunu da belirtmek gerekir ki, Altın
Orda sonrası oluşan bir etnopolitik oluşumdan diğeri
ne geçiş hakkını yalnızca üst feodal sınıfın temsilcileri
ellerinde bulunduruyorlardı. Sıradan halk ise yaşadığı
toprakları terk edemiyordu. Dolayısıyla Altın Orda
Tatarları karaçibey sistemiyle XV–XVI. yüzyıllarda Türk
Tatar devletleri arasındaki bağlantıları sağlıyorlardı.
Sahip olduğumuz sınırlı bilgilerden anlaşılacağı üzere
TürkTatar devletleri arasındaki bu tür geçişler, en yük
sek din adamları olan ve soyunu Hz. Muhammed’e
bağlayan seyitler için de geçerlidir.
XV–XVI. yüzyıllarda Tatar hanlıklarında Cuci
Ulusu’nun Ak Orda ve Gök Orda’ya ayrımı dolayısıyla
önde gelen feodal klanların içeriği açısından bölgesel
farklılıklar olsa da bunlarda hâkim sınıf, Altın Orda
dönemi Tatar askerîfeodal sınıfına dayanıyordu. XVI.
yüzyıl müellifi Ötemiş Hacı’nın ÇengizNâme adlı ese
rinde Şirin, Barın, Argun ve Kıpçak’ın atalarından itiba
ren Toktamış’ın (hüküm sürdüğü yıllar: 1375–1378,
1379–1397; öl. 1406) kavimleri olduğu yazılmaktadır.
İlgi çeken hususlardan biri de Altın Orda’nın bütün
mirasçılarının “esas çekirdeği” olan Büyük Orda’nın
XVI. yüzyılın başına kadar varlığını devam ettirmesidir.
Tahminen 1504’teki yıkılışından sonra Tatar birliğinin
merkezi fonksiyonunu sırasıyla Kırım Hanlığı ile Nogay
Ordası yerine getirdi.
XV–XVI. yüzyıllardaki Tatar hanlıklarının İslâmî
karakteri şüphe uyandırmasa da buradaki bazı Türk
Tatar topluluklarının İslâmlaşma seviyesi hakkında aynı
şey söylenemez. Ancak yine de XV–XVI. yüzyıllarda
TürkTatar devletlerinin İslâm dünyasının bir parçası
olduğu, bu devletlerin hükümdarları tarafından kabul
ediliyordu. Örneğin Kazan Hanlığı’nın muhtemelen
son seyiti Kul Şerif’in kaleme aldığı Zafernamei
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Çerkes tipi Kırım
kılıcı.
XVII. yüzyılın
sonu — XVIII.
yüzyılın başı

Vilayeti Kazan adlı eserde (1550) Kazan’ın Müslüman
dünyasından uzakta ve kâfirlere komşu bir yerde eski
den beri Müslüman bir şehir olduğu yazılmaktadır. Yine
Tümen Hanı İbrahim (Said İbrahim)’in Moskova Büyük
Knezi İvan Vasilyeviç’e 1489’da gönderdiği mektupta
şöyle yazılmaktadır: “Ben Müslüman, sen ise Hristiyan
hükümdarsın.” Aynı şeyi Nogay Ordası’nın beyi Yusuf
da 1551’de IV. İvan’a gönderdiği mektubunda yazmış
tır: “Biz Müslümanız, sen Hristiyansın.”

Böylece siyasî tercihlerine, tarihî kaderlerine ve ara
larında sıkça meydana gelen çatışmalara rağmen Altın
Orda coğrafyasında kurulan hanlıkları, kültürel alanda
ki birçok faktör birleştirmekte ve bu durum Altın Orda
sonrası tek bir TürkTatar dünyası algısını sağlamakta
dır. Bu dünya aynı zamanda Tatar etnosunun çekirdeği
konumunda olup etnosun oluşum süreci daha geç bir
tarihte, Rus Devleti içerisinde tamamlanmıştır.
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Fin-Ugor ve Komşu Halkların Yerleşimi. XIII–XIV. Yüzyıllar

Fin Ugor halkları

Aralıksız çizgi:

Fin-Ugor
halklarının en
yoğun olarak
yaşadıkları
bölgeler

Slav halkları
(XIII–XIV.
yüzyıllar), Ruslar
(XIV.–XV.
yüzyıllar)

Tarama çizgileri:

Fin-Ugor
halklarının az
yoğunlukta
yaşadıkları
bölgeler

İdil Bulgarları
(XIII–XIV.
yüzyıllar),
Tatarlar ve
Çuvaşlar
(XIV–XV.
yüzyıllar)

Noktalar:

Kuzey halklarının
göçebe kampları

Göçebe
halklarının
yerleşimlerinin
bozkır bölgeleri

Fin-Ugor ve Komşu Halkların Yerleşimi, XV–XVI. Yüzyıllar

Fin dilinde haritalar, Finli tarihçiler tarafından XX. yüzyılın başında hazırlanmıştır. Bu haritalar, millî tarih haritacılığının gelişimi hakkında görüş sahibi olmamızı sağlamaktadır. Fin-Ugor halklarının yerleşim bölgelerinin yanı sıra
haritalarda komşu halkların yerleşim bölgeleri de gösterilmiştir. Bu haritalar aynı zamanda Ortaçağ’da halkların yerleşiminde nehir sisteminin rolünün önemini ortaya koymaktadır.
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Kırım Hanlığı
Başkenti Bahçesaray olan Kırım Hanlığı, Cuci
Ulusu’nun (Altın Orda’nın) parçalanmasından sonra
kurulan devletlerden biridir. Hanlığın kuruluşu, yani ilk
Kırım Hanı Hacı Giray’ın tahta çıkış tarihi hakkında
tarih ilminde ortak bir görüş yoktur. Bağımsız hanlığın
kuruluş tarihi olarak bazen 1420, bazen de 1430 tarihi

Kırım hanlarının
sarayı.
Bahçesaray

Sosyal Yapı
Rütbe olarak Kırım hanı, Rumeli
beylerbeyleri ile bir tutulup her sene
sultandan salyane akçesi alıyordu.
Yaklaşık 1.5 milyon akçe değerinde
ki bu para hana, Kefe gümrüğünde
ki gelirlerden ayrılıyordu. Bunun
dışında hana Osmanlı ordusuyla bir
likte Moldova, İran, Macaristan’da
savaşmak üzere sekbûn akçesi gön
deriliyordu.
Sultanın, hanı tahta çıkartma
süreci sultanın onu kabulüyle başlar.
Daha sonra hana sancak, kılıç,
samur kürkü, davul, sorguçlu ve
değerli taşlarla süslü olan özel bir
şapka verilirdi. Sıkça bütün bunlara
ilaveten sultanın omuzundaki kaf
tan da hediye edilirdi.

Özbek Han
Camisi’nden
oyma bezek
örneği. Eski
Kırım, XIV. yüzyıl

XVIII. Yüzyılda Kırım’da İdarî Yapı
Yaklaşık 1740’ta II. Mengli Giray Han’ın emriyle gerçekleştirilen nüfus sayım
sonucuna göre Kırım’da 48 kadılık, 9 şehir ve 1399 kale ya da köy bulunuyordu.
XVIII. yüzyıl Alman tarihçisi Tunnman’a göre ilk 19 kadılık, düz arazide, yani
Salgır ve Bulganak’tan daha kuzeyde, sonraki beş kadılık Kerç yarımadasında ve
son 24 kadılık da Kırım’ın su açısından zengin dağlık bölgesinde yer alıyordu.
1784’te Rusların Kırım’ın idari yapısına dair yaptıkları çalışma ve tasvire göre
gösterilmektedir. Bununla birlikte günümüze ulaşan Kırım yarımadasının tamamı, 6 kaymakamlığa, kaymakamlıklar ise kadılıklara
Kırım’da Hacı Giray adına basılan ilk paralar, Hicri 845 bölünüyordu:
1. Bahçesaray Kaymakamlığı: 6 kadılık — 293 köy;
(1441) tarihlidir.
2. Akmescid Kaymakamlığı: 9 kadılık — 242 köy;
3. Karasubazar Kaymakamlığı: 9 kadılık — 312 köy;
Kırım Hanlığı’nın Sınırları
4. Gözleve (şimdiki Evpatoriya) Kaymakamlığı: 5 kadılık — 195 köy;
Hanlık, yarımadanın topraklarının tamamını içermi 5. Kefe Kaymakamlığı: 7 kadılık — yaklaşık 200 köy;
yordu. 1 Haziran 1475’te Osmanlılar Cenovalılara ait 6. Perekop Kaymakamlığı: 6 kadılık — 169 köy.

Kefe’yi kuşatıp ele geçirdikten sonra Kırım’ın
Karadeniz kıyıları, onların hâkimiyeti altına geçti.
Kırım Hanlığı da Osmanlı Devleti’ne bağlı hâle geldi.
Yarımadanın güney kıyıları, doğrudan Osmanlı sultanı
na ait olup burası Osmanlı’ya bağlı vilayet (Kefe) konu
mundaydı. Kuzey Karadeniz Yanı ve Azak Yanı’ndaki
tüm Osmanlı toprakları, idarî açıdan 6 kadılığa (Kefe,
Mangup, Sudak, Kerç, Taman ve Azak) bölünmüştü.
Bunlara daha sonra üç kadılık bölgesi daha eklendi: Tat
kalesi, Balaklava ve başlangıçta Mangup’a bağlı
Temrük. Kadılık veya kazalar, nahiyelere ayrılırdı.
1909 yılının yazında Kırım’da Rus Türkolog A. Olesnitskiy
tarafından kaydedilen şarkıda “Kırım olarak adlandırılan
şey, 51 handır” denilmektedir. Gerçekten de bazı hanların
ikinci hâkimiyet dönemleri sayılmasa da bu rakam, gerçeğe
yakın bir rakamdır.

Dolayısıyla hanlara yalnızca Kırım’ın bozkır tarafları
kalmıştı. Hanlığın sınırını güneyde Kırım dağlarının
kuzey yamaçları oluştururken kuzeyde sınırlar, yarıma
danın dışına taşıyor ve Konskie Vodı Nehri (At Suyu
Nehri; Dinyeper’in sol kolu)’nden geçiyordu. Sınır,
kuzeybatıda Sinie Vodı Nehri (Şimdiki Sinüha Nehri;
Yujnıy Bug Nehri’nin sol kolu), doğuda Astarhan
Hanlığı ile Nogaylar tarafında bulunan Mius Nehri’nden
(Moloçnaya Voda / Sütlü Su) geçti. Kırım Hanlığı’nın
Batı sınırı ise Oçakov’a, Osmanlı’nın Akkerman’ına
kadar uzanıyordu.
Kırım Hanlığı’nın başlıca şehirleri şunlardı:
Bahçesaray (başkent ve hanın karargâhı), Solhat (Eski
Kırım), Akmescit (şimdiki Simferopol), Kırk Yer Kalesi
(ilk başkent; daha sonra Bahçesaray yakınlarındaki
Karaimlerin ÇufutKale), Ferrah Kerman’ın (1504–1507
yıllarında inşa edildi) sınır karakolları, İslâm Kerman
(Dinyeper’de 1504–1506 yılları arasında inşa edildi).

Eski Kırım’daki
Özbek Han
Camisi. 1314

Kazan ve Astarhan hanlıklarında olduğu gibi Kırım
Hanlığı’nda da Çengiz Han’ın birinci oğlu Cuci’nin
soyundan gelenler hüküm sürüyordu. Hanlar, Cuci’nin
küçük oğlu TukayTimur’un soyundan geliyorlardı.
Tukay Timur’un oğullarından biri olan Oreng (Oran)
Timur, Büyük Moğol Hanı Mengü (1266–1280)’den
Kırım’ı yurt olarak aldı. Daha sonraları Kırım, Toktamış
Han’ın yurdu olarak bilindi. Hanlıkta Giray hanedanlığı
kuruldu. Özellikle Kırım’daki Cucioğulları, 1550’li yılla
rın ortalarına kadar Altın Orda’nın parçalanması neti
cesinde kurulan devletler arasında liderliğe oynadılar.
Hanlık, Ortaçağ İslâm devlet yapısında kabul edilen
bağımsızlığın şartlarına sahipti. Hanın adına hutbe
okunuyor, adına para bastırılıyordu.
Daha I. Mengli Giray’ın (XV. yüzyılın
sonu) paralarında hanedanlığın
tamgası (tarak tamga) kullanılmaya
başlandı. Bu üç dişli tarak şeklinde
bir nevi armaydı. Bu arma, kançılar
yada hazırlanan evraklara basılan
hanın kâre şeklindeki tamgalarında
da yer alıyordu.
Diğer Cuci devletlerinde olduğu
gibi hanlıkta handan sonraki ikinci
kişi, kalgaydır (hanın veliahtı —
genellikle oğlu, küçük kardeşi veya
yeğeni). Kalgaylık müessesesinin
ortaya çıkışı, genellikle I. Mengli
Giray ile bağdaştırılmaktadır.
Nogaylar örnek alınarak 1570’li yıl
larda Kırım Hanlığı’nda nureddinlik
müessesesi
de
benimsendi.
Nureddin, Kırım Hanlığı’nda ikinci
veliahttı (Başlangıçta Nogaylarda

nureddin, Nogay Ordası’nın sağ kanadının, batı kısmı
nın hâkimiydi). Kalgayın sarayı Akmescit’te, nureddi
nin sarayı ise Kaçi köyü yakınlarında bulunuyordu. Her
birinin idaresinde vezir, defterdar ve kadıdan oluşan bir
idarî takım bulunuyordu.

Soylu Kırım
askeri. XVI–XVII.
yüzyıllar.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Hanedanlığın adı olan Giray adının ortaya çıkışı, tam olarak belirlenmiş değildir. İlk olarak bu ismi, Hacı kullandı.
Bu isim (Hacı Giray), 1441 paralarıyla 1453 tarihli bir belgede geçmektedir. Muhtemelen bu isim, Moğol kabilelerinden biri olan Kereit kabilesiyle bağlantılıdır (Buradaki -tharfi, çoğulun göstergesidir). Yedi Gezegen adlı Kırım
Hanlığı tarihine dair eserin müellifi Seyyit Muhammed
Rıza’ya göre Hacı Giray, bu ismi güya babası
Gıyasuddin’in Giray kabilesi arasında doğmasından ve
burada atalıklara sahip olmasından dolayı kabul etti.

Kırım Tatar askerlerinin çoğu seferlere
hafif süvari olarak katılıyordu. Ancak
soylular ve nökerler, XVII. yüzyılın
sonunda — XVIII. yüzyılın başında
çeşitli silahlara sahipti. Saldırı silahı
olarak Türk tipi yayla oklar kullanıyorlardı. Bu yay, küçük, bileşik, çok esnek
ve güçlüydü. Kırım kılıçları açısından
Bahçesaray ün kazanmıştı. Bu kılıçların dar, uzun ve fazla eğri olmayan
namlusu vardı. Sapları ise tam tersine
biraz eğri olup uzun bardak şeklindeydi. Meşhur Kırım bıçaklarıyla hançerleri de Bahçeşehir’de üretiliyordu. Çakmaklı tüfekler de burada yapılıyordu. Soylu süvari, ağır
süvarinin silahı olan mızrağa da sahipti.
Zırh takımı, yerli ya da Kafkasya menşeli yelmeden oluşuyordu. Yelmenin üzerine ise Türk zırhı ile Türk veya Çerkes
yapımı dirseklik giyer, Çerkes yapımı miğfer takarlardı.
Kapitone kaftanı ise pardesü yerine omuzlarına atarlardı.
Sırma ile işli pantolon ise genelikle çok uzun olurdu. Daha
sonra bu Tatar pantolonları, Avrupa’da mızraklı süvari askerin üniforması olarak kullanıldı ve Tatarcadaki oğlana atfen
“ulan” olarak adlandırıldı.

Kalgay da nureddin de sultan
tarafından atanıyordu. Kalgay ile
nureddin, serasker oldukları takdir
de askerî ganimetlerin 1/10’unu alı
yorlardı. Her biri, kendi siyasetini
izlerken nispeten bağımsız hareket
ediyordu, çıkarttıkları yarlıklara da
kendi tuğra ve badem biçimindeki
tamgalarını vuruyorlardı. Osmanlı
seyyahı Evliya Çelebi’ye (1666) göre
kalgaysultan, sağ kolun veziri ola
rak adlandırılıyor ve Kırım’ın Doğu
kısımlarını
idare
ediyordu.
Nureddinsultan ise sol kolun vezi
riydi ve yarımadanın sol tarafını
(Batı kısmı) yönetiyordu. Sefer sıra
sında da kalgay ordunun sağ kana
dında, nureddin ise sol kanadında
bulunuyordu. Kalgayın Kırım’daki
geliri, Kefe limanından gelen gelir
Altın Orda Hanı
Toktamış’ın kızı
Nankacan’ın
Türbesi. Çufut
Kale, Kırım. XV.
yüzyıl

leri (yıllık 540 bin akçe) içeriyordu. Perekop beyi göre Kırım kılıcı,
XVII. yüzyıl
vine de han ailesinin temsilcisi atanıyordu.
Kırım Hanlığı’nda soylu sınıf, sultanlar (Giray hane
danlığının şehzadeleri), oğlanlar (ulanlar), beyler (kabi
le reisleri) ve mirzalardan oluşuyordu. Karaçibeyler de
ayrı bir öneme sahipti. Kırım’daki baş kabile, Şirinlerdi.

Merkezleri Solhat şehriydi. XVI. yüzyılın ortalarında
Nogayların Mangıt kabilesi, dört meşhur ve etkili kabi
leden biri hâline geldi. Başta Mengli Giray 1480’lerde
güçlenen Şirinleri dengelemek için onlara destek verdi
ve onlar da daha 80’li yılların ortalarında Barın klanını
ikincilikten üçüncü sıraya ittiler. Onların dışında hanlık
ta Argun, Kıpçak, Seceut, Kongırat, Kıyat, Yaşlav ve
diğer kabileler de yaşıyordu. Hanlığın hâkim eliti,
XV–XVI. yüzyıllardaki Altın Orda’nın diğer mirasçı dev
letlerinde olduğu gibi dört hâkim kabileden
(Bunlardaki kabileler değişebiliyordu) oluşuyordu.
Daha sonra bunlara bir kabile — Mangıt — eklendi.
Kırım Hanlığı’nın devlet mekanizmasında vezir, def
terdar, ağa, kâtip gibi memuriyetler mevcuttu.
Kazaskerlerin de katıldığı hanın divanı, en yüksek adl î
merciydi. Dış politika ile ilgili önemli kararlar, hanın
başkanlığında toplanan aristokratların toplantısında
alınırdı. İktidardaki hanı kontrol mekanizmasının
önemli uygulamalarından biri de hanın yakınlarından
birinin İstanbul’da yaşamasıdır. Bazen burada eğitilen
hanın bu yakınları, hanın yönetilebilirliğinin de garan
tisi ve bazen de hanlığın muhtemel taht adayı idiler.
Kırım Hanlığı’ndaki ruhban sınıfına ise müftüler,
seyitler, şeyhler, mollalar, hafızlar, Sufi tarikatlarının
temsilcileri dâhildi.
Ekonomi

Şam çeliği, altın ve
değerli taşlardan
yapılan kılıf içinde
kılıçlar. Fars
işçiliği. XVIII.
yüzyıl

Kırım Hanlığı’nda tarım ve bahçecilik çok gelişmişti.
Kırım’ın bozkır kısımlarının nüfusu ise doğal olarak
hayvancılık ile uğraşıyordu. Ev ekonomisinde köleler
(Slav ve Kafkasya kökenli esirler) aktif olarak kullanılı
yordu. Köleler ayrıca önemli gelir kaynağıydı. Kırım’ın

Ta r i h
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Altın Orda’nın Mirasçıları
Kırım Hanlığı

Gümüş süslü
kuşak. XIX.
yüzyılın sonu

Kırım Hanları
(Hâkimiyet
Yılları)
Hacı Giray Melek
Gıyaseddin’in
oğlu
1430 (?) — 1456
Aydar
Hacı Giray’ın
oğlu
1456
Hacı Giray Melek
Gıyaseddin’in
oğlu
1430 (?) — 1456
Nurdevlet
Hacı Giray’ın
oğlu
1467–1468

I.İslâm Giray
Muhammed
Giray’ın oğlu
Mayıs-Eylül 1532

Canibek Giray
Mübarek Giray’ın
oğlu
1627–1635

I.Sahip Giray
Mengli Giray’ın
oğlu
Eylül 1532 —
1551 sonu

İnayet Giray
II.Gazi Giray’ın
oğlu
Nisan 1635Haziran 1637

Devlet Giray
(Tahtı Alan)
Mübarek Giray’ın
oğlu
1551 sonbaharı —
25 (29) Haziran
1577

I.Bahadır Giray
Selamet Giray’ın
oğlu
Haziran 1637 —
Ekim 1641

II. Muhammed
Giray (Semiz)
Devlet Giray’ın
oğlu
1577–1584

I.Mengli Giray
Hacı Giray’ın
oğlu
1466–1467 ve
1469 başı — 1475
ilkbaharı

II.İslâm Giray
Derviş
Devlet Giray’ın
oğlu
1584–1588

Nurdevlet ve
Haydar
Hacı Giray’ın
oğlu
1475–1476
Haziran’ı

II. Gazi Giray
Bora (Gazayi)
Devlet Giray’in
oğlu
Mayıs 1588 —
1594

Canibek
Altın Orda Hanı
Mahmud veya
Seyid Ahmed’in
oğlu
1476 sonbaharı —
1477 sonbaharı

Fetih Giray
Devlet Giray’ın
oğlu
1594

Nurdevlet
Hacı Giray’ın
oğlu
1477 sonbaharı —
1479 başı
I.Mengli Giray
Hacı Giray’ın
oğlu
1479 başı —
Nisan 1515
I.Muhammed
Giray (Uluğ)
Mengli Giray’ın
oğlu
1515 Şubat —
1523 ilkbaharı
I.Gazi Giray
Muhammed
Giray’ın oğlu
1523 ilkbaharı —
Haziran ayı
I.Saadet Giray
Mengli Giray’ın
oğlu
Haziran 1523 —
Mayıs 1532

II. Gazi Giray
Bora (Gazayi)
Devlet Giray’in
oğlu
1594–1608
Toktamış Giray
II.Gazi Giray’ın
oğlu
1608
Selamet Giray
Devlet Giray’ın
oğlu
1608–1610
Canibek Giray
Mübarek Giray’ın
oğlu
Haziran 1610 —
ilkbahar 1623 ve
1624 yazı
III. Muhammed
Giray
Saadet Giray’ın
oğlu
(II. Muhammed
Giray’ın torunu)
1623 sonbahar,
yazı — 1624 yazı
ve yaz 1624 —
Temmuz 1628

IV. Muhammed
Giray
Selamet Giray’ın
oğlu
1642–1644
III.İslâm Giray
Selamet Giray’ın
oğlu
Haziran 1644 —
Temmuz 1654
IV. Muhammed
Giray
Selamet Giray’ın
oğlu
1654–1665
Adil Giray
1665–1670
Selim Giray elHac Remzi
I.Bahadır
Giray’ın oğlu
Mayıs 1671 —
Aralık 1677
Murad Giray
Mübarek Giray’ın
oğlu
1677–1683
II. Hacı Giray
Kırım Giray’ın
oğlu
1683–1684
Selim Giray elHac
I.Bahadır
Giray’ın oğlu
Haziran 1684 —
Mart 1691
II. Saadet Giray
Kırım Giray’ın
oğlu
1691
Safa Giray
Selamet Giray’ın
torunu, Safa
Giray’ın oğlu
1691–1692

Selim Giray elHac
I.Bahadır
Giray’ın oğlu
Ekim 1692 —
Şubat 1699
II. Devlet Giray
Selim Giray’ın
oğlu
Şubat 1699 —
Aralık 1702
Selim Giray elHac
I.Bahadır
Giray’ın oğlu
1702–1704
III. Gazi Giray
Selim Giray’ın
oğlu
1704–1707
I.Kaplan Giray
Selim Giray’ın
oğlu
Nisan 1707 —
Aralık 1708
II. Devlet Giray
Selim Giray’ın
oğlu
Aralık 1708 —
Mart 1713
I.Kaplan Giray
Selim Giray’ın
oğlu
Mart 1713 —
Aralık 1716
Kara Devlet Giray
Adil Giray’ın oğlu
1716–1717
III. Saadet Giray
Selim Giray’ın
oğlu
1717–1724
II. Mengli Giray
Selim Giray’ın
oğlu
1724 — Ekim
1730
I.Kaplan Giray
Selim Giray’ın
oğlu
Ekim 1730 —
Temmuz 1736
II. Fetih Giray
II. Devlet
Giray’ın oğlu
Temmuz 1736 —
1737
II. Mengli Giray
Selim Giray’ın
oğlu
1737 — Ekim
1739

Oymalı ağaç kapı
parçası. Kutsal
Sergiy Ermeni
Kilisesi. XIX.
yüzyıl

II. Selamet Giray
Selim Giray’ın
oğlu
1739–1743
II. Selim Giray
I.Kaplan Giray’ın
oğlu
1743–1748
Arslan Giray
II. Devlet
Giray’ın oğlu
1748–1756
Halim Giray
III. Saadet
Giray’ın oğlu
1756–1758
Kırım Giray Deli
Han
II. Devlet
Giray’ın oğlu
1758–1764
III. Selim Giray
II. Fetih Giray’ın
oğlu
1764–1767

Kırım Hanlarının Evlilik İttifakları
Hanlar, soy aristokrasisi ile çok sıkı bir şekilde bağlıydılar.
Han soyundan gelenler, bey soylarının temsilcileriyle evleniyorlardı. Bunun dışında birkaç hanın Kafkasya kökenli aristokratların kızlarını aldıkları da bilinmektedir. Örneğin Sahib
Giray 1533 yazında Çerkes kızıyla evlenmek için Kerç’e gitti.
Giraylarla Osmanlılar arasında da evlilikler yapıldı. Mengli
Giray’ın kızı Ayşe, başta Sultan Mehmed (Kefe valisi) ile evliydi, daha sonra ise kardeşi I. Selim’in eşi oldu. Saadet Giray
kendisi de I. Selim’in kızlarından biriyle evliydi.
XVI. yüzyılın sonunda hanedanlığın özel bir kolu — Çobanoğulları (Fetih Giray ile esir bir Leh kadınından doğan Çoban
Mustafa’dan adını alan sülale) — kuruldu. Fetih Giray, oğlunu kabul etmedi ve onu çobanlığa verdiler. Daha sonra ise
Devlet Giray adıyla geri getirdiler. Onun oğlu Adil Giray, bu
soya mensup tahta çıkan yegâne hükümdardı.

Arslan Giray
II. Devlet
Giray’ın oğlu
1767
Maksud Giray
II. Selamet
Giray’ın oğlu
1768
Kırım Giray
1768–1769
III. Devlet Giray
Arslan Giray’ın
oğlu
1769 — Şubat
1770

Bakırdan yapılan
su kabı. XIX.
yüzyıl

II. Kaplan Giray
II. Selim Giray’ın
oğlu
Şubat-Kasım 1770
III. Selim Giray
II. Fetih Giray’ın
oğlu
Kasım 1770 —
1771
Maksud Giray
II. Selamet
Giray’ın oğlu
1771–1772
II. Sahip Giray
Ahmed Giray’ın
oğlu
1772–1775
III. Devlet Giray
Arslan Giray’ın
oğlu
1775–1777

Şahin Giray
Ahmed Giray’ın
oğlu
1777–1782
II. Bahadır Giray
Ahmed Giray’ın
oğlu
1782–1783
Şahin Giray
Ahmed Giray’ın
oğlu
1783

Gümüşten
yapılan kahve
takımı. XIX.
yüzyıl

güney sahillerinin limanları, köle ticaretinin transit
noktalarıydı.
Kırım Hanlığı’ndaki toprak sistemi, kendisine has
özellikler taşıyordu. Hanın, daha doğrusu devletin top
rakları (arazii miriye), tam olarak hanın mülkü olmayıp
devlet mülkiyetiydi. Hanların nispeten büyük toprakla
ra sahip olduklarına dair kayıtlar yoktur. Kalgayın kendi
tımarı vardı. Kalgaylık ona yalnızca kullanım için verilir
di. Devlet mülkü sayılan bu toprak, miras bırakılamı
yordu. Bununla birlikte kalgay, satın alma ya da evlilik
yoluyla başka topraklara sahip olabiliyordu.
Kalgaylığın topraklarında yaşayan köylüler, aynen han

Kadife, gümüş ve
paralarla süslü
fes. XIX. yüzyıl

yarımadada kitapların kopya edilmesiyle de zenginleşi
yordu. Kırım, Osmanlı Devleti’nin kültürel etkisi altında
kaldı ve bu husus kendisini yalnızca edebiyatta değil,
örneğin kançılarya geleneğinde de gösterdi. 1520’li yıl
lardan itibaren bu alanda Osmanlılaşma süreci başladı.

Kırım’da han, kalgay ve nureddin “uluğ hazine”den, yani toplanan haraç vergisinden pay alıyorlardı. Bunların arasında değerli kürklerle nakit para vardı.
Han için 4.000 Ruble, kalgay için 500 Ruble, nureddin için 100–200 Ruble ayrılıyordu. Örneğin 1633’te kürk ve para olarak toplamda hanın payına 4935, kalgayın payına 903, nureddinin payına 115.5 Ruble düşmüştür.

Kırım Nüfusu
Kırım Tatar etnosu, birbiriyle akraba olan çeşitli Türk
kökenli kabilelerin (Muhtemelen sadece Kıpçak değil
Oğuz grubu da dâhildi), Türkleşmiş Moğol kökenli
kabilelerin ve HintAvrupa menşeli nüfusun karışımın
dan oluştu. Bütün bunlar Kırım Tatarcasına da yansıdı.

Kutsal Tora
kitabı için çanta.
XVIII–XIX.
yüzyıllar

Karaimlere ait
küçük bir ibadethâne. Çufut-Kale

topraklarında yaşayanlar gibi mahsulün 1/10’luk bölü
müne karşılık olarak çalışıyorlardı.
Kırım’da özel mülkiyet çeşidi olarak tuzlu göller ve
yakınlarındaki köyler dikkat çekmektedir. Bunlar hazi
neye aitti. Tuzun çıkartılması, halkın yükümlülüğüydü.
Bu yükümlülükten muafiyet ancak hanın yarlıkları ile
mümkün olabiliyordu. Göllerden birkaçı, Şirin kabilesi
ne aitti.
Uzun kadın
Kültürel Gelenekler
Kırım Hanlığı başta Osmanlı Devleti olmak üzere
Orta Asya, İran ve Deşti Kıpçak toprakları ile yakın kül

kaftanı. Desenler
altın iple
işlenmiştir.
XIX. yüzyıl

Kadifeden dikilen
kolluk.
Desenler altın
iple işlenmiştir.
XIX. yüzyıl

Kısa kadın ceketi.
XIX. yüzyılın sonu

türel münasebetler içindeydi. Giray hanedanlığı içinde
çok sayıda önemli şair vardı. Neredeyse hanların hepsi
şiir yazıyor, bazıları ise evlatlarına divanlar bırakıyordu.
Günümüze kadar I. Mengli Giray, II. Gazi Giray, Bahadır
Giray, IV. Mehmed Giray, II. Mengli Giray, son Kırım
Hanı Şahin Giray gibi hanların eserleri ulaştı. Şair han
lar arasındaki en önemlisi ise Bora lakaplı II. Gazi Giray
Han’dı.
Hanlıkta Osmanlı tarih yazıcılığının etkisiyle tarih
yazımı geleneği oluşmuştu. Kırım hanlarının büyük
kütüphanelere sahip oldukları bilinmektedir.
Kütüphane yalnızca Osmanlı, Kazan, Astarhan, İran,
Mısır ve Suriye’den getirilen kitaplar sayesinde değil
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Altın Orda’nın Mirasçıları
Kırım Hanlığı

Kırım Tatarcası, iki lehçeye ayrılmaktadır: 1) Dağ ve kıyı
Tatarcası: güneybatı (Komşu Osmanlı’nın güçlü etki
siyle oluşan) lehçesi; 2) Kuzeybatı (Kıpçak) lehçesi.
Edebî Kırım Tatarcasının temeli olarak ise hem Oğuz
hem de Kıpçak özellikleri içeren orta versiyonu kabul
edildi.
Antropolojik olarak Kırım Tatarları, Mongoloid ve
Güney Avrupa tipi özellikler barındırmaktadırlar. Dağ
ve kıyı Tatarlarında Güney Avrupa özellikleri, bozkır
Tatarlarında Mongoloid tipi özellikler ağır basmakta
dır. Etnik ve dil açısından yarımada nüfusu, her zaman
çok çeşitlilik arz ediyordu. Bununla birlikte yarımada
nın nüfusu fazla değildi. Kırım Tatarlarının yanı sıra
Kırım’da İslâmiyet’in Yayılması
Kırım nüfusunun aktif olarak İslâmlaşması daha yarımada
Altın Orda içerisinde bulunurken, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başladı. Kırım Hanlığı’nın kurulmasından
sonra burası, İslâm medeniyetinin merkezlerinden biri oldu.
Daha 1253’te Solhat’ta (şimdiki Eski Kırım) Berke Han’ın
emriyle bir saray inşa edildi. 1287’de Memlük Sultanı elMansur’un (1280–1290) inisiyatifiyle İslâmiyet’in yayılması
için burada cami yapıldı. Kırım Hanlığı’nın en büyük kültür merkezlerinden biri de başkent Bahçesaray idi. Farklı
dinlere ve etnik gruplara mensup insanların yaşadığı başkentte en yaygın dil Tatarca idi. Pazarlarda da aktif olarak
Tatarca kullanılıyordu.

Gümüş tepsi.
XIX. yüzyıl

Kırım Hanlığı’nda Toprak Mülkiyetinin Özellikleri
Beylikler, bey soyundan gelen birinin tımarı konumundaydılar. Her kabile belirli bir toprağa ya da şehre sahipti.
Örneğin Çufut Kale, Yaşlav beylerine aitti. Burası, bu soya
ait bir mülkiyet olup soyun en büyüğüne miras kalabiliyordu. Bey, beyliği sınırlı mülkiyet olarak kullanıyordu, ancak
idare etme hakkına sahip değildi. Köylüler de beylik toprağında öşür karşılığında çalışıyorlardı. Beyliğin sınırları içerisindeki mahkeme, beyin sorumluluğundaydı. Beyliğin teçhizatlı nüfusu (askerî birliği), askerî açıdan bayraklara
ayrılıyordu. Din adamları ile medrese hocaları da topraklara sahipti. Bunlara “hocalık” deniliyordu. Ayrıca cami,
medrese, tekke vs.ye bağışlanan vakıf mülkiyetleri vardı.
Tarım arazisinin büyük kısmı, köy cemaatine aitti. Arazi-yi
memleket ise mirzaların toprağıydı. Hanlıkta suyurgallık
topraklar da vardı.

P. Sumarkov’un
Bilgilerine Göre
XVIII. Yüzyılın
Sonlarında Kırım
Nüfusunun
İçeriği:

Kadife ve
altından dikilen
tütün kesesi.
XIX. yüzyıl

Farklı Halk ve Sınıflar

Erkek

Kadın

Rus din adamları
Müslüman din adamları
Yahudi din adamları
Mirzalar
Rus, Rum, Ermeni ve Karaim tüccarları
Küçük burjuvalar
Roma Katolik Mahkemesi vekaletindeki burjuvalar
Beyaz Ruslar
Moldovalılar
Hristiyan nüfus
Büyük çiftlik sahiplerinin köylüleri
Emekli askerler
İmtiyazlı nüfus
Tatar nüfusu
Nogaylar
Çingeneler
Rum birliği
Toplam

92
8411
63
564
1235
6642
339
201
73
2251
4712
529
924
62224
7398
1309
995
97962

52
7530
35

843
6218
305
173
51
2237
4034
477
879
59011
6269
1173
698
89985

Kırım’da ve hanlığın topraklarında farklı dönemlerde
İtalyanlar, Ermeniler, Rumlar, Türkler, Yahudiler,
Karaimler, Gotlar, Kafkas halkları ve Slavlar yaşadı.
1784’te Kırım’da 53.616 Kırım Tatar erkeği yaşıyor
du. Karşılaştırmak için Yahudi erkeklerin nüfusunun
1407 olduğunu belirtelim. Kadın ve çocukların sayısını
da katacak olursak Kırım’da bu tarihte Kırım
Tatarlarının toplam nüfusunun 120.000 olduğunu tah
min edebiliriz. Kırım’ın Rusya’ya dâhil olmasından
sonra Tatarların sayısı Osmanlı’ya göçleri dolayısıyla
büyük ölçüde azaldı.
21 Temmuz 1774’te Rusya ile Osmanlı arasında imza
lanan Küçük Kaynarca Barış Anlaşması, Kırım Hanlığı’nı
bağımsız bir hanlığa dönüştürdü. Hanlık yalnızca dinî
işlerde hilâfet makamına bağlı olacaktı. Ancak daha
1783’te hanlığın statüsü bir daha değişti. Son Kırım
Hanı Şahin Han, tahttan feragat etti (Birkaç yıl sonra o,
Girayların sürgün yeri olan Rodos yarımadasında
Osmanlılar tarafından idam edildi) ve Kırım, Rusya
İmparatorluğu’nun bir parçası hâline geldi.

Kırım’da İslâmiyet’in Yayılması
Kırım nüfusunun aktif olarak İslâmlaşması daha yarımada Altın Orda içerisinde
bulunurken, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başladı. Kırım Hanlığı’nın
kurulmasından sonra burası, İslâm medeniyetinin merkezlerinden biri oldu.
Daha 1253’te Solhat’ta (şimdi Eski Kırım) Berke Han’ın emriyle bir saray inşa
edildi. 1287’de Memlük Sultanı el-Mansur’un (1280–1290) inisiyatifiyle
İslâmiyet’in yayılması için burada cami yapıldı.

Mengden-Brüs
Tarafından Yapılan
Rusya’nın Güney-Batı
ve Komşu
Bölgelerinin Haritası
(1699).
(XVIII. Yüzyılın Başına
Ait Gravür Haritadan
Yapılan Kopya. Bu
harita I. Petro’nun
emriyle yapılan ilk
Rusya gravür harita
özelliğine sahiptir.)
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Kırım’ın Siyasî Tarihi ve Etnik Yapısı. IX–XV. Yüzyıllar

Altın Orda’nın Mirasçıları
Ta r i h

Karadeniz ve
İstanbul Boğazı
Haritası.
N. Fisher.
Amsterdam,
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Tatarlar Seferde
Tatar ordusu, 1630–1648 yılları arasında Lehistan’da hizmette bulunan Fransız askerî mühendisi G. De Boplan ve
1727–1742 yılları arasında Rusya’nın hizmetinde bulunan
Cristof Manstein tarafından tasvir edilmiştir. Tatarlar sefere çıkarken yanlarına bir şey almazlardı. Ne araba ne de
ağır toplar taşırlardı. Atlı arabalara ise evlerinde dahi
tahammül etmezlerdi. Kırım Tatarları ihtiyaç duyduklarında ise öküz veya deve kullanıyorlardı. Her Tatar sefere
giderken yanına 3–5 at alıyordu. Askerler yorulmuş atları
sıkça değiştiriyor ve böylece mesafeleri çok hızlı bir şekilde
katediyorlardı. Ayrıca atlar, Tatarların iaşesini de karşılıyordu.
Tatarların ateşli silahları yoktu. Bunların yerine yaylarla
okları tercih ediyorlardı. Okları da o kadar ustaca kullanıyorlardı ki, görgü şahitlerine göre onlar atın üzerindeyken
60, hatta 100 adım uzaklıktan hedefi vurabiliyorlardı.
Bunun dışında yanlarına kılıç, kamçı ve geçici çadırlar
kurmak için ağaç sırıklar alıyorlardı. Kemerlerine bıçak,
ateş bulmada kullanılan alet, ip ve kayışlar asarlar, yanlarında esirleri bağlamada kullanılan 10–12 metre uzunluğundaki işlenmemiş deriden yapılan ipler bulundururlardı.
Ayrıca pusula yerine kullanılan astronomi aletini de yanlarından ayırmazlardı. Yine herkesin kavalı vardı. Bununla
ihtiyaç duyduklarında arkadaşlarını yanlarına çağırıyorlardı. Kendisinin ve atın su ihtiyacını karşılamak için ağaçtan
veya deriden, geniş ama alçak bir kova da hep yanlarında
bulunurdu.
İaşe ihtiyacını karşılamak için her Tatar, atında deri bir
çuvalın içinde arpa ve darıdan yapılan yulaf unu taşırdı.
Bu una tuz ve su ekleyerek peksimet yaparlardı. Ayrıca herkes yanında yağda biraz kızartılmış ve ateşte kurutulmuş
ekmek de bulundururdu. Ancak sefer sırasında Tatarların
asıl yiyeceği, at etiydi. Sefer sırasında yorulmuş atları kesip
yedikleri gibi bazen ölen atların etlerini de tüketiyorlardı.
Tatarlar at etinden çeşitli yemekler pişiriyorlardı. Atın
kanını un ile karıştırıyor ve kazanda pişiriyorlardı. Yine
atın sırtında, eyerin altında iki üç saat boyunca bekletilen
ince kesilen et parçaları tüketime hazır hâle geliyordu.
Biraz tuz eklenerek kazanda suyun içinde pişen et, köpüğü
ile birlikte tüketilirdi.
Tatar atları nallanmazdı. Sadece soylu kimseler, atlarına
nal yerine kalın kayışlarla inek boynuzları bağlarlardı.
Atlar genellikle bodur, zayıf ve hantal olsalar da çok hızlı
ve dayanıklıydılar. Bir günde dinlenmeden ve yorulmadan
85–130 kilometrelik bir mesafeyi katedebiliyorlardı.
Tatarlar, atlarına fazla yük yüklememeye çalışırlardı. Bu
amaçla en hafif eyeri kullanırlardı. Bu eyeri asker yolda
çok amaçlı kullanabilirdi: eyerin aşağı kısmı (yünden yapılan keçe) — halı olarak, eyerin temeli — yatağın baş ucu,
kapıcı veya tabuncu olarak adlandırılan keçe gocuk — yere
çakılan sırıklara çekildiğinde çadır olarak da kullanılırdı.
Tatarların karşısına nehir çıktığında askerler kamıştan sal
yapar ve herşeyi koydukları bu salları atın kuyruğuna bağlayarak nehirleri aşarlardı. Kendileri ise soyunarak bir
elleriyle atın yelelerine tutunur ve nehri bir an önce geçmesi için atı acele ettirirlerdi. Diğer elleriyle kürek çekiyor
ve hızlı bir şekilde bir kıyıdan başka kıyıya geçerlerdi.
Seferler kış ve yaz seferi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Kış
seferleri, su engellerini daha kolay geçebilmek ve nallanmamış atların daha yumuşak karla kaplı vadilerden geçmelerini sağlamak için yapılıyordu. Bu tür seferler Ocak ayında ya da hemen öncesinde yapılırdı. Bu tarihte bozkırlar
karla kaplanmış olur ve atlar için yolların buz tutma tehlikesi olmazdı. Bunun dışında Tatarlar seferleri, aşırı soğuklara da denk getirmemeye çalışırlardı. Nitekim bu tür
soğuklarda yüzlerce ve binlerce kayıp verirlerdi. Soğuğa
yakalandıklarında atların karnını keserek içerisine girip
ısınırlardı.
Bütün ordu ayrı birlikler hâlinde değil de uzun ve dar bir
sıra ile ilerlerdi. Böylece ordudaki askerler, 4–10 mil (1
mil: 1853 metre) kadar yayılırdı. Cephede 100 süvari ve
300 at, merkez ve artçı birlikte 800 süvari ve 1000 at bulunurdu.
Sefer sırasında Tatarlar bütün güvenlik önlemlerini alırlardı. Bunu da kendilerini bekleyen Kozakları kandırmak ve
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hareketlerinin izini silmek için yaparlardı. Bunun için
önden tecrübeli ve becerikli askerler gönderilir ve insanlar
esir edilirdi. Yine aynı gerekçeyle geceleri ateş yakmaz, ses
çıkarmamaları için atların ağızlarını bağlarlardı.
Uyumaya yatarken de atlarını kementle ellerine bağlarlar
ve herhangi bir tehdit durumunda da atı hemen yakalayıp
düşmandan kaçabilirlerdi.

XVI. Yüzyılda Tatarlar ve Rus Devleti
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Astarhan Hanlığı
Astarhan Hanlığı, Cuci Ulusu (Altın Orda)’nun parça
lanması neticesinde ortaya çıkan devletlerden biridir.
Hanlığın başkenti, Hacı Tarhan’dır.
Astarhan Hanlığı’nın Başkenti

Astarhan
Tatarları. XIX.
yüzyıl resmi

Araştırmacıların çoğu Hacı Tarhan şehrinin XIII. yüz
yılda kurulduğu konusunda hemfikirdir. XIV. yüzyılın ilk
yarısında hanlığın başkentindeki ekonomik ve kültürel
hayat hakkında pek az bilgi mevcuttur. Altın Orda’daki
Hacı Tarhan şehri, Timur tarafından 1395–1396 yılında
yıkıldı. Bu şehrin kalıntıları Şarönnıy Bugor’daki eski
şehir ile özdeşleştirilmektedir. Burası, İdil Nehri’nin sağ
kıyısındaki Altın Orda şehir kompleksi içerisinde yer
almakta ve günümüz Astarhan şeh
rinin biraz yukarısında bulunmakta
dır (Günümüzde Şarönnıy Bugor,
neredeyse tamamen su altında kal
mış ya da inşaat çalışmaları sırasın
da harap olmuştur). Timur’un Hacı
Tarhan’ı ele geçirmesinden sonra
şehir bir gerileme dönemi yaşadı.
XV. yüzyılda da nispeten küçük
ancak ticarî açıdan önemli bir yer
leşim yeriydi.
Şehrin nüfusu Kıpçak Türklerinin
temelinde oluştu. Etnik ve dil açı

Astarhan
yakınlarındaki
İdil Nehri.
A. Oleariya’nın
resmi. 1656

XIV. yüzyılın ilk yarısında şehri ziyaret eden Arap seyyah İbn Battuta şöyle yazmıştır: “Şehir, adını
buraya yerleşen bir “hacı”dan almıştır. Sultan bu yeri kendisine tarhan olarak vermiştir. Burası da
önce bir köyken zamanla büyüyerek şehir oldu.” Ancak bu görüş, şehrin adı ile ilgili ortaya atılan
birçok görüşten yalnızca biridir.

Yarlık, XVI.
yüzyıl

sından bu nüfus çok renkli bir yapıya sahip olsa da şehir
çok kalabalık değildi. XVI. yüzyılın ortalarında
Astarhan’da yaklaşık 10.000 kişi yaşıyordu. Şehrin tari
hinin farklı dönemlerinde Türklerle birlikte burada
Fars, Ermeni ve Rusların yaşadığı anlaşılmaktadır.
Daha sonra Astarhan Tatarlarının etnik temelini, böl
genin eski Türk nüfusu ile Nogaylar
ve buraya Orta İdil’den gelen Türk
kökenli nüfus oluşturdu.
XV. yüzyılın ilk yarısında şehir,
sıkça Cuci Ulusu’nda da taht adayı
olan Çengizoğulları arasında el
değiştirdi. Timur tarafından yıkılan
Hacı Tarhan’ın yerini alan yeni
Astarhan şehrinin kurucusu ise,
Urus’un soyundan TimurMelik’in
oğlu Timur Kutluğ’dur. Timur
Kutluğ, bu bölgeyi Timur’un 1396’da
ayrılmasından sonra kontrol altına
almıştı. XVI. yüzyılda Nogay mirza
ları, Astarhan’ın Timur Kutluğ’un
yurdu olduğunu düşünüyorlardı.
Şehrin Timur Kutluğ ile bağlantısın
dan sonra yalnızca daha geç tarih
teki Tatar tarihçilerinin değil Orta
Asyalı müelliflerin eserlerinde de
şehirden bahsedilmektedir. Timur
Kutluğ’un halefi Şadibek (Onun
zamanında Altın Orda tarihinde son
kez Cucioğullarının bütün ulusları
bir araya getirilmişti) ise 1402–1403
yılları arasında Astarhan’da para
bastırdı. Bu paralarda artık “Hacı
Tarhan elCedid” adı geçmektedir.
Bundan sonraki yıllarda şehir çok
sık el değiştirdi. Burada Toktamış’ın
oğulları Celaleddin ve Kepek, Şaid
bek’in oğlu Pulad, Pulad’ın amcası
Timur Han, Çekre, Derviş, Küçük
Muhammed, Uluğ Muhammed,

Devlet Berdi (Taş Timur’un oğlu, Hacı Giray’ın amcası)
para bastırdılar.
Hanlığın Kuruluşu ve Gelişimi
Astarhan Hanlığı, 1460–1470’li yıllarda şehre sahip
olan Emir Hacı Çerkes’in yurdunun temelinde kuruldu.
Hanlığın kuruluş tarihine dair tarih ilminde herkesçe
kabul edilen bir görüş yoktur. Kuruluş tarihi olarak
1459–1460, 1465 ve 1466 tarihleri ileri sürülmektedir.
1450–1470’li yıllarda şehir muhtemelen Büyük
Orda’nın merkezlerinden biriydi, yani “Namagan”ın
yurdunun bir parçasıydı (Namagan, Timur Kutluğ’un
oğlu Timur Han’ın lakabıydı). Bağımsız bir devletten
ancak 1502’den itibaren bahsedilebilir. 1502, Kırım
Hanı Mengli Giray’ın Büyük Orda’ya son darbeyi vurdu
ğu tarihtir.
Siyasî anlamda Astarhan Hanlığı, Büyük Orda’nın
mirasçısıydı. Yeni kurulan hanlık ile Moskova arasında
ki diplomatik münasebetleri yansıtan elçilik kitapları
nın ancak XVI. yüzyılın başlarında ortaya çıkması da bu
bağlamda tesadüf değildir.
Muhtemelen Moskova Büyük Knezi III. Vasiliy’in
hâkimiyetine kadar, yalnızca Büyük Orda ile diploma
tik münasebetleri kaydeden defterler tutuluyordu. 11
Haziran 1508’de Moskova’dan Nogay Mirzası Can
Muhammed’in elçisi ayrıldı. Elçi defterlerinde bu elçi
XVI. yüzyıl Polonyalı tarihçilerden Matvey Mehovskiy,
Astarhan’dan Büyük Orda’dan bağımsız bir devletmişçesine
bahsetmemektedir. 1514’e kadar kaleme aldığı iki Sarmat
Ülkesi’ne dair eserinde o, yalnızca İdil’den Hazar’a kadar
yayılan ve atla en hızlı bir şekilde 30 gün içerisinde katedilebilecek mesafeye yayılan İdil Ötesi Ordası’ndan bahsetmektedir.
Mehovskiy şöyle yazmaktadır: “Han ve İdil Boyu Tatarlarının
toprakları, doğuda Hazar Denizi, kuzeyde çok geniş coğrafyaya yayılan bozkırlar, batıda Tanais ve İdil nehirleri, güneyde
kısmen Karadeniz kısmen de İberya ve Albanya’nın yüksek
dağlarının bir bölümüyle komşuydu.”

nin Astarhan elçisiyle birlikte ayrıldığı yazılmaktadır.
Elçiler, Moskova’dan Haziran ayının başında ayrıldığına
göre heyetin buraya ilkbaharın sonunda geldiği anla
şılmaktadır. Bu elçilik, Astarhan’dan Moskova’ya gelen
ve kaynaklarda bahsi geçen ilk elçi heyetiydi.
Hanlığın sınırları kuzeyde yaklaşık olarak günümüz
Volgograd şehrine kadar uzanıyordu. Bununla birlikte
bazı kaynaklarda Astarhan topraklarının daha da kuze
ye, Uvek’e (günümüz Saratov) kadar uzandığı kaydedil
mektedir. Güneydeki doğal sınır, Hazar Denizi idi
(Muhtemelen Kuma Nehri’nin Hazar’a döküldüğü yere
kadar). Batıda sınır, Orta Don’a kadar uzanıyordu
(Muhtemelen Astarhan ile Kırım hanlıkları arasındaki

Astarhan’ın Moskova ordusu tarafından ele geçirilmesinden sonra şehir,
Ruslara vergi ödemeye başladı. Bu verginin ölçüleri hakkındaki bilgiler çok
farklıdır. Astarhanlıların yemininde
1000 Ruble nakit ve 3000 balık miktarı
geçmektedir. Bir başka kaynakta ise
vergi miktarı şöyle geçmektedir: “yılda
10.000 at, 20.000 koyun, 30.000 balık.”

sınır nehri, Mius Nehri idi). Ancak
büyük ihtimalle Astarhan toprakla
rı, İdil’in sağ kıyısındaki dar kıyı
şeritle sınırlıydı. Hanlığın doğu sını
rı ise Buzan Nehri boyunca İdil
Nehri’nin deltasından geçiyordu.
Astarhan Hanlığı, neredeyse hep
başka hanlıklara bağlı kaldı. Nogay
Hanlığı, Kuzey Kafkasya knezlikleri
ve Kırım Hanlığı, farklı dönemlerde
Astarhan Hanlığı’nın süzereni oldu
lar. Dış güçlerin de katılımıyla ger
çekleşen devrim ve kanlı çatışmalar

İpekten yapılan
Türk elbisesi.
XVI. yüzyıl

neticesinde hanlar sıkça değişiyor
lardı. Elimizdeki bazı bilgilerden
Küçük
Muhammed’in
oğlu
Ahmed’in evlatlarının Kabardalar,
onun kardeşi Mahmud’un evlatları
nın ise Nogaylar tarafından destek
lendiği
anlaşılmaktadır.
Hanedanlığın iki kolu, farklı etno
politik güçlere dayanırdı ve onlarla
yakın akrabalık bağlarına sahipti.
Hanlığa en fazla zarar veren
seferler ise 1523’teki Muhammed
Giray ile 1546’daki Sahib Giray’ın
seferleriydi. 1549 yılının sonunda
Astarhan’ın Şehir İstihkâmları
veya 1550 yılının başında şehir bir
Moskovalı Leontiy Mansurov’un Astarhan’da bulunduğu dönemle ilgili
süreliğine Moskova Kozakları tarafından ele geçirildi.
1550–1636 yıllarındaki resmî kayıtlar ilginç satırlar içermektedir. Buna göre
1550 yılına kadar Moskova Büyük Knezliği ile münase
“Hükümdarın valileri Astarhan’a geldiklerinde toprakla kaplı kamıştan yapılmış betler, dostluk niteliği taşıyordu. Bunun sebeplerinden
çitlerden oluşan iki istihkâm noktası ile karşılaştılar. Moskova askerleri gittikten biri de ortak düşmana sahip olmalarıydı. Bu düşman ise
sonra kalelerden birinde Derviş Han ve Tatarlar, diğerinde ise Leontiy Mansurov Kırım Hanlığı olup bu düşmanlık, Astarhan’a Büyük
ve adamları yaşadı. Bu bilgi aslında Ruslar gelmeden önceki dönemin şehrinin
Orda’dan miras kalmıştı.
(XV–XVI. yüzyıllar Astarhanı) kalıntıları ile ilgili birkaç meseleyi çözmeye yar1552’de Kazan’ı ele geçirdikten sonra Moskova,
dımcı olmaktadır. Bu tür istihkâmların günümüze kadar ulaşması imkânsızdı.
bütün İdil Boyu Ticaret Yolu’na hâkim olmak istedi.
Astarhan kolay bir şekilde Nogaylar, Kırımlılar, Kozaklar ve Ruslar tarafından
1554’te başlatılan Astarhan Hanlığı ile mücadelenin
kuşatılıyordu. Herhangi bir mukavemet de gösterilmiyordu. Halk kaçıyor, kuşasebebini ise IV. İvan, Yamgurçı Han’ın yapılan anlaşma
tanlar ise ele geçirdikleri ganimetlerle yetiniyor ve büyük nehir kıyısındaki şehlara uymaması ve Rus elçilerine kötü davranmasını
rin konumundan da son derece memnun kalıyorlardı.
gösterdi. “Tmutarakan efsanesi” de taraflar arasında
XVI. yüzyılın ilk yarısında Astarhan’ın bir şehirden ziyade taş duvar ve hendektartışmalı meselelerden biriydi (Kiev Knezi Vladimir’in,
lerle çevrili bir kale olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen burası, kışları hanın
oğlu Mstislav’a verdiği Tmutarakan, Astarhan ile
karargâhı, yazları ise pazar yeri olarak kullanılıyordu. Taştan Rus kalesi olan
özdeşleştiriliyordu).
Astarhan Kremlini’nden önce ise İdil deltasında aynı ölçüde başka bir kale
Nisan 1554’te vali Knez Yu. İ. PronskiyŞemyakin
yoktu.
başkanlığındaki askerî birlik Moskova’dan Astarhan’a

İpekten yapılan
Türk elbisesi.
XVI. yüzyıl

A. Jenkinson’un
Moskova
Haritası’ndan bir
parça. XVI.
yüzyılın ortası

Ta r i h

Astarhan Hanları
Abdu’l-Kerim
Mahmud’un oğlu
1502 (1508) —
1514
Canibek
Mahmud’un oğlu
1514 — 1521 yazı
(15 Ağustos
öncesi)
Hüseyin
Canibek’in oğlu
1521-?
Şeyh Ahmed
Ahmed’in oğlu
1525–1528
Kasım
Seyid Ahmed’in
oğlu
? — 1532 yazı
(aralıklarla)
İslâm Giray
Muhammed
Giray’ın oğlu
1531 (Mayıs’tan
geç değil) — 1532
(Ocak’tan önce)

Altın Orda’nın Mirasçıları
Astarhan Hanlığı

260–261

yola çıktı. Valinin birliği, yaklaşık
30.000 askerden oluşuyordu. 2
Temmuz’da Hacı Tarhan, savaşsız
ele geçirildi (“O tarihte şehirde pek
fazla insan yoktu.”). Dağıstan’daki
Kumuk hâkiminin kızıyla evli olan
Yamgurçı Han, Kuzey Kafkasya’daki
Tümen’e kaçtı. Moskova valisi,
Astarhan tahtına o tarihe kadar
Moskova’da yaşayan Derviş Ali
Han’ı çıkarttı. Hanın yanında vali P.
D. Turgenev ve küçük bir askerî bir
lik kaldı.
Çok geçmeden Derviş Ali, Kırım
ile ittifaka yanaşmaya başladı ve
Turgenev’i şehirden uzaklaştırdı.
1555 yılının yazında Moskova’dan
gönderilen askerî vali G. Kaftırev ve
Kozakların başkanı F. Pavlov han ve
halkın terk ettiği Astarhan’ı yeniden
ele geçirdiler. Derviş geri getirildi,
hatta bir yıllık vergisi affedildi. Hanlıkta Moskova’nın Bakırdan yapılan
temsilcisi olarak L. Mansurov bırakıldı. Hanlıkta ikili miğfer. XVI. yüzyıl
iktidar oluşmuş oldu. Çok geçmeden Derviş, Nogay
Mirzası Yusuf’un çocuklarıyla ittifak içinde
Mansurov’un karargâhını kuşatsa da Mansurov kaçma
yı başardı.

dılar ve vergi ödemekle yükümlü kılındılar. Onlara
“yurt”lu dediler. Knezin hâkimiyeti altında bozkırda
yaşamaya devam edenlere ise “göçebe” denildi. Çok
geçmeden bunlar tamamen tarih sahnesinden çekildi
ler. Hanlıklar döneminde muhtemelen evlerde köleler
çalıştırılıyordu. Bu köleler de genellikle Slav ve
Kafkasya kökenliydiler. Kaynaklarda Astarhan dinî sınıf
temsilcileri (mollalar, ahunlar, seyitler, abızlar) de zik
redilmektedir. 1554’te bunların sayısı yaklaşık 3000 idi.
Kültürel ve Dinî Hayat

Astarhan Hanlığı; Orta Asya, İran, Osmanlı
İmparatorluğu ve Deşti Kıpçak toprakları ile yakın kül
türel münasebetlere sahipti. Bu temaslar yalnızca tica
rî çıkarlarla değil dinî birlik ile de açıklanıyordu. Hacı
Tarhan, Orta Asyalı hacıların geleneksel Mekke güzer
gâhlarından
birinin
üzerinde
bulunuyordu.
Astarhanlılar kendileri de Hac’a gidiyorlardı. Şehrin
Moskova Devleti’ne dâhil edilmesinin ilk yıllarında da
Astarhanlılar Hac’a gitmeye devam ettiler.
Öyle anlaşılıyor ki hanlığın bağımsız olduğu dönem
de din adamları, Astarhan’ın doğusunda da aktif mis
yonerlik faaliyetlerinde bulunuyor ve Kazaklar arasın
da İslâm ve Müslüman kültürünü yayıp sağlamlaştırı
yorlardı. VI. yüzyılın başında Hacı Tarhanlı ulema, put
perestliğin kökünü kazıdı. Genel olarak Astarhan
Hanlığı’nda Altın Orda’nın ilk yıllarındaki durum geçer
Avrupa’da Astarhan’ın ele geçirilişi neredeyse hiç farkedilmedi bile. Başka bir liydi: Şehrin kendisi devlette İslâmiyet’in dayanağı iken
şekilde de olamazdı: Çünkü Astarhan’ın varlığından Avrupa’nın pek haberi
bozkır ve şehirlerin civarında ise İslâmiyet’in konumu
de yoktu. Avrupalılar hâlâ Çin sınırında hüküm süren, hatta belki de
zayıftı.
Hristiyan olan Büyük Han ya da Tatar İmparatoru ile ilgili masallarla yaşıAstarhan’da İslâm fıkhına dair klasik eserleri ve özel
yorlardı. Örneğin 1554’te İtalyan diplomat Domenico Trevizan Osmanlı
likle de Hafızaddin Nesefî’yi (öl. 1310 veya 1320) iyi bili
İmparatorluğu ile ilgili yazdığı eserinde Tatar imparatoru hakkında da bilgi
yorlardı. Aşağı İdil boyundaki nüfusun büyük bir kısmı,
vermektedir. Buna göre bu imparator, Hazar Denizi’nden daha kuzeyde olan
Sünni Müslüman’dı. Yakınlarda Safevî İran’ı bulundu
ve kısmen de Kefe ile sınır olan bir devletin hükümdarıydı. Gerçi Moskova
ğundan dolayı muhtemelen az da olsa Şii de mevcuttu.
Rusyası’nda da Astarhan’ın ele geçirilişi, herhangi bir yankı uyandırmadı.
Hacı Tarhan’da Sufizm de biliniyordu. Kazan’da olduğu
1552’de Kazan’ın ele geçirilişinden sonra sanki bu çok doğal bir olaydı.
gibi muhtemelen burada da en yaygın tarikat,
Kubreviye olarak da bilinen Nakşibendi tarikatıydı.
Orta Asya, Kırım ve Kazan’da olduğu gibi burada da
şeyhlerle işânlar vardı.

Akkubek
Murtaza’nın oğlu
1532 yazı — 1533

Mart 1556’da İ. Çeremesinov’un başkanlığındaki
nizamiye birliği ile M. Kolupaev başkanlığındaki Kozak
Abdurrahman
birliği yeniden Astarhan’a gönderildiler. Yine Kozak
Abdu’l-Kerim’in
komutanlarından L. Filimonov onlardan da önce gön
oğlu
derilmişti. Yazın şehre gelen Rus komutanlar yine
1533 — 1537
şehirde kimseyi bulamadılar. “Han, Astarhan’dan kaç
(Ekim’in sonundan mış, şehri de ateşe vermiştir.” Astarhan aristokrasisinin
önce)
bir kısmı, Kırım ve Osmanlı’ya göç etti. Derviş Ali’nin
oğlu Muhammed, 1570’li yılların başında Osmanlı’da
Derviş Ali
yaşıyor ve sultandan harçlık alıyordu. Kırım’da ise daha
Şeyh Aydar’ın
uzun bir süre Kazan ile Astarhan’ın Ruslar tarafından
oğlu
ele geçirilişi kabul edilmek istenmedi. Moskova
Ekim 1537 —
İdil’deki hanlıkların kendi hâkimiyetine geçmesinin
1539 yazı
karşılığında Kırım’a ödediği vergide artırıma gitti. Uzun
süren görüşmelerden sonra Kırım tarafı bunu kabul
Abdurrahman
etmek zorunda kaldı.
Abdu’l-Kerim’in
oğlu
1539 yazı — 1543
(?)
Akkubek
Murtaza’nın oğlu
1545–1546
Yamgurçı
Berdibek’in oğlu
1546–1550 /
1551–1554
(aralıklarla)
Derviş Ali
Şeyh Aydar’ın
oğlu
1554–1556

Sosyal Yapı
Astarhan Hanlığı’nda da aynen Kazan ve Kırım han
lıklarında olduğu gibi Çengiz Han’ın büyük oğlu
Cuci’nin soyundan gelenler hüküm sürdüler. Böylece
hanlıkta Cuci’nin soyundan gelen Altın Orda Hanı
Timur Kutluğ hanedanlığı kurulmuş oldu.
Diğer Cucioğulları hanlıklarında olduğu gibi
Astarhan’da da handan sonra kalgay geliyordu. Kalgay,
hanın oğlu, kardeşi ya da yeğeni olup hanın veliahtıydı.
Soylu sınıfına sultanlar, oğlanlar, bey ve mirzalar dâhil
di. Rus kaynaklarına göre 1554’te bunların sayısı, en az
500 idi. Bunların çoğu toprak sahibiydi. Astarhan’da
karaçibeylerin mevcudiyeti de şüphe uyandırmamak
tadır. Muhtemelen hanlıkta hâkim kabile, Kongırat idi.
Onların dışında hanlıkta Mangıt ve Alçın kabileleri mev
cuttu. Hanlığın hâkim eliti de öyle görülüyor ki yine
XV–XVI. yüzyıllardaki diğer Cucioğullarına has özellik
teydi. Yani hanlıkta dört hâkim kabile vardı. Daha
sonra onlara Mangıt kabilesi de eklendi.
Vergi ödemekle yükümlü nüfus ise “kara kişilerdi”.
Astarhan Hanlığı, Moskova Devleti’ne dâhil edildikten
sonra şehirde kalan “mirza ve kara Tatarlar” kayda alın

Çinko, altın
kaplama, zümrüt,
yakuttan yapılan
içecek güğümü.
Türk işçiliği, XVI.
yüzyıl
Astarhanlıların Hayatında Putperest Ayinler
Astarhan’da İslâmiyet’in yayılmasıyla birlikte putperestliğin kalıntıları şehirde
tamamen kaybolmadı. XVI–XVIII. yüzyıl seyyahları, Astarhanlı Müslümanların
ilk çocuklarını yerli kutsallara ithaf etme töreninden bahsetmektedirler:
“Ailedeki ilk çocukların aynen ebeveylerin daha annelerinin karnındayken
Tanrı’ya, imama ya da herhangi bir kutsala ithaf ettikleri kızları gibi, köle
olduklarını ve onlara sadık olduklarını göstermek için burnun sağ deliğine firuze, yakut ya da mercan taşlı halka takıyorlardı.
Burada muhtemelen nezir olayı söz konusuydu. Buna göre de doğan çocuk belli
bir yaşa geldiğinde (örneğin 8–9 yaşındayken) herhangi bir şeyhin idaresine
giriyordu. Genellikle uzun süreden beri çocuk bekleyen aileler veya hastalıktan
dolayı kaybedilmekten korkulan ve iyileşen çocukların aileleri böyle bir “ithaf”ta
bulunuyorlardı. Böyle bir nezirin işareti (göstergesi) ise belirlenen tarihte (genellikle sünnetle aynı tarihte ) kesilen saç örgüsü olabiliyordu. Bu saç örgüsü de
genellikle mezarlıkta ya da ebeveylerin evinde saklanıyordu. Anne-babalar bu
çocukların hayatından endişelendiklerinden dolayı ona sıkça çeşitli nazarlıklar
ve boncuklardan bilezikler takıyorlardı. Değerli taşlar bu süreçte koruyucu rolü
oynuyordu.

Astarhan Bolluğu
Moskova Devleti’nde 8 yıl (1601–1609) geçiren Hollandalı İ. Massa, Astarhan’ın
her zaman büyük ve kalabalık bir ticaret merkezi olduğunu, buraya her zaman
İran, Arabistan, Hindistan, Ermenistan, Şımahı ve Osmanlı’dan tüccarların geldiğini yazmaktadır. Massa’ya göre buraya Ermenistan’dan inci, firuze ve pahalı
deri; Şımahı, İran ve Osmanlı’dan pahalı halılar, çeşitli ipek ve değerli taşlar,
Arabistan’dan baharatlar, Moskova’dan deri, çuha, yün kumaşlar, kağıt, diğer
benzer ham maddeler ve havyar geliyordu… Buradan havyarı Türkler az az
satın alıp İstanbul’a gönderiyorlardı. Bu havyar, İdil Nehri’nde fazlasıyla olan
mersin balığı havyarıydı. Türkler bu havyarı çok seviyorlar. Bu aralar İtalyanlar
da onu çok beğeniyorlar.

Şehirde edebiyat ve tarih eserleri yazılıyordu.
Astarhanlı yazar ve şair olan Şerif Hacıtarhanî, Rusların
1550’de gerçekleştirdikleri başarısız Kazan kuşatmasını
konu alan Zafernamei Vilayeti Kazan adlı bir eser
kaleme aldı. Hacı Tarhan’da başta Firdevsî’nin Şahnâ
me’si olmak üzere Arap ve Fars edebiyatının eserleri,
matematik, coğrafya ve astronomiye dair eserler çok
iyi biliniyordu.
Astarhan hanlarının sarayında kâtipler (bakşılar)
görev yapıyordu. Kançılarya işleri, diplomatik yazış
malar ve muhtemelen de kitapların istinsahı onların
sorumluluğundaydı. Rus yıllıklarında, Moskova’ya
1540’ta gönderilen elçilik heyetinde yer alan
Abdurrahman Han’ın kâtiplerinin birinden bahsedil
mektedir.
Astarhan’da tarih yazıcılığı geleneği de vardı. Orta
Asyalı tarihçi Ötemiş Hacı’nın bilgilerine başvurduğu
Astarhanlı Baba Ali ile Hacı Niyas, eğitimli kimselerdi.
Muhtemelen tüccar olan ve zenginliğiyle ün kazanan
Ağaç ve kemikten
yapılan taht.
Türk işçiliği.
XVI. yüzyıl

Astarhan üzerinden Doğu’dan yapılan (en başta
Hindistan’dan Şımahı ve Bakü üzerinden olmak üzere)
baharat ticareti, hâlâ önem arz ediyordu.
Rusların ele geçirmesine kadarki dönemde Astarhan,
köle ticaretinin de önemli bir merkeziydi. Köleler
Kazan, Kırım, Orta Asya ve İran’a satılıyordu. Şehir
Moskova Devleti’ne bağlandıktan sonra Rus köleler
uzun bir süre boyunca vatanlarına dönmeye devam
ettiler.
Hanlığın ekonomisinin en önemli boyutunu transit
ticaret ile yerli malların ihracatı oluşturuyordu.
Astarhan’ın ihraç ettiği yerli malların başında balık ve
tuz gelmektedir. Bu ürünleri Astarhanlılar İdil’deki
şehirler ile Hazar havzasındaki ülkelere satıyorlardı.
Tuzu, şehrin yakınlarındaki göllerden çıkartıyorlardı.
Tuz, küreklerle sudan çıkarılır, güneşte kurutulur ve
ulaşım araçlarına yüklenirdi.
Hacı Tarhan’da balıkçılık da eskiden beri çok geliş
mişti. Mersin balığını yılda üç ay boyunca, Mayıs’ın
sonundan Ağustos’un başına kadar tutuyorlardı. Balığı
aynı yerde tuzlayıp gemilere yüklüyor ve İdil’in yukarı
sına doğru taşıyorlardı. İhraç edilen balıklar sınırlı çeşit
teydi. Rus kaynaklarında daha çok mersin balığı, büyük
mersin balığı ve başka bir tür mersin balığının adı geç
mektedir. Balığı tuzlamanın yanı sıra bir de kurutuyor
lardı. Bazen kuru balık, yemekte ekmek yerine kullanı
lıyordu. XVI. yüzyılın ilk yarısında balık tutulan yerler
büyük ihtimalle Hacı Tarhanlı aristokratlara aitti. İdil
deltasındaki bazı yerler ise bizzat hanın mülkiyetin
deydi.
Ekmek ise Astarhan’a dışarıdan getiriliyordu.
Muhtemelen şehir her zaman buğday yetersizliğinden
dolayı sorun yaşıyordu. Bu şartlarda yerli halk arasında
sıkça açlık ve veba olayları oluyordu.

İdil’in aşağısında balıkçılık ile ilgili terminolojinin neredeyse tamamı, Türk
kökenliydi. Bu husus, Rus balıkçılarının söz konusu terminolojiyi yerli halktan
benimsediklerinin bir göstergesiydi. Mersin türündeki balıklar XIV. yüzyılda
Hacı Tarhan’da basılan bazı paralarda da tasvir edilmiştir.

Hacı Niyaz, Ötemiş Hacı’ya Berke ile Hülagü arasındaki
savaşlar hakkında bilgi vermiş, savaşların yapıldığı coğ
rafyalarla ilgili yorumlarda bulunmuştur.
Altın Orda tarihindeki gelişmelerin hanlıkta kayda
alındığını tahmin etmek mümkündür. Yine doğrudan
Astarhan ile bağlantılı olan sözlü tarih ve edebiyat
geleneğinin de yaygın olduğu görülmektedir.
Muhtemelen Müslüman tarihçilerinin klasik eserleri
(örneğin Fars tarihçisi Reşidüddin’in eseri) de burada
çok popülerdi. Ancak mevcudiyetleri şüphe uyandır
mayan Hacı Tarhan’a dair Tatar tarih eserleri maalesef
günümüze kadar ulaşmamıştır.
Ekonomi, Ticaret, Ev Ekonomisi
XIV. yüzyıldan itibaren Hacı Tarhan, Aşağı İdil’deki
en önemli ticaret noktalarından biriydi. Akdeniz’i
Doğu ile birleştiren büyük kervan yolu buradan geçi
yordu. Hacı Tarhan’ın özellikle Kuzey Azerbaycan,
Azak ve Karadeniz limanları ile yaptığı ticaret çok hızlı
gelişiyordu. Aşağı İdil’in ve bilhassa da Hacı Tarhan’ın
Harezm ile bağlantıları çok sıkıydı. Nitekim XIV. yüzyı
lın ikinci çeyreğinde, ticaret yolunun büyük nehrin
aşağı kesimlerinden Orta Asya’ya kadarki kısmında
çok sayıda kervansaray yapıldı. Bunlar, 1370’li yıllarda
Timur’un Harezm’e yaptığı yıkıcı seferler neticesinde
yıkılmalarına kadar varlıklarını devam ettirdiler.
1391 ve 1395 yıllarındaki Timur seferleri Astarhan
ticaretinin başka yönüne — Azak — de zarar verdi. Bu
yol, Hazar’ın İran kıyılarını (Astarhan ve Azak) Kefe ile,
daha sonra ise Osmanlı Devleti’nin iç bölgeleriyle bağ
lıyordu. Burada en fazla satılan mallar arasında ise ipek
ve baharatlar yer almaktadır. XV. yüzyılın sonunda,

Taht üzerine
takılan ve altın,
yakut ve
zümrütten yapılan
süs. Türk işçiliği,
XVI. yüzyıl

Hanlığın ekonomisinde hayvancılık da önemli rol
oynuyordu. Fazlullah İbn Ruzbihan İsfehanî, Hacı
Tarhan’ın semiz koyun, at, deve ve diğer değerli ürün
ler ihraç ettiğini yazmaktadır. Bahçecilik ile avcılığın da
ekonomide pay sahibi olduğu muhakkaktır. Ancak bu
payın oranı büyük değildi. XVII. yüzyıl Rus atasözlerin
den şehrin karpuzlarının meşhur olduğu anlaşılmakta
dır.
Hanlıkta han ve kalgayın uluslarının olduğunu tah
min edebiliriz. Kalgaya toprak yalnızca kullanmak
üzere veriliyordu. Han ve kalgayın topraklarında yaşa
yan köylüler, toprağı kullanmanın karşılığında mahsu
lün onda birini vergi olarak veriyorlardı. Kırım ve
Kazan’da olduğu gibi beylere ait topraklar hakkında
kaynaklarda bilgi yoktur. Ancak muhtemelen burada
da bu tür topraklar mevcuttu. Din adamları ile hocala
rın topraklara sahip oldukları bilinmektedir. Ekilebilen
toprakların bir kısmı, muhtemelen ortak kullanımday
dı. Astarhan’da suyurgal uygulamasının da mevcut
olması kuvvetle muhtemeldir.
Rus tarihçi M. N. Tihomirov Astarhan’ın XVI. yüzyı
lın ikinci yarısındaki durumunu şöyle anlatmaktadır:
“Astarhan, çok renkli bir nüfus yapısına sahip uluslar
arası t icaret merkeziyd i. Burada yalnızca Ruslarla
Tatarlar değil, Buharalılar, Farslar ve Ermeniler de yaşı
yordu.” Bu durum, XIV. yüzyılın ilk yarısı — XVI. yüzyı
lın ilk yarısındaki Astarhan şehri için de geçerliydi.
Şehir, birkaç asırlık tarihi boyunca Aşağı İdil bölgesi
nin önemli kültürel ve ticarî merkezi olarak kalmayı
başardı.
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Sibir Hanlığı
Sibir Hanlığı’nın Kuruluşu
Turalı ve Tobolİrtiş Tatarları Sibir Tatarlarının diğer
gruplarına kıyasla yerleşik ve yarı yerleşik hayata daha
erken geçtiler. Onlar arasında hayvancılık gelişti ve
tarım ile uğraşmaya başladılar. Bey ve mirza gibi zen
gin kimseler, müstahkem şehirler inşa etmeye başladı
lar, ihtiyaç duyduklarında idarelerindeki halktan askerî
birlikler oluşturdular. Bu halk, kürk olarak vergi ödü
yordu. XI. yüzyılın sonlarında — XII. yüzyılın başlarında
Turalı, Tobolİrtiş ve Barabin Tatarları kendi siyasî bir
liklerini oluşturdular ve Sibir Tatar Devleti’ni kurdular.
Yasağın Tümen’e
getirilişi.
Kungurskaya
Yıllığı’ndaki resim.
XVII. yüzyıl

Sibir yıllıklarından birinde şöyle yazılmaktadır: “Ülkemiz üzerinde yayılan tarih
öncesi alaca karanlıktan, Sibir’in tarihinin şafağında ilk hanların en solgun,
açık olmayan yansımaları ortaya çıkmaktadır. Bu hanlar, Tatar hâkimiyetinin
temeline köşe taşını koyan ve İşim Nehri kıyısındaki Kızıl-Tura şehrinde ilk siyasî merkez oluşturan kimselerdi.”

Yıllıklarda İşim Nehri üzerindeki ilk Tatar hanlığının
adı geçmemektedir. İlk hükümdarın adına da rastlanıl
mamaktadır. Bu devleti şartlı olarak İşim Hanlığı olarak
adlandırabiliriz.
Sibirya Tatarlarının ikinci devletlerinin kuruluşu ise
İşim Hanı OnSon’un oğlu Taybuga ile ilgilidir (OnSon,
yakın adamlarından Çingi tarafından öldürüldü).
Yıllıklara göre Taybuga uzun bir süre bu bölgede dolaş
tıktan sonra Çingi’nin daveti üzerine onun sarayına
gitti. Burada hamisinin güvenini sağladıktan sonra
ondan kendisi için ayrı bir mekân istedi. Günümüz
Tümen yakınlarındaki bölgeye hayran kalan Taybuga,
Tura Nehri kıyısında bir şehir inşa etti ve ona ÇingiTura
(Çingidin) adını verdi. Daha sonra şehir, ÇimgaTura
olarak adlandırılmaya başlandı. Böylece burada
bağımsız bir hanlık kurulmuş oldu. Rus yıllıklarında bu
hanlık, Tümen Hanlığı olarak adlandırıldı. Tatarlar ise
bu devlete, Tura ya da Tümen Yurdu diyorlardı.
Taybuga’dan sonra bu devlet, Batı Sibirya’da en önem
Tatar ve
Samoyed.
Samoyed ve Sibir
haritasından bir
bölüm

li Tatar devleti oldu. Yıllıklarda bu devlet, Ulu Tümen
olarak da geçmektedir.
Tümen Hanlığı’nın kuruluş tarihi olarak genellikle
1220’li yıllar kabul edilmektedir. Tarihî belgelerle araş
tırmalar, Batı Sibirya’da Tatar devletçiliğinin temelinin
Altın Orda tarafından değil de bizzat Tatarlar tarafın
dan atıldığını ortaya koymaktadır. Tümen Hanlığı, Altın
Orda’ya bağlıydı. Ancak coğrafik açıdan çok uzakta
olduğundan dolayı bağımsızlığını korumayı başardı.
Hanlık, Altın Orda’nın çeşitli uluslarıyla ekonomik, tica
rî ve dinî bağlantılara sahipti.
1460–1480’li yıllarda ÇimgaTura’da tahtta Taybuga
soyundan gelen Mar vardı. Onun hâkimiyet dönemini
çok barışçıl bir dönem olarak adlandırmak mümkün
değildir. Tümen Hanlığı toprakları ile ÇimgaTura tahtı
için üç güç mücadele ediyordu. Bu güçlerden ilki, İvak
(İbak) olarak da bilinen Şeybanî İbrahim (Seyid İbrahim
Han) idi. O, Tümen Hanlığı’nın güney uluslarını ele
geçirdi ve KızılTura’da hüküm sürdü. Diğer iki güç ise
Nogay mirzaları ile Ebu’lHayr’ın soyundan gelen göçe
be Özbeklerin hükümdarları idi. Nogayların yardımıyla
İbak, hanlığın başkenti ÇimgaTura’yı ele geçirdi, Mar’ı
öldürdü ve Tümen Hanlığı’nda hüküm sürmeye başladı.
İbak’ın hüküm sürmeye başladığı tarih belli değildir.
Rus yıllıklarında ise onun adı, 1481 yılından itibaren
geçmektedir.
Bununla birlikte birkaç asır KızılTura ve Çimga
Tura’da hüküm süren Taybugidler, mağlubiyeti kabul
lenemediler. İbak, Mar’ın torunu Muhammed tarafın
dan öldürüldü. Bu olaylar, 1493–1495 yıllarında gerçek
leşti. Taybuga Hanedanlığı’nın hâkimiyeti yeniden
tesis edilmiş oldu. Her ne kadar Muhammed galip
gelse de muhtemelen o, kendisini ÇimgaTura’da pek
güvende hissetmiyordu. Bundan dolayı da başkentini
İrtiş Nehri’nin kıyısına taşıdı (Artık
başkent, Tobol Nehri’nin ağzında 25
verst uzaklıkta bulunuyordu). Yeni
başkente İsker, Kaşlık veya Sibir
deniliyordu. İsker merkezli devletle
rini Tatarlar, Sibir Yurdu olarak
adlandırdılar.
Başkentin taşınmasından ve Sibir
Yurdu’nun (Sibir Hanlığı’nın) kurul
masından sonra toprakları genişle
di. Tümen Hanlığı’nın varlığı sona
ermedi, Sibir Hanlığı’na bağlı kaldı.
Yıllıklara göre ÇimgaTura’da ayrı
bir han hüküm sürmeye başladı. Bu
han, Tura Nehri havzasındaki
Tatarları yönetiyordu. Ancak Şeyba
nîlerin ÇimgaTura’daki hâkimiyeti
uzun sürmedi. Kasım Han (XVI. yüz
yılı)’dan sonra Tümen Hanlığı’nın
tamamı, Sibir Yurdu’nun içerisinde
yer aldı.
Sibir Hanlığı’nın toprakları yete
rince genişti. Kuzeyde bu topraklar, Tobol Nehri’nin
ağzından çok öteye uzanıyor ve Obi Nehri’nin aşağı kıs
mına ulaşıyordu. Kuzeybatıda ise devlet, Tatar emiri
Epançi’nin toprakları ve Kazan Hanlığı ile komşuydu.
Devletin batı sınırları ise Ural Dağları’nın doğu yamaç
larından geçiyordu. Güneybatı’da ise sınır Sibir
Hanlığı, Nogay Ordası ve Kazak Hanlığı ile komşuydu.
Sibir Yurdu’nun güney sınırları ise belirsizdi ve Güney
Batı Sibirya’nın bozkırlarında kaybolup gidiyordu.
Sibir Tatarlarının Devleti ve Kazan Hanlığı
Kazan Hanlığı ile Tümen Hanlığı’nın selefleri olan
Bulgar Vilayeti ile Vilayeti ÇimgaTura arasındaki
etnopolitik temaslar, daha XV. yüzyılın ilk yıllarında
mevcuttu. XVI. yüzyılın Orta Asyalı tarihçisi Ötemiş
Hacı, Gök Orda ve İşim Nehri üzerindeki Tümen
Hanlığı’nın, birkaç Tatar ulusunun hükümdarı Hacı
Muhammed’in diğer topraklarının yanı sıra Alatır,
Mokşa ve civar bölgelerle birlikte Bulgar’da da hüküm

kaçmak zorunda kaldı. Buradan bunların büyük bir
kısmı, Tümen Hanlığı’na kaçtı. Bunlarla ilgili Nogay
Ordası’ndan Yamgurçı, 1491’de III. İvan’a şöyle bir
mektup yazdı: “… Elgazi’yi soruyorsun. Onu ben gör
medim. O, İbrahim Han ile Tümen’e gitti. İbrahim’in
yanında Tümen’de yaşamaktadır.”
Elgazi, Kazan Hanlığı’nın siyasî hayatında önemli rol
oynayan bir şahsiyetti. Bundan dolayı İbrahim, yanına
çok sayıda Kazanlı soylunun gelmesinden istifade ede
rek Kazan işlerine karışmaya çalıştı. Örneğin 1489’da
III. İvan’a şöyle bir mektup gönderdi: “Benim kardeşim
İlhan Han, senin yanında yaşamaktadır. Benim karde
şimi yanıma gönder. Bana göndermek istemezsen onu
Patriarşaya (Nikonovskaya) Yıllığı’nda 1475 tarihine dair
şöyle bir bilgi vardır: “Kazan Tatarları Tümen’e ticaret için
Kama’dan giden 40 Ustüglu’yu yendiler. Altı yıl sonra,
1481’de ise Rus yıllıklarında şöyle bir bilgi kaydedilmiştir:
“Çerdınya şehri yakınlarında savaşan Ustüglular Kama’ya
giderken tüccar ve Tümen Tatarlarıyla karşılaştılar ve onları soydular. Muhtemelen burada Tatar tüccarları kastedilmektedir. Bunlar Tümen Hanlığı’ndan Kazan Hanlığı’na
ya da tam tersine gidiyorlardı.”

Sibir Tatarlarının Şehirleri
Eski şehir kalıntıları ile Başkurtların ve komşu Ostyakların
(Hantıların) kendilerine verdikleri Turalı (şehirli) adı, Sibir
Tatarlarının şehir inşa etmeyi bildiklerini göstermektedir.
İsker ve Çimga-Tura’nın yanı sıra yıllıklarda 15’ten fazla
şehrin adı geçmektedir. Sibir (İsker) şehrinin adı, 1240’ta
tamamlanan Moğolların Gizli Tarihi’nde de mevcuttur.
Tatar şehirleri genellikle İrtiş ve Tobol nehirlerine dökülen
nehirlerin ağızlarında, yüksek kıyılarda kurulurdu. Nadiren
de derelerin oluşturduğu yüksek kerempelerde oluşurdu.
Bazen şehir, iki ya da üç sıra hendeklerle koruma altına alınırdı. Hendeklerin üzerine köprüler inşa edilir ve şehir
boyunca hendeğin içinde kütüklerden oluşan kapılı çit yapılırdı. Şehrin yüzölçümü, 500 — 7000 metrekareydi. Böyle
küçük bir şehirde çok fazla insan yaşayamazdı. Görüldüğü
kadarıyla burada yerli feodaller, onların yakınları ve korumaları vardı. Tehlike arz ettiğinde ise askerî birlikler de
şehirde kalıyordu.

sürdüğünü yazmaktadır. Bu bilgi, diğer kaynaklarca
da doğrulanmaktadır. ÇimgaTura vilayetini de hâki
miyeti altına alan göçebe Özbek Devleti’nin hüküm
darı Ebu’lHayr’ın hâkimiyetinin (1428–1468) ilk yılla
rında, Bulgar’dan Derbent’e kadar İdil’in doğu kıyıları
da ona aitti.
1480’li yıllardan itibaren Tümen Hanlığı ile Kazan
Hanlığı arasındaki işbirliği arttı. Rus yıllıklarına göre iki
hanlık arasında ticarî münasebetler gelişti. İlginçtir ki
Kazan Hanlığı döneminde Kazan şehrinin kapılarından
birinin adı, Tümen Kapısı adını taşıyordu. Bu husus tek
başına iki etnopolitik oluşum arasındaki bağlantıya işa
ret etmektedir.
İki devlet arasındaki siyasî münasebetler ise daha
karışıktı. Bulgar vilayeti geçici olarak Şeybanilerin
hâkimiyetinde olduğundan bu husus daha sonra Şey
banîlerin Kazan tahtına talip olmalarına sebep oldu.
Örneğin Sibir Yıllığı’nda Taybugid Mar’ı öldüren ve
Çimga’yı ele geçiren Kazan Hanı Upak’tan bahsedil
mektedir. Sibir yıllıklarına bu bilgi, muhtemelen ger
çek olaylara dayanan Sibir Tatarlarının tarihî hikâyele
rinden alındı.
“Upak Han” şüphesiz yukarıda adı geçen Tümen
Hanlığı’nın hükümdarı Şeybanî İbrahim (Seyid İbrahim
Han), yani İbak Han’dı. Peki, bu han neden “Kazan
hanı” olarak adlandırılmıştır? Gerçekten de 1480’li —
1490’lı yılların başında Şeybanî İbrahim Han, İdil
Boyu’nda Kazan Hanlığı’na da karşı olmak üzere aktif
askerî faaliyetlerde bulunuyordu. İbak Han, 1481’de
Büyük Orda’nın bozguna uğratılmasına da katıldı. Şey
banilerin İdil Boyu’ndaki faaliyetlerinin artması, 1487
yılındaki olaylarla ilgilidir. Bu tarihte Rus birliklerinin
de yardımıyla Kazan tahtına Muhammed Emin çıktı.
Eski han İbrahim’in taraftarları ise Nogay Ordası’na

Ermak’ın
Sibirya’yı Ele
Geçirişi.
V. Surikov’un resmi.
1895

Sibirya'yı ele
geçiren Don
Kozağı Ermak
Timofeeviç

kendi yurduna gönder.” III. İvan’ın İbrahim’in bu mek
tubuna gönderdiği cevaptan Tümen Hanı’nın yanında
gerçekten de Kazanlıların yaşadığı anlaşılmaktadır: “…
Elgazi, Tevekkel, Kasım, Begiş, Ötemiş ve onların arka
daşları, bütün bunları İbak Han yanında tutmaktadır…”
Şeybanî İbrahim Han’ın Nogay Ordası ile Kazan
Hanlığı’na ortaklaşa düzenledikleri seferlerden (1490
ve 1491) sonra da yakın temasta olduğu görülmektedir.
Nihayetinde Nogayların desteğiyle 1496’da Kazan
tahtına Tümen Hanı İbrahim’in kardeşi Şeybanî Mamuk
çıktı. Mamuk, burada fazla uzun süre hüküm süremedi
ve Kazan Hanlığı topraklarından ayrılmak zorunda
kaldı. Ancak tek başına gitmedi, Kazan Hanı
Abdüllatif’in mektubundan (1499)
anlaşılacağı kadarıyla Kazan soylu
larıyla birlikte ayrıldı. Abdüllatif,
Mamuk’un kardeşi Agalık ile Kazan
beylerinin beyi olan Urak’ın kendi
üzerine yürüdüğünü belirtmiştir.
Muhtemelen 1499 yılındaki sefer de
Nogaylıların katılımıyla yapıldı.
Çünkü bir yıl sonrası için Rus yıllıkla
rı şöyle yazmaktadır: “Nogay
Tatarları, kalabalık birlikleriyle
Kazan’a yaklaştılar…” Birkaç yıl
sonra, 1505 veya 1506’da Mamuk
Han’ın oğlu Külük Sultan’ın birliği,
Çerdıni şehri yakınlarında savaştı ve
Sılvı bölgesini (Burası Kazan
Hanlığı’na aitti) ele geçirdi.
Yukarıda aktarılan olaylardan
Tümen Hanlığı halklarındaki hikâ
yelerde “Kazan Hanı Upak’ın” nasıl
zikredilmeye başladığı anlaşılmak
tadır. XV. yüzyılın son on yılında
soylu Tatarlardan iki grubun kendi adamlarıyla Tümen
Hanlığı’na gitmelerinden dolayı Kazan Hanı Upak’ın
yanında birçok Kazan Tatarının bulunduğuna dair bilgi
ler temelsizdi.
XV. yüzyılın son çeyreğinde tam tersine, Tümen
Hanlığı’ndan Kazan Hanlığı’na da göç yaşandı. O
dönemde KuzeyBatı Ural bölgesine, oradan da Kazan
Hanlığı’nın merkezî bölgelerine Tabın kabilesinin tem
silcilerinden oluşan büyük bir grup gelip yerleşti.
Göçten sonra bunlara İrektsinliler denildi. Eskiden
Tobol ile İrtiş havzalarında yaşayan bu insanlar, daha
sonra Kazan Tatarları ile Başkurtların içerisinde yer
aldılar.
Sibirya Tatarlarının Sosyal ve Etnopolitik Yapısı
XV–XVI. yüzyıllardaki Sibirya Tatarlarının kabile yapı
sı ile Altın Orda’nın mirasçı devletlerinin yapısı arasın
daki benzerliği bir efsane ortaya çıkarmaktadır. Bu
efsane, Tobol Tatarlarına aittir. Bu hikâyede Küçüm
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Han’ın ordusunun dört birliğe bölündüğü belirtilmek
tedir. Bunlardan ilki Kordak, ikincisi Turalı, üçüncüsü
Ayalı, dördüncüsü Baraba idi. Beşinci bir grup da vardı:
Bunlar (Sartlar) Küçüm Han ile geldiler ve başkent çev
resine yerleştiler. Burada dörtlü bölünme ve merkez
deki beşinci oluşum söz konusuydu. Bu aslında Altın
Orda’nın diğer mirasçı hanlıklarındaki karaçibey baş
kanlığındaki yurt sistemini hatırlatmaktadır.
Tümen (daha sonra Sibir) Hanlığı’nda kendi ulusuna
(karaçi ulusu) sahip karaçi vardı. Karaçi, ordunun başın
da bulunuyordu. Örneğin 1584’te askerlerinin başında
karaçi, Sibir şehrini kuşattı, daha sonra Ruslara esir
düştü ve Moskova’ya gönderildi. O aynı zamanda bey
unvanına da sahipti. Bunu da iki farklı kaynaktan
öğrenmekteyiz. Mirkasım Usmanov’a göre 1602 tarihli
meşhur Yıllıklar Defteri’nin müellifi Celair kabilesinden
Kadir Ali Bey, böyle bir karaçibeyi idi. Böylece Tümen
Hanlığı’nın ilk uluslarından biri, karaçi unvanı taşıyan
beyin başkanlığındaki Celair kabilesinin idaresinde olan
bölgeydi.
Çat Tatarı.
İ. G. Georgi’nin
Rus Devleti’nde
Yaşayan Bütün
Halkların Tasviri
adlı kitaptan bir
resim, 1776

Sibirya Tatarlarının Ural Yanı Bölgesine Seferleri
Kazan’ın düşmesinden sonra Sibir Hanlığı, Ural Yanı bölgesinde daha aktif faaliyetlerde bulunmaya başladı. Vıçegodkso-Vımskaya Yıllığı’nda 1572 olayları
dolayısıyla Sibir Hanı Mehmetkul’un Ulu Perm’e ordu ile geldiği yazılmaktadır.
Buna benzer olaylar eskiden de oluyordu. Örneğin Çusovskiy, Sılvinskiy ve
Liviyskiy şehirlerinin inşaatını savunurken Stroganovlar, daha 1568–1570’li yıllarda bütün bunların Sibir ve Nogaylardan korunmak için gerektiğini bildirmişlerdir. Yine 1581’de “Sibir Hanı (Küçüm Han) Vogullar ve Ugorlarla Ulu
Perm’deki Sılvenskiy ve Çusovskiy şehirlerine geldiler ve Stroganlovların yurtlarını soydular.”
Rus yetkililer Nogaylara Ufa şehrinin inşaatının (1586) ihtiyacını ispatlarken
şöyle bir argüman ileri sürdüler: “Sibirya’dan kaçan Küçüm, Çar’ın toprağı
olan Kazan’a ve Başkurtların topraklarına (Burada eski Kazan Hanlığı’nın toprakları söz konusudur) gelip buradan vergi aldı.” Eskiden bu tür seferler Kazan
Hanlığı’nın birlikleri tarafından engelleniyordu. Bu seferler, etkisiz kalamazdı.
Seferlerin yapıldığı yerde Türk nüfusunun etnik yapısında Sibirya Tatarlarıyla
ortak hususlar ortaya çıktı.
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Muhtemelen hanlıkta diğer kabile oluşumları da
vardı. Çimga Tura Vilayeti’nin merkezi olan Tura şehri,
1428–1446 yılları arasında Şeybanî Devleti’nin başken
tiydi. Abdulhayır Han’ın 1428–1429’da bu şehri ele
geçirdiği dönemde burada Burkut kabilesinin soyluları
hüküm sürüyordu. Bunların toprakları, bağımsız bir
yurda benziyordu. Jeneolojik açıdan Burkutlar, Moğol
kökenli Kongırat kabilesi ile bağdaştırılmaktadır.
1430’lu yılların başında Çimga Tura vilayetinin soylu
ları aşağıdaki kabilelere aittiler: Kongırat, Durman,
Nayman, Uygur (muhtemelen Tubay ve Kurlaut kolları)
ve Kuşçu. Bu kabileler diğer birçok kabile ile birlikte
Şeybanî Devleti’nin içerisinde yer aldılar, onların soylu
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ları ise 1429’da Ebulhayır'ın han ilân edilmesi törenine
katıldılar. Adı geçen kabilelerin bir kısmının Çimga Tura
vilayetinin topraklarında kaldığı imkân dâhilindedir.
Celair kabilesinin adı, Şeybanî Devleti’nde göçebe
Özbek kabileleri arasında da zikredilmektedir.
Yukarıda aktarılanları bir kaynak daha doğrulamak
tadır. Zeki Velidi Togan Orta Asyalı tarihçi Ötemiş
Hacı’nın ÇengizNâmesi’nin az bilinen elyazmasından,
Ebulhayır’ın çağdaşı Mahmutek Hoca Han’ın Tura
İli’nin temsilcileriyle birlikte Tümen Hanlığı’ndaki
Kongırat ve Selceut kabilelerine karşı savaştığına dair
bilgileri aktarmaktadır. Bu hanın toprakları, Tobol ile
İrtiş arasında bulunuyordu, karargâhını ise Tobol Nehri
kıyısında kurmuştu. Bu topraklar
Şeybanî Devleti’ne 1430–1431 yılları
arasında katıldı, aynı tarihte hanın
kendisi de öldürüldü. Dolayısıyla
burada Ebulhayır dönemi fetih
seferleri söz konusudur. “Tura ili” ile
bağlantılı olarak Selceut kabilesinin
zikredilişi de önemlidir. Kongırat,
Durman (Durben), Nayman, Celair,
Selceut (Siciut) kabileleri, kendileri
ni genellikle Moğol olarak kabul
ediyorlardı. Hâlbuki bunların bir kıs
mının kökenlerini, Türk dünyasında
aramak gerekmektedir. Zeki Velidi
Togan bunların neredeyse hepsini
“hâkim” kabileler arasında saymak
tadır.
Tarihî literatürde Tümen ve daha
sonra 1563’e kadar Sibir Hanlığı’nda
hüküm süren ve “Sibir Hanı” unvanı
taşıyan kimseler, Taybugid olarak

Küçüm Han Zamanında Kazan Tatarlarının Sibirya’ya Göçü
Remezovskaya Yıllığı’nda Küçüm Han’ın (Sibir’e gelişinden iki yıl
sonra)Kazan’ı ziyaret ettiği, burada Kazan Hanı Murat’ın kızıyla evlendiği ve
eşiyle birlikte dönüşte çok sayıda Rus ve Çuvaş esirini getirdiği yazılmaktadır.
Aynı kaynakta Küçüm’ün Sibir’e Kazan’dan çok sayıda din adamını getirdiği de
belirtilmektedir.
Küçüm Han döneminde Kazan’dan Sibir Hanlığı’na din adamları da dâhil
olmak üzere insanların gelişi, imkân dâhilindedir. Tatar yıllıklarından birinde de
1552’den sonra Kazan Tatarlarının Kazakistan taraflarına göç ettikleri yazılmaktadır: “…Ruslardan kurtulmak için farklı taraflara kaçtılar. Birçoğu Cim ile
Kuan Nehri kıyılarına yerleşti. Kırgızlarla karıştılar.”(Burada Kazaklar kastedilmektedir) Tatarların bu yöndeki göçleri ile ilgili IV. İvan’ın Nogay Ordası’nın
Beyi İsmail’e gönderdiği mektupta (1556) dolaylı da olsa bilgi mevcuttur:
“Kazan Tatarlarından size gelip yerleşenler ya da gelip bir şey isteyenler olursa,
onları öldürünüz, sağ bırakmayınız.” Küçüm Tümen Ordası’na Kazak
Ordası’ndan geldiğinden dolayı Kazan Hanlığı’ndaki kaçakların bir kısmının
daha Sibir’e gelmeden önce onun idaresine geçmiş olması ihtimal dâhilindedir.
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adlandırılmaktadır. Nogay Ordası’nda “taybuga” adlı
bir memuriyet mevcuttu. Nogay feodalleri hiyerarşi
sinde “taybuga”, dördüncü sırada bulunuyordu. O, özel
“taybuga vergisi” de topluyordu. Taybuganın idaresin
deki uluslara “yurt” denildiğinden ve bunlardan da
vergi (muhtemelen yasak) toplandığından dolayı
“Taybuga Yurdu”nu Sibir Tatar
Devleti içerisinde yer alan ayrı bir
göçebe beylik olarak kabul etmek
mümkündür.
Bütün bunlar Sibir Tatar
Devleti’nin kabile temelli ayrı ulus
lara ayrıldığı anlamına gelmektedir.
En azından kaynaklarda iki ulusun
varlığı görülmektedir. Bunlardan
ilki, Celairlerin toprakları olan
“Karaçi Ulusu”, ikincisi ise
Selceutların toprağı olan “Taybuga
Yurdu” idi.
“Taybuga Yurdu”nu oluşturan
kabile grubunu, kısmen de olsa
Küçüm Han’ın ordusu içerisindeki
Ayalı’nın birliği ile özdeşleştirmek
mümkündür. Çünkü Sibirya Tatarları
arasındaki Ayali kabilesi ile
Başkurtlardaki Eyle (Ai, Eyze) kabi
lesi arasında paralellik mevcuttur.
Kaldı ki Eyle kabilesi bir zamanlar
Ural Ötesi’nde, Mitas Nehri vadisinde yaşıyordu. Yine
Başkurt Eylerinin efsanelerinde onların Buhara yakınla
rında Seyhun’da, ayrıca Harezm, Urgenç, Hive,
Kongırat’ta yaşadıkları da belirtilmektedir. Bunlarda
eskiden kendisi de han olan ve Karakalpak ve Kırgız
hanının kızı ile evli olan Seydaş Bahadır’ın adı da geç
mektedir (Onun babası, hanlık için mücadele verdi ve
Ürgenç, Hive, Kongırat’ı ele geçirdi). Daha sonra bu
bahadır, Miaç (Miass) Nehri vadisine kaçtı. Onun adı,
Buhara’dan kovulduktan sonra Sibir’e gelen Tümen
Beyi Seydyak’ın adıyla uyumludur. Bunun dışında
Başkurt Eyleri arasında Salyut (Salciut) kabilesinden bir
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grup da vardı. Muhtemelen Atalı’nın “birliği”nde Sibir
beyinin Salciut kabilesinden halkı da bulunuyordu.
Adı geçen bütün kabile oluşumlarını Sibir Tatar etno
politik toplumunun Tatar tabakası olarak ele almak
gerekmektedir. Bu tabakaya han, sultanlar, beyler,
karaçibeyleri, mirzalar, din adamları (seyitler, şeyhler,
mollalar, abızlar, sufiler ve belki de müftü ile müderris
ler) ve sıradan askerler dâhildi. Söz konusu Tatar gru
bunun XVI. yüzyılda dahi göçebe ya da yarı göçebe
hayat tarzı sürmesi ihtimal dâhilindedir.
Söz konusu Tatar tabakası çok kalabalık değildi.
Örneğin Tümen Hanı İbrahim (İbak)’in 1481 tarihindeki
seferi sırasında, ordusunda kendisine ait Kozak birli
ğinde yalnızca 1.000 kişi bulunuyordu. XVI. yüzyılın
sonunda — XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde eski hanlığın
merkezî bölgelerinde hizmetli Tatarların sayısı
2.000’nin çok az üstündeydi. Aynı zamanda XVI. yüzyı
lın ilk yarısında Sibir Tatarlarının toplam sayısı bazen
10.000, yasaklıların hepsi ise 30.000–40.000 olarak
hesaplanmaktadır (Bu sayı, net değildir. Çünkü yasaklı

Sibirya Tatarlarının yaşadıkları nahiyeler. XVII. yüzyıl
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Taybuga Yurdu ve Mangıtlar
“Taybuga Yurdu”nu diğer Tatar hanlıklara has olan Mangıt yurtlarından biri olarak ele almak mümkün mü? Bu tahmin ilgi çekicidir. Çünkü Nogayların başta Tümen, ardından da Sibir Hanlığı’nda
önemli rol oynadıkları, birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Ötemiş Hacı da bu hususun
altını çizmiştir. Ona göre Tura, yani Çimga Tura vilayetini, yerleşik Mangıtların (Nogayların) Yurdu
olarak kabul etmek gerekiyordu.
Bununla birlikte Nogay Ordası’nda taybuga memuriyeti ancak 1584’te ortaya çıktı. Bu tarihte
Ermak'ın seferleri yüzünden Sibir Hanlığı’nın uluslarının bir kısmı (daha önce Taybugidlerin idaresinde olanlar) Nogay Ordası’nın himayesi altına girdi. Bunların başına Mangıt soylularının temsilcilerinden biri getirildi. Şunu da belirtelim ki, Sibir Hanı Yadker’in babası Nogay Ordası’nın hükümdarı İsmail’in kardeşiyle evliydi. Yine İsmail’in kızı da ya Yadker ile ya da onun oğluyla evliydi.
Nogay Ordası’nın hâkim Mangıt soyundan gelen kadınlarının yakın akrabalarıyla evlenmeleri pek
mümkün değildi. Dolayısıyla büyük ihtimalle Sibir hanları, Mangıt değillerdi.
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ların arasına Tatar olmayan yasaklılar da dâhil edilmiş
tir). XVI. yüzyılın sonunda — XVII. yüzyılın başlarında
Sibir Tatarlarının toplam sayısı 12.000–13.000 civarın
daydı. XVI. yüzyılda Sibirya Tatarlarının feodal sınıf
temsilcileri ile yasaklı halk arasındaki oran, 1/5 civarın
daydı. Buna rağmen nüfusun “kara kişi” sınıfı, Sibirya
Tatarlarının etnopolitik birliğinin gelişiminde önemli
rol oynadı.

Altın Orda’nın Mirasçıları
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S. Remezov’un
Sibirya Çizim
Kitabı, 1697
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Nogay Ordası

Tatar (Nogay)
askeri. XVII.
yüzyıl Alman
gravürü

Altın Orda mirasçıları arasında Nogay Ordası özel bir
yere sahiptir. Kalabalık nüfusa ve süvarî birliklerine
sahip Nogay Ordası XV. yüzyılın sonu — XVI. yüzyıllar
da Avrasya’nın en önemli siyasî güçlerinden biri olup
İdil’de ticarî yolları kontrol altında tutuyordu.
Bozkırları yönetimde ve vergi toplamada da kendisini
Saray’ın baş mirasçısı olarak görüyordu. Nogay soylu
ları, Altın Orda topraklarında kurulan bütün devletlerin
yönetim sınıfında yer alıyordu. Nogaylar ise yalnızca
Nogaylarla İdil, Kırım ve Sibir Tatarlarının değil; Kazak,
Özbek ve Karakalpakların oluşumunda da temel etno
politik unsurlardan biri oldular.
Diğer taraftan Nogay Yurdu, hâkimiyet lejitimistliği
açısından hiçbir zaman Cuci Ulusu’nun diğer mirasçı
hanlıklarıyla aynı safta yer alamadı.
Edigey soyundan gelen Nogay Ordası’nın hâkimleri,
devletlerinin tarihi boyunca han unvanını kullanmayıp
“bey” unvanıyla hüküm sürdüler. Çünkü onlar, Çengiz Bıçak ile uzun ve
Han soyundan gelmiyorlardı. Formalite icabı Nogay düz kılıç. Orta
beyleri Özbek, Sibir, Kazak hanlıklarında hüküm süren Asya, XVII. yüzyıl
Çengizoğullarından birinin hâkimi
yetini kabul ediyorlardı. Sıkça da
kendileri onları tahta çıkartıyorlar
dı. Nogayların en güçlü oldukları
dönemde ise söz konusu prosedür
(Çengizoğullarından birinin hâkimi
yetini kabul etmesi) daha da for
malite bir hâl almıştır.
Her şeye rağmen Nogay Ordası
Türk imparatorlukları zamanındaki
göçebe devletin bütün özelliklerine
sahipti. Devlet yönetim sistemi son
hâlini, XVI. yüzyılın ilk yarısında
aldı. Devletin başında “biy” ve onun
da etrafında çeşitli memurlar vardı.
Ülke, kanatlara bölünmüştü. Bu da
devletin bağımsızlığının en önemli
göstergelerinden biridir. Sol, yani
doğu kanat, keykubatın idaresinde;
sağ, yani batı kanat ise nureddinin
idaresinde bulunuyordu. Kırım,
Kazan ve Astarhan hanlıklarının da
yönetim sistemine giren bu unvan
lar Nogay Ordası’nda ortaya çıktı ve
Edigey’in iki oğlunun adından
geldi. Babası Nureddin’e İdil Boyu
topraklarını vermişti. Keykubad ise
iki kanat arasında sınır teşkil eden

Yayık’ın doğusunda yaşıyordu. Gelişme çağında
Nogayların toprakları, batıda İdil’den doğuda günümüz
Kazakistan’ının merkezine kadar, kuzeyde Kama ve
Başkurt topraklarından güneyde Hazar ve Mangışlak’a
kadarki topraklara yayılmıştı.
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Büyük
Nogaylar olarak adlandırılan asıl Nogay Ordası’nın
dışında, İdil’in ötesinde de yarı bağımsız Nogay yurtla
rı oluşmaya başladılar. XVI. yüzyılın ortasında Gazi
Mirza Ulusu’nun Nogayları (Küçük Orda veya Gazi
Ulusu) Kafkasya bozkırlarında yaşamaya başladılar.
Azak ve Karadeniz bozkırlarına, Perekop’un kuzeyinde
ki topraklara Diveev Ulusu yerleşti. XVI–XVIII. yüzyıl
larda bu bozkır, Nogay Bozkırı olarak adlandırıldı.
Bütün bunlardan daha önce, Nogay Orda tarihinin
şafağında Edigey’in oğlu Mansur, Kırım’a göç etti.
Onun torunları daha sonra Kırım Hanlığı’nın elit sınıfına
dâhil oldular.
Her şeye rağmen Nogay Ordası, bütün göçebe olu
şumlarda olduğu gibi, kabile birliklerinin konferderas
yonu olarak kaldı. Her bir kabilenin kendi yönetim eliti
vardı. Bütün önemli meseleler, ordaların başında bulu
nan mirzaların toplantılarında görüşülüyordu. Mirzalar,
beyi “büyük kardeş” olarak kabul ediyor ve ona itaat
edeceklerine dair yemin ediyorlardı. Ancak her mirza
kendi ilinde sınırsız iktidara sahipti. V.V. Trepavlov’un
hesaplamalarına göre Nogay Ordası’nın içinde 66 il
bulunuyordu. Bunların dışındaki dört ilin mevcudiyeti
ne ise dolaylı bilgiler işaret etmektedir. Bunların alt
gruplarıyla birlikte XVI–XVII. yüzyıllarda toplam 139
idarî birimin adı geçmektedir. Bu husus, Avrasya’nın
bozkırlarında asırlarca göçebe hayatı yaşayan ve daha
önce Cuci Ulusu’nun göçebe nüfusunun temelini oluş
turan kavimleri bünyesinde barındıran Nogay devlet ve
etnosunun oluşum tarihinin çok karmaşık olduğunu bir
kez daha ortaya koymaktadır.
Nogay Yurdu’nun Kuruluşu
“Nogay”, bu devlette yaşayan halkın kendi ismi
değildir. Komşularının Nogay dedikleri halk, kendisine
Mangıt, devletlerine de Mangıt Yurdu demekteydi.
Başlangıçta Mangıtlar, Çağatay’ın evlatlarının top
raklarında göçebe hayatı yaşadılar. XIV. yüzyılın ortala
rından itibaren Çağatay Ulusu uzun süren bir krize girdi
ve Kıpçak kabileleri kitleler hâlinde Altın Orda’nın doğu
bölgelerine göç ettiler. Bunlar arasında Mangıtlar da
vardı. Bu husus, Cuci Ulusu’nun doğu kesimlerindeki
yerli yöneticileri, göçebeleri göçebe kampları sistemi
ne dâhil etmeye ve onların hareketlerini dış faaliyetle
re doğru yöneltmeye zorladı. 1360’lı yıllarda Cuci
Ulusu’nun doğu kanadı Gök Orda’nın kabileleri, İdil’e
doğru yöneldiler. Saray tahtı için verilen mücadele
sürecinde merkez ile bölgeler arasındaki mevcut sis
tem bozuldu. Bu da Yayık ötesi göçebe kamplarının
merkezden ayrılmasına ve göçebe halkların hareketine
yol açtı. Bu krizin yol açtığı gelişmelerin neticesinde
Mangıtlar, kendilerini beylerbeyi Mamay’ın diğer kabi
leleri ile birlikte Karadeniz’in bozkırlarında buldular.
Mamay’ın 1380’de Toktamış Han tarafından bozguna
uğratılması Mamay illerinin dağılmasına sebep oldu.
Mangıtlar kendilerine yeni bir yer aramak zorunda kal
dılar. Bazı kaynaklardan anlaşılacağı üzere 1380 bozgu
nundan sonra onlar başta Kuban’da, daha sonra ise
Terek’te yaşadılar. Ancak burada da Mangıtlar uzun
süre kalamadılar.
Mangıtların tarihinin bu döneminde kabilenin başına
Edigey geçti. Her ne kadar Edigey ile ilgili çok sayıda
destan, şarkı, tarihî eser mevcut olsa da onun kökeni,
gizemini korumaya devam etmektedir. Onun kariyeri
ne 1370’li yıllarda Gök Orda Hanı Urus’un sarayında
başladığı bilinmektedir. Ancak çok geçmeden o, kendi
ni Urus’un düşmanı olan Toktamış ile Timur’un cephe
sinde buldu. Timur ile Toktamış arasında yaşanan reka
bet ise Timur’un Toktamış üzerine gerçekleştirdiği iki
sefer (1391; 1395–1396) ile son buldu. Bu süreçte de

Nogay Ordası’nın
Kuruluşu
(XIV–XVI.
Yüzyılın Başı)

Edigey, Timur’un tarafında yer aldı. Edigey, Timur’un
ilk seferine katıldı, ancak daha sonra Deşti Kıpçak’a,
Mangıtların yanına geri döndü. V. V. Trepavlov’un da
belirttiği gibi muhtemelen Edigey, Toktamış’ın üzerine
ikinci seferi Kuzey Kafkasya bozkırları üzerinden
düzenleyen Timur’un sonraki planlarından haberdar
olmuştu. İşte bundan dolayı kendi ilinin güvenliğini
sağlamak için Edigey Mangıtları Kuban ve Terek’ten
ulaşılması zor bölgeye götürdü. Edigey’in
Mangıtlarının yeni toprakları, Yayık ile Emba arasında
ki bozkırlar oldu. Edigey’in siyasî hesaplamaları tama
men doğru çıktı. Toktamış’ın Timur tarafından mağlup
edilmesinden sonra Mangıt Yurdu, Cuci Ulusu’nda en
önemli özerk yapılardan biri oldu. Edigey, Altın Orda
hanının sarayında ön plana çıktı. O, sadece tarhan
unvanı ile beylerbeyi makamını almakla kalmadı, ülke
nin İdil’e kadar yayılan sol kanadının da fiili hükümdarı
oldu. Onun ölümünden sonra evlatları, başkent
Saray’da konumlarını korumayı başardılar. Mangıtların
gücünün zirvede olduğu tarih ise, Toktamış’ın kesin
olarak mağlup edilme tarihiydi (1401).
Daha Edigey zamanında Mangıtların toprakları,
Batı’ya doğru, İdil’e kadar genişlemişti. Yayık ile İdil
arasındaki topraklar, Edigey’in oğlu Nureddin’in yöne
timindeydi. Onun soyundan gelenler, Mangıt
Yurdu’nda hüküm sürmeye başladılar. Yurdun doğu
sınırlarında ise onun kardeşi Keykubad hâkimdi.
Kırım’a ise Edigey’in bir başka oğlu — Mansur — yer
leşti. Daha sonra bunlar, Kırım elitinin önemli bir kolu
hâline geldiler.
XV. yüzyılın tamamı ve XVI. yüzyılın başı, Mangıt
Yurdu’nun yavaş yavaş geliştiği bir dönemdi. Ayrıca
artık Nogay Yurdu olarak adlandırılmaya başlanmıştı.
Cuci Ulusu’nun doğu kanadına, yani Gök Orda’ya bağlı
lık, formalite de olsa devam etti. Bu bağlılık, Özbek
Hanı Ebulhayır’ın hâkimiyeti döneminde (1428–1468)
daha hissedilir bir hâl alırken, XV. yüzyılın sonlarında,
Nogayların yeni süzerenlerinin Sibir hanları İbak ile kar
deşi Mamuk’un olduğu dönemlerde en aşağı seviyede
olmuştur. Bu dönemde Nogaylar ayrıca Başkurt göçe
be kamplarını hâkimiyetleri altına aldılar ve bu
Başkurtlar, onların yurdunun bir parçası oldular.
Nogayların başkenti, Yayık’ın aşağı kısımlarında yer
alan Sarayçik şehri oldu. Sarayçik, Doğu Deşti
Kıpçak’ın en büyük şehirlerinden biriydi. Orta Asya,
İdil, Sibirya ve Hazar bölgelerinden gelen kervanlar
burada buluşuyorlardı. Bundan dolayıdır ki, Nogay
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Yükselme Döneminde Nogay Ordası (1530–1580)

Nogayların yer
değiştirmeleri.
Rusya
haritasından bir
bölüm, 1572

Ordası’nın siyasetinde Orta Asya’ya önemli yer atfedil
mişti. Nogaylar, Aral Denizi’nin güneyindeki hanlıklar
la çok yakın temas içerisindeydiler.
Edigey’in evlatları, Saray tahtının ana varisi Büyük
Orda’nın siyasî hayatında önemli rol oynamaya devam
ettiler. Nihayetinde Nogay süvarisi, Büyük Orda’nın
1502’de bozguna uğratılmasına da katıldı.
Altın Orda’nın parçalanmasından ve Özbek hane
danlığının kurucusu Ebulhayır’ın ölümünden sonra İdil
bozkırlarında Nogayların en önemli rakipleri, Kazaklar
oldu. Hatta 1460'lı yıllarda Sarayçik, Kazak Hanı
Canibek’in karargâhlarından biri oldu. Daha sonra
Kazaklar, Yedisu bölgesine göç ettiler. Nogaylarla
mücadelelerindeki yeni dönem 1520’li yıllara denk gel
mektedir.
XVI. yüzyılın başlarından itibaren Nogay mirzaları
arasında bey unvanı ve taht için mücadeleler başladı.
Nogay Ordası’nın zayıflamasında Kırım Hanlığı ile
askerî mücadele de etkili oldu. Büyük Orda’nın bozgu
na uğratılmasından sonra Kırımlılar İdil’in doğu kıyısın
daki bozkırlara yerleşitiler. Kazaklar da bu durumdan
istifade ettiler. 1519’da Kazaklar, Nogayları yenilgiye
uğrattılar. Bu da Nogayların İdil’in öbür tarafına, Kırım
tarafına göç etmelerine neden oldu. Ancak Kazaklar,
İdil Ötesi bozkırlarındaki göçebe kampların ev sahibi
olarak uzun süre kalamadılar. Daha 1521’de V. V.
Trepavlov’un deyimiyle Nogayların kendi topraklarına
dönüşü başladı. Nogayların 1523’te Astarhan duvarları
nın yakınlarında Kırımlıları mağlup etmesinin de bunda
etkisi büyüktür. Aynı sene Nogaylar, Tahir Han’ın
Kazaklarını da mağlup ettiler.
Nogayların galibiyetleri ile eski güçlerine kavuşmala
rı, Nogay Yurdu’nun kesin olarak bağımsız bir devlete
dönüşmesini de sağladı. 1537’deki birkaç çatışmadan

sonra toplanan mirzalar meclisinde kanat yönetim sis
teminin kabulüyle bu durum resmileşmiş oldu. Nogay
beyi Seyit Ahmet, hanlarla bir tutulmaya başlandı.
Hanlarla yapılan yazışmalarda o, hanların “kardeşi”
olarak kabul ediliyordu.
Yükseliş Döneminde Nogay Yurdu
Bağımsız devletin oluşum süreci tamamlandıktan
sonra Nogay Ordası, İdil Boyu’nun önde gelen siyasî
gücü oldu. İdil ve Kırım hanlarıyla bağlantılı olan Nogay
mirzaları, işte bu dönemde etki ve güçlerinin zirvesinde
yer aldılar.
Nogay Yurdu ise tipik bozkır devleti olarak kalmaya
devam etti. Halk, göçebe yaşam tarzı ile meşguldü.
XVI. yüzyıla gelindiğinde Nogay ordalarının iki temel
göç bölgesi (sistemi) belirlenmiş oldu: AralUral bölge
si ile İdil bölgesi. AralUral bölgesinde Seyhun’un aşağı
kısmı kışlık; Yayık ise yazlık olarak kullanılıyordu. İdil
bölgesinde ise İdil kolu boyunca Kama’nın batı kıyıları
na kadar sağ kolun kışlakları vardı.
Kama Ötesi bozkırları ise “Nogay darugası” adını
aldı. 1430’lu yıllardan itibaren burada ikili hâkimiyet
söz konusuydu. Bölgenin yerleşik halkı Kazan hanının
tebaası sayılıyor, otlak yerleri ise Nogayların idaresinde
kalıyordu. Nogaylar buraya yazları kendi hayvanlarını
götürüyorlardı. Hatta hanlıkta özel “Mangıt beyi”
memuriyeti oluşturuldu. Kazan’dan Sarayçik’e yıllık
vergi gönderiliyordu. Astarhan hanları da buna benzer
bir vergiyi Nogaylara ödüyorlardı.
Daha geç bir tarihte, XVII. yüzyılda Nogayların
İdil’deki otlaklarının büyük bir kısmını kaybetmelerin
den sonra yeni göç sistemi oluştu. Buna göre hayvan
sürüleri, Kafkasya dağ etekleri ile Terek ve Kuma vadi
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lerinden İdil’in aşağı kısımlarına ve oradan sol kıyısına
geçirilerek Yayık’ın aşağısına kadar götürülüyordu.
Nogayların komşu ülkelerle ticaretinde en temel ve
talep gören ticaret kalemi at idi. Nogay atlarının daya
nıklı ve ucuz olması, Nogay Yurdu’nu Rus Devleti’nin
en önemli at tedarikçisi hâline getirdi. Ş. Lemersye
Kelkeje şöyle yazmaktadır: “Eski Rus feodal yaya birlik
lerinin ateşli silahlar çağına uygun bir birliğe dönüştürül
mesi sürecinde Nogay atları önemli bir rol oynadılar.
Ruslar süvari birlikler olmadan Müslüman topraklarını
ele geçiremezlerdi.”
Nogay Ordası’nda tarım pek gelişmedi. Ancak dolay
lı bilgilerden Aşağı Yayık’ta, Sarayçik’in etrafında darı
nın ekildiği ve bahçelerin olduğu anlaşılmaktadır. XVII.
yüzyılda Kafkasya dağ eteklerinde sürülü toprakların
olduğu görülmektedir. Bunun dışında “Tumaklar” ola
rak adlandırılan yurdun yerleşik nüfusu Astarhan
yakınlarında, İdil’in kanalları boyunca yaşıyor ve balık
çılık ile uğraşıyordu.
Nogayların gelirinin önemli bir kısmını, İdil’deki
Astarhan, Perevolok, Samarskaya Luka, Laişev ve
Kama’daki yük taşımacılığının kontrolü getiriyordu.
İdil’deki Tatar hanlıkları XVI. yüzyılın ikinci yarısında
Moskova tarafından ele geçirildikten sonra Rusların ilk
olarak buralara kalelerini inşa etmeleri tesadüf değil
dir. İnşa edilen Laişev, Samara, Saratov, Tsaritsin,
Astarhan kalelerinin amacı, geçiş yolları kontrol etmek
olmuştur. Bu gelişme, Nogay Yurdu’nu zayıflattı.
Böylece Nogaylar sadece önemli bir gelir kaynağını
kaybetmediler, aynı zamanda İdil’in Kırım tarafındaki
otlakları kullanma hakkından da mahrum kaldılar.
XVI. yüzyılın ortasında eski müttefik Kazan ve
Astarhan hanlıklarının yıkılışı, Nogay mirzalarının siya
sî eğilimlerinde de değişikliğe yol açtı. Mangıt eliti ara
sında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. İdil bozkırlarında
göçebe hayatı süren Nureddin İsmail’in başkanlığında
ki mirzaların bir kısmı, en önemli ticaret ortakları olan
Moskova temelli bir siyaset izlemeye başladılar.
Moskova taraftarı olan Nogay mirzalarının bu düşünce
sini daha sonraki tarihlerde Türk sultanına mektup
yazan Nogay beylerinden biri şöyle özetlemiştir: “Türk
Sultanı, Moskova hükümdarı Astarhan, Yayık ve İdil’i
aldı diye Urus Bey’e ve bütün mirzalara kızmasın.
Bütün Nogay Ordası da onun olacaktır.” Yusuf
Mirza’nın ise Buhara ile bağlantıları vardı ve Yayık’ın
ötesinde bulunan mirzalar, Rus yayılmacılığına karşı
koymaya karar verdiler. İki kardeş, yüzleşmeye karar
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Nogay Süvari Birliği
Nogay süvari birliğinin teçhizatları, XVI. yüzyılın ortasında çok değişti. Altın
Orda ve mirasçı Kazan, Astarhan ve Kırım hanlıklarında silah üretimi şehirlerde gerçekleştiriliyordu. Bütün silahların bozkırda üretimine dair Moğol geleneği
neredeyse tamamen yok oldu. Artık Mangıt bozkırlarında sadece sadak, mızrak,
deri ve çubuktan kalkanlar yapılıyordu. Kazan ve Astarhan Ruslar tarafından
ele geçirildikten sonra Nogaylar, çeşitli ve kaliteli silah kaynağından mahrum
kaldılar. Nogay Hanlığı’nın başkenti ise büyük bir silah üretim merkezi değildi.
Kozaklar tarafından bozguna uğratıldıktan sonra ise buradaki silahları da kaybettiler. Bunun neticesinde kalabalık, cesur ve becerikli Nogay süvari birliği,
hafif süvari birliğine dönüştü. Bu birlikte de yalnızca soylularla komutanlar
(oğlanlar) önemli ve nadiren de zengin askerî teçhizata sahiptiler.
Nogay askerinin kıyafeti ise kapitone palto (kısa alt kaftan) ve üzerine giyilen
çekmenden (çuhadan yapılan daha uzun bir kaftan)oluşuyordu. Keten bezinden
ya da koyun postundan yapılan geniş pantolonların paçalarını keçe çorap ve dar
konçlu çizmelerin içine sokuyorlardı. Soylu ve zengin askerlerlerin çizmelerinin
yüksek topuk ve kıvrılmış burunları vardı. Askerler kafalarına ise genellikle
yuvarlak, yukarı doğru şişirilmiş şapkalar takıyordu. Şapkanın etrafı kürkle çevriliydi. Nogay ve Kırımlılar için karakteristik olan bu şapkayı daha sonra
Kazaklar, Lehler ve daha geç bir tarihte de Kalmıklar benimsediler.
Daha zengin askerler ise sadak ile kalın ve kısa sopadan başka Türk mızrak
takımına sahiptiler. Bu takımın içerisinde kalın deriden yapılan bir kılıfın içerisinde kısa saplı atma mızraklar, bazen de uzun ve düz kılıçlar da bulunurdu.
Oğlanlar, sadak ve mızrağın yanı sıra ihraç edilen (Türk, Fars, Buhara ve Rus)
kılıç, savaş baltası (Bunları aynen kalın ve kısa sopa ile savaş kamçılarını gibi
kendileri üretiyorlardı) ve zırh takımlarını (miğfer, “pazuband” dirseklik, “cavşan”, “behter”, “kalantar” yelmeleri, Türk ve Fars tipi zırh gömleği) da kullanıyorlardı. Bozkırdaki demirciler yelmeyi renkli çuha ve kadifeyle kaplı sert maddeden yapılan büyük şeritlerden yapıyorlardı. Hafif süvariler yelmenin altına
koyun postundan kaftan giyerlerdi. Oğlanlar Osmanlı, Kırım, İran, Buhara’dan
getirilen kalkanlar da kullanıyorlardı.
Atların zırhlı takımının tamamı ithal ediliyor ve bu durum, beylerle onların
oğullarının ayrıcalığı olarak kabul ediliyordu.
Kılıç ve zırhlı takımın yeterli sayıda olmaması, Nogayların kaderini belirledi.
XVII. yüzyılda göçebe karargâhlarında Moğol silah üretim geleneğini devam
ettiren ve yeni ele geçirilen şehirlerdeki atölyeleri askerî amaçlar için kullanmayı öngören Moğol siyasetini kullanan Kalmıklar, Doğu’dan Doğu Avrupa’nın
bozkırlarına geldiklerinde, onların kalabalık zırhlı süvari birlikleri, Nogay
askerlerini bozguna uğrattılar.

Nogay göçebe
kampları.
A. Jenkinson’un
Moskova
Haritası’ndan bir
bölüm, 1562

verdiler. Bu husus, zaten sağlam
olmayan devlet yapısına daha fazla
zarar verdi. Ancak 1555’te Yusuf
aniden öldü ve İsmail, Nogay beyi
oldu. Üç yıl sonra Nogaylar,
Moskova’nın hâkimiyetini kabul
ettiler. İsmail’in IV. İvan’a yazdığı
mektuplarda hitap şekli de değişti.
Eskiden Rus çarı, “büyük kardeş”
olarak nitelendirilirken 1558’den
sonra yeni unvan “hükümdar” kul
lanılmaya başlandı.
İsmail Bey, toprak bütünlüğünü
korumayı başaramadı. 1550’li yılla
rındaki korkunç açlık, birçok göçe
be karargâhının boşalmasına sebep
oldu. Mirzaların çoğu yakınlarıyla
birlikte kuruyan bozkırı terk edip
gittiler. Bir devletin yerine üç ayrı
devlet ortaya çıktı: Yayık’ın ötesin
de, Aral Denizi’nin kıyılarında bulu
nan Altıul Ulusu; Kuban Yanı’na yerleşen Gazi Ulusu ya
da Küçük Nogay Ordası; İdil ile Yayık’ın arasındaki boz
kıra yerleşen Büyük Nogay Ordası.
Büyük Nogayların gücü kesin olarak 1580’li yıllarda
kırıldı. Nogay beyleri aynı anda birkaç tehditle karşı
karşıya kaldılar. Doğuda yeniden Kazak Hanlığı güçlen
di ve Altıul Nogayları onların baskısına karşı koymakta
zorlanıyorlardı. Kuzeyde Rusların Ufa kalesini inşa
etmelerinden sonra Nogaylar Başkurt toprakları üze
rindeki kontrolü kaybettiler. Batıda ise 1570’li yıllardan
itibaren Moskova birliklerinin baskısı üzerine İdil
Kozakları, Yayık’a yerleştiler. İlk zamanlar Nogaylar ile
Yayık Kozakları, barış içerisinde yaşadılar. Çünkü onla
rın ekonomik çıkarları çakışmadı. Ancak 1580’li yıllarda
aralarındaki münasebetler gerginleşti ve Sarayçik,
Kozaklar tarafından harap edildi. Şehrin nüfusu, Orta
Asya’ya kaçtı. Nogaylar, güney yönündeki ticaret
güzergâhları üzerindeki kontrolü de kaybettiler.

Nogay Ordası’nın
Yıkılışı,
XVI–XVIII.
XVII. yüzyılın tamamı, Nogayların doğudan gelen Yüzyıllar

XVII–XVIII. Yüzyıllarda Nogay Ulusları

Tatar erkek ve
kadını. 1626
tarihli Tatar
coğrafyası
haritasındaki
resim

yeni düşman — Kalmık — ile mücadele ile geçti.
Kalmıklar Yayık kıyısındaki bozkırlarda ilk kez 1612
yılında göründüler. Bu tarihten sonraki 20 yıl içinde de
yavaş yavaş Nogayları onların göçebe karargâhların
dan uzaklaştırdılar. Neticede yurt nüfusunun büyük bir
kısmı, karargâhlarını Kırım tarafına taşıdılar. Burada
Büyük Nogay illeri, daha XVI. yüzyılın ortalarından iti
baren buraya yerleşmeye başlayan Küçük Nogaylarla
komşu oldular. Mangıt elitinin farklı siyasî tercihleri,
bey unvanı için verilen mücadele, zaten zayıflamış olan
çeşitli Nogay mirza gruplarının daimi çatışmalarına
dönüştü.
XVII. yüzyılın ortalarında Nogay Ordası’nın bir bütün
devlet oluşumu olarak varlığı sona erdi. Son Nogay
Beyi İşterek idi. 1640’ta Nogay mirzalarından biri Rus
elçisine Nogay Ordası’nda eskiden dört yüksek memu
riyetin (bey, nureddin, keykubat, taybuga) olduğunu,
şimdilerde ise bütün bu memuriyetlerin kalmadığını,
Nogayların da yok olduklarını belirtti (Taybuga unvanı,
Sibir Hanlığı yıkıldıktan ve Taybuga Yurdu da
Nogayların hâkimiyeti altına geçtikten sonra 1580’li
yıllarda ortaya çıktı).
Bu dönemde Nogay uluslarının büyük bir kısmı
Kırım Hanlığı taraftarı bir siyaset izlediler. Bununla
birlikte Nogaylardan büyük gruplar, Astarhan yakınla
rına yerleşerek Moskova’nın himayesi altına girmiş
bulunuyorlardı.
Tek bir merkezden mahrum kalan göçebeler birkaç
orda kurdular. Bunların en büyüğü ve en uzun ömürlü
sü şunlardı: Yedisan, Yedişkul, Cemboyluk, Bucak,
Kuban ordaları. Bunların kesin olarak parçalanma
süreci ise ancak XVIII. yüzyılda Kırım hanının hâkimi
yetinde bulunan Azak ve Karadeniz topraklarında
sona erdi. Bu oluşumlar, Kırım ordusunun temel saldı
rı gücünü oluşturdu. Bununla birlikte onların tarihi, Kırım
Hanlığı ile birlikte sona ermemektedir. Nogayların bir
kısmı, XVIII. yüzyılın sonlarında Türkiye’ye göç etti.
Bunların da bir kısmı, düzenli göçlerden sonra Kafkasya
bozkırlarına yerleşti ve Nogay etnosunun önemli unsur
larından biri oldu.
Bazı Nogay grupları ise Don ile İdil’de Yurt Tatar bir
liklerini kurdular. İdil Ötesi bozkırlarında onlar, Nogay
Ordası’na aidiyetlerine dair hatırayı saklayan
Karakalpak etnosunun temelini oluşturdular.
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Kazan Hanlığı
Kazan Hanlığı’nın Kuruluşu ve Gelişimi
Kazan Hanlığı, 1438–1552 yılları arasında Orta İdil
Boyu ile Kama Yanı bölgelerinde varlığını sürdüren
Ortaçağ devletidir. Hanlık, Altın Orda’nın parçalanma
sından sonra İdil Bulgar Devleti’nin topraklarında
kuruldu. Yerli soylu sınıfın desteğiyle 1438’de Kazan’da
iktidarı Uluğ Muhammed Han (yaklaşık 1405–1445) ele
geçirdi.
Uluğ Muhammed Han ve onun evlatları zamanında
hanlığın sınırları, diğer toprakların ve Kama Yanı ile
Güney Uralların katılımı sayesinde genişledi. Devletin
gelişiminin tüm hızıyla devam ettiği XV. yüzyılın ikinci
Kazan Hanlığı’ndaki Kırımlı Soylular
Kaynaklarda çok önemli bir bilgi mevcuttu: 1494’te Büyük Knez III. İvan, Kırım
Hanı Mengli Giray’dan mektup aldı. Bu mektubunda Mengli Giray,
Abdullatif’in Kazan tahtına çıkışını ele almaktadır. Mektupta Barın kabilesine
mensup Mamış Mirza’nın Kırım Hanlığı’ndan Kazan Hanlığı’na geçişi ele alınmaktadır. Çok geçmeden de Abdüllatif, Kazan tahtına çıktı. 1516’da Kırım Hanı
Büyük Knez III. Vasiliy’e bir kez daha başvurarak ondan Abdüllatif’i bir kez
daha Kazan’a, kardeşinin yanına bırakmasını istedi. “Çünkü onun kardeşi hasta
idi. Kazanlıların da onun ölümünden sonra tahta Astarhan Hanlığı’ndan birini
davet etmemeleri için Abdüllatif gönderilmeliydi.”
Bir sonraki mektupta (1517) ise Kırım Hanı Apak, Abdüllatif’in Kazan’a gönderilişi hakkında şunları yazdı: “… Apak, Kazan’da Memeş Mirza, Hasan Mirza,
Avliyar Mirza hakkında emirler verdi.” Apak’ın Kıpçak kabilesine mensup olduğu göz önünde bulundurulursa, bu belgede Kazan Hanlığı’ndaki yurtlarda
Kırım’daki kabile beylerinin yerleşme mekanizması daha net anlaşılacaktır
(Memeş Mirza, Barın kabilesine mensup yukarıda adı geçen Mamış’tır).

yarısında Kazan Hanlığı, batıda Sura Nehri’nin havzası
na, doğuda Belaya (Ak) Nehri’ne, kuzeyde Yukarı Kama
Yanı ve Vyatskaya topraklarına kadarki İdilUral bölge
sinin topraklarını içeriyordu.
İlk Kazan hanı, Uluğ Muhammed’in oğlu Mahmud
(Mahmutek) idi. Mahmutek, 20 yıl hüküm sürdü.
Hanlığın uluslararası arenadaki konumu çok sağlamdı.
Parçalanan Altın Orda’nın asıl mirasçısı Büyük Orda,
artık Kazan’ı tehdit edecek güçte değildi. Ancak kendi
etrafında diğer Rus knezlerini birleştiren Moskova
Rusyası güçleniyordu. Büyük Orda’nın en büyük düş
manı olarak Moskova, Kazan’ın bağımsız bir siyaset
izlemesine karşı çıkmadı. Bundan dolayı da Mahmud

Kazan Tatar
kadını. Ressam:
J. B. Leprens,
1768

Han’ın hâkimiyeti döneminde
Kazan ile Moskova arasında ciddi
çatışma olmadı. Kazan Hanlığı’nda
barış ve istikrar hâkim olup ticaret
gelişiyor, şehirler zenginleşiyordu.
Ancak bu süreç uzun sürmedi.
1452–1456 yılları arasında Büyük
Moskova Knezi II. Vasiliy, Uluğ
Muhammed’in oğullarından biri
olan Kasım’a, Oka Nehri kıyısındaki
Meşerskiy Gorodets’ı verdi. Çok
geçmeden burada, Rus toprakları
içerisinde Kasım Hanlığı kuruldu. Bu
tampon devlet, daima Kazan
Hanlığı’nın içişlerine karışılması için
kurulmuştu. Moskova, Kasım hanla
rını kullanarak Kazan’ı kontrol
etmeye ve siyasetini yönlendirme
ye çalıştı.
Mahmud’un ölümünden (1461
veya 1466) sonra Kazan tahtına
Halil çıksa da o çok geçmeden öldü. Kazanlılar
Mahmud’un ikinci oğlu İbrahim’i tahta çıkardılar.
Moskova ise tahtta Kasım’ı görmek istiyordu.
Mahmud’un ilk oğlu olarak onun da Kazan tahtına
çıkma hakkı vardı.

IV. İvan’ın
“Kazan
Şapka”sı. XVI.
yüzyılın ortası

Süyümbike ve
hükümet üyeleri.
Ressam:
F. Halikov, 1999

Kama), Galitsk (Kazan Yanı’nın kuzeybatısı ve muhte
melen dağlık tarafı) ve Alatsk (Kazan Önü’nün kuzeyi).
Daha sonra Nogay darugası kuruldu. Burası Kama’nın
Önü ve Kazan’ın Yanı’nın güneyi, kısmen dağlık tarafla
rına denk geliyordu. Yine Belaya (Ak) Nehri kıyısındaki
Belovoljsk, Kamsk, Başkurt, Sıplinsk ve Votyak bölge
leri de hanlığın sınırları içerisinde
yer alıyordu.
Darugaların başında karaçibeyleri
ya da soylu emirler vardı. Darugalar,
birkaç yerleşim yerini birleştiren
uluslara bölünmüştü. Genellikle
bunlar, bölgesel cemaatlere (ciyen
lara) tekabül ediyordu. Ulusların
1467’de Büyük Knez III. İvan, Kazan’a Kasım Hanlığı Altın Orda
başında ulus ve yüzlük emirler
hükümdarı Kasım başkanlığında büyük bir ordu gön paraları.
(hâkimler), mirzalar, aksakallar ve
derdi. Sefer başarısız oldu. Kazanlıların çoğu, İbrahim’i Hacı Tarhan,
diğer memurlar bulunuyordu.
destekliyordu. Bu olaydan sonra III. İvan, Kazanlıları XIV. yüzyıl
Bunlar vergi topluyor, mahkeme
rahat bırakmadı ve İdil boyundaki şehirlere sefer ve sal
işlerine bakıyor, askerî birlikler oluş
dırılarda bulundu. III. İvan, Kazan’da aktif faaliyetlerde
turuyor ve bu birliklere komutanlık
bulunuyordu. İbrahim Han, Vyatsk toprakları sayesinde
ediyorlardı.
hanlığın sınırlarını genişletti. Buna cevaben Rus ordusu
Kazan Hanlığı’nın başkenti,
1469’da Kazan’a yeni bir sefer düzenledi. 1478’de bir
Kazan’dır. Burası güçlü bir kale ve
askerî operasyon daha düzenlendi. Bu tarihte Moskova
İdil ile Ural’ın büyük ekonomik, dinî,
birlikleri, İdil boyunca Kazan yerleşim yerlerine saldır
siyasî ve ticarî merkeziydi. XV. yüz
dılar ve hanlığın başkentine yaklaştılar.
yılda nüfusu, 30.000–40.000 kişiydi.
Farklı kaynakların verdiği bilgilere
göre, Kazan Hanlığı topraklarında
Patriarşaya (Nikonovskaya) Yıllığı’nda 1541 olayları anlatılırken şöyle yazıl700’den fazla yerleşim yeri mevcut Kuran-ı Kerim
maktadır: “(Safa Giray) Han’ın siyaseti Kazanlıları zor durumda bırakmakta- tu. Büyük şehirlerin başında ise Rahlesi. Osmanlı
dır. Han, birçok kimsenin yasağını aldı ve Kırımlılara verdi. Ayrıca hazineyi
Arça, Teteş (Tetüşi), Laeş (Laişevo), Devleti, XVI.
de Kırım’a göndermektedir.”
Kaşan, Bulgar, Çallı, Eski Kazan, yüzyılın ortası
Aynı yıllıkta 1546 yılı için şunlar kaydedilmiştir: “Kazanlılar Safa Giray Hanı Alat vs. gelmektedir. Bütün bunlar,
Kazan’dan kovdular, Kırımlıların çoğunu ise öldürdüler.” Ancak Safa Giray
daruga ve bölgelerin merkezi olma
aynı sene Kazan tahtını geri almaya başardığında çok sayıda Kırımlı yine
nın yanı sıra idarî yönetim, ticaret,
hanlığa gelip yerleşti. Bu tarihte ayrıca Rus yıllıklarında hanın Kazanlı soylu- zanaat ve dinî hayatın da merkeziydiler. Şehirlerin
ların büyük bir kısmını öldürdüğü ve Kazan’ı Kırımlı beylerle birlikte yönetyönetimi ise emirlerin elindeydi.
Kazan
Hanlığı’nın
Kuruluşu
Hakkındaki
Hikâye.
XVI. yüzyıl
elyazmasının
tıpkıbasımı

meye başladığı yazılmaktadır.

Bakıra çinko
katılarak elde
edilen sarı renkte
bir alaşımdan
yapılan güğüm.
Kazan, XVI.
yüzyılın ikinci
çeyreği

Aynı tarihlerde İbrahim öldü ve
III. İvan’ın Kazan işlerine daha fazla
karışma imkânı doğdu. Tahtın en
büyük adayları ise İbrahim’in iki
oğluydu: İlham ve Muhammed
Emin. Moskova ile ekonomik bağ
larla bağlı olan Rus yanlısı grup,
Muhammed Emin’i destekledi.
İlham’ın destekçileri ise Doğu paza
rı ile yakın temasta ve Nogay
Tatarları ile ittifakta bulunuyorlar
dı. İşte bunlar İlham’ı tahta çıkar
mayı başardılar. 10 yaşındaki
Muhammed Emin ise hanlığı terk
etmek zorunda kaldı. O, knezin
himayesi
altına
alındı
ve
Moskova’ya götürüldü. Knez kendi
sine Kazan tahtına çıkma konusun
da destek vermeye söz veriyordu.
1487’de III. İvan, Kazan’a büyük bir
sefer düzenledi. 18 Mayıs günü Rus
ordusu, şehri kuşattı. Şehri muhafa
za edenler, cesurca savaştılar. Şehir
den çıkarak düşmanın cephesine
dalıyorlardı, özellikle de Emir Ali
Gazi’nin atlı birlikleri cesurca hare
ket ediyordu. 52 gün süren kuşat
madan ve çetin çatışmalardan sonra
Kazanlıların mukavemeti kırıldı. 9
Temmuz günü şehrin kapıları açıldı ve Rus ordusu baş
kente girdi. İlham Han tahttan indirildi ve ailesi ile birlik
te Vologda’ya gönderildi. İlham Han buradaki hapiste
öldü. Tahta Muhammed Emin çıkartıldı.
Kazan Hanlığı’nda Yönetim Sistemi ve Şehirler
Kazan Hanlığı, Ortaçağ Türk Tatar devletlerine has
yönetim yapısına (bölünmeye) sahipti. Hanlık, büyük
bölgelerden — darugalardan oluşuyordu. Bunlar bağlı
bölgeleri de içeriyordu. Toplam dört daruga mevcuttu:
Arça (Kazan Yanı’nın kuzeydoğusu), Züreysk (Merkezî

Kuran-ı Kerim’in
saklandığı bir
kutu. Osmanlı
Devleti, XVI.
yüzyılın ortası

Tatar Etnosunun Oluşumu
Kazan Hanlığı’nda çeşitli rütbelerdeki hâkim feodal
gruplar, kendilerine “Tatar” derken, feodal olarak bağlı
olan etniksınıfsal oluşum “yasaklı Çuvaşlar” (ya da
Besermen) olarak adlandırılıyordu. Bu iki grup da dev
leti oluşturan etnoslardı. Söz konusu iki etniksınıfsal
grubun gelişmesi, Kazan Tatar halkının oluşum süreci
ni doğrudan etkiliyordu.
XVI. yüzyılın ikinci yarısı — XVII. yüzyılın başlarında
Rus kaynaklarında geçen “yasaklı Çuvaş” terimi, başta
sınıfsal aidiyeti ifade ediyordu. Kaldı ki, “Çuvaş” adı
başta dilcilere göre “çiftçi”, “tarımla uğraşan” anlamı
na geliyordu. Bu belki de Moskovalı kâtipler tarafından
Orta İdil bölgesinde yapılan nüfus sayımının özellikle
riyle ilgiliydi. Daha önceki tarihlerde, XIV–XV. yüzyıl
larda Rus yıllıkları aynı nüfus grubunu, “Besermen”
(Türkçe Müslüman) olarak adlandırıyordu. Söz konusu
daha erken tarihli terimi, bir halk için kullanılan kon

Kazan Hanlığı.
XIV–XVI. Yüzyıllar

Ta r i h

280–281

Altın Orda’nın Mirasçıları
Kazan Hanlığı

lanıyorlardı. Bütün bunlarla “Kazan Hanlığı” ifade edili
yordu. Devletin resmî adı Rus ve Avrupa kaynaklarında
da geçmektedir. Kazan Hanlığı dönemi iki resmî belge
de de (1523 tarihli Kazan Hanı Sahip Giray’ın yarlığı ve
onun Leh Kralı I. Sigizmund’a gönderdiği bitik) geç
mektedir. Tatarca kaleme alınan yarlıkta (1523) hanlık,
“bütün Kazan vilayeti” olarak geçmektedir. Günümüze
sadece Lehçesi ulaşan bitikte (1538–1545) “Kazan top
rağı”, “Kazan Çarlığı”, “Kazan Ordası” terimleri kullanıl
maktadır. Adı geçen bütün terimler, anlamdaştır.
“Bütün Kazan toprağı” terimi de aslında “bütün Kazan
vilayetinin” kelimesi kelimesine Rusça tercümesidir.
“Kazan Ordası” terimi de şüphesiz Tatar kökenli bir
deyimdir. Bütün bu isimler, hanlığın başkenti Kazan’a
dayanmaktadır.

Altın ve yakuttan
yapılan miğfer.
Türk işçiliği, XVI.
yüzyıl

Kazan Hanları

“Kazanlılar” Teriminin Kökeni

Mahmud
1445–1461

XV–XVI. yüzyıllar Rus ve Avrupa yıllıklarında “Kazanlı
insanlar”, “bütün Kazanlı insanlar”, “bütün Kazan top
raklarının insanları”, “bütün topraklı insanlar” deyimle
ri geçmektedir. Bölgede yaşayan halkın adının kısaltıl
mış hâli ise “Kazanlılar”dır. Her ne kadar bu terimler,
devlette yaşayan bütün halk için kullanılsa da bazı
durumlarda “Kazanlılar” terimi, Kazan Hanlığı’nın Tatar
kökenli kısmını da ifade ediyordu. Dolayısıyla
“Kazanlılar” etnonimiyle en başta hanlıkta yaşayan

Halil
1462–1467

fesyonalizm olarak ele almak gerekmektedir. Örneğin
Rusçadaki “krestyane” (köylü) terimi de “Hristiyan”dan
gelmektedir. “Yasaklı Çuvaşlar”, yani “Besermenler”
Kazan Hanlığı’nın asıl topraklarında yaşıyorlardı ve
X–XVI. yüzyıllarda Müslümandılar. Sayı olarak bunlar,
Muhammed Emin hanlıkta hâkim olan “Tatar” etnosundan daha kalaba
1484–1485, 1486
lıktılar.
1487–1495,
“Yasaklı Çuvaşlar” ile “Besermen”
1502–1518
terimleri arasındaki anlam farklılık
larına rağmen Kazan Hanlığı’nda
Mamuk
onlar somut etnik içeriğe sahiptiler.
1496–1497
Söz konusu terimlerle Orta İdil
boyunda en azından X. yüzyıldan
Abdullatif
itibaren yaşayan Türk Müslüman
1497–1502
nüfus kastediliyordu. Bundan dola
yı XIV–XV. yüzyıl “Besermenleri” ile
Şah Ali
XVI–XVII. yüzyıl “yasaklı Çuvaşları”,
1519–1521, 1546, etniksınıfsal bir grup olup bunların
1551–1552
oluşumunda asıl rolü, bünyelerinde
Sahip Giray
yerleşik Kıpçaklarla Altın Orda’nın
1521–1524
göçebe nüfusunu da barındıran
Bulgarlar oynadı.
Safa Giray
Kazan Hanlığı’nda ayrı yurtlara
1524–1531,
sahip olan hâkim klanlar, feodal olu
1536–1546,
şumlardan ziyade bünyelerinde
1546–1549
sıradan soydaşlarını da barındıran
“bölgesel” kabilelerdi. Kazan
Can Ali
Hanlığı’nın içerisindeki yurtların
1531–1535
önde gelen kabileleri, hanlığın kuruluşundan beri mev
cuttu. Bazıları ise belki de İdil Bulgar Devleti’ne kadar
Ötemiş Giray
dayanıyordu.
1549–1551
Özellikle Uluğ Muhammed ile birlikte Kazan’a
3.000 — 3.5000 askerin gelip yerleşmesi, dikkat çeken
Yadker
bir olaydır. Onun askerleri belli bir düzen ve yapıya
1552|
sahipti. Nitekim Rus kaynaklarında bunlara “orda”
denilmektedir. Bunların arasında birçok Tatar beyinin
yer aldığına dair bilgi de mevcuttur. Muhtemelen Uluğ
Muhammed Han’ın “orda”sı Kazan’a hâkim olduğu
dönemde dört kabileden oluşuyordu. Bunlar, Barin,
Argın, Kıpçak ve XV. yüzyılın son çeyreğinde kendileri
ne katılan Mangıt kabileleriydi. Uluğ Muhammed ile
birlikte Kazan Hanlığı’nda Altın Orda’nın güney bölge
lerinden 10.000’den fazla insanın (askerler, onların
aileleri vs.) geldiği, buradaki yerli Türk nüfusunun da
kalabalık olmadığı göz önünde bulundurulduğunda,
dışarıdan gelen söz konusu etnik grubun Kazan Tatar
etnik birliğinin oluşumundaki etkisi de ortaya çıkmak
tadır. Kökleri Altın Orda’ya dayanan klanlara bölünen
Tatarlar, Kazan Hanlığı’nda hâkim sınıfın temelini oluş
turuyordu.
İbrahim
1479–1484
1485–1487

Süyümbike’nin
gelişi.
Ressam:
F. Halikov. 1999

“Kazan Hanlığı” (Tsarstvo Kazanskoe / Kazan Çarlığı)
Teriminin Ortaya Çıkışı
Bu terim, karışık etnonim sisteminin merkezî bir hal
kasını oluşturmaktadır. Terimin temelinde XV–XVI.
yüzyıllar Rus yıllıkları ile diğer yazılı kaynaklarında
Sarığa takılan ve
altın, zümrüt, inci, yaygın bir şekilde kullanılan “Kazan toprakları” terimi
yakut ve elmastan yatmaktadır. Moskova Rusyası’nda bilinen bu terimin
yapılan “cika” adlı “Kazan Çarlığı” şeklindeki anlamdaşı ise daha nadiren
süs. Türk işçiliği,
kullanılıyordu. Avrupalı müellifler ise “Kazan
XVI. yüzyıl
Tatarlarının ordası” ve “Kazan Ordası” deyimlerini kul

Altın, zümrüt,
yakut ve elmastan
yapılan okluk.
İran, XVI. yüzyıl

bütün halklar kastediliyordu. Terimin etnonime yakın
anlamda kullanılması ise devlet içerisinde siyasî olarak
hâkim etnos olan Tatarların “Kazanlılar”ın bir nevi
temeli olmasıyla açıklanmaktadır.
XV. yüzyılın ikinci yarısında Rus kaynaklarında geç
meye başlayan “Kazan Tatarları” deyimi de bir etnos
tur. Avrupalılar da bu adı, Rus kay
naklarından benimsediler. “Kazan
Tatarları” deyimi, içerik açısından
belli bir “dil”i, yani etnosu kastedi
yordu. Örneğin 1552 tarihli Çarlık
Kitabı’nda “pis Kırım ve Kazan
Tatarlarının dilinden” bahsediliyor
du. Knez Andrey Kurbskiy, Kazan
Hanlığı’nda mevcut “diller” (halk
lar) arasında “Tatar dilini” de say
maktadır. Ruslar “Kazan Tatarları”nı
Müslüman olarak tasvir ediyorlardı.
Çarlık Kitabı’nda “dinsiz Kazan
Tatarları” ve “dinsiz Kazanlı
Kazan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Temaslar
Kırım Hanı Mengli Giray, 1508’de Moskova’ya gönderdiği
haberde Kazan Hanı Muhammed Emin’in elçisi Abdullah’ı
gönderdiğini ve onun bir yıl yanında (Mengli Giray’ın
yanında) kaldığını, daha sonra da onu kendi adamıyla birlikte memleketine gönderdiğini bildirdi. Bir başka Kırım
Hanı Saadet Giray’ın mektubunda (1526) ise Büyük
Moskova Knezi’nden Kazan’a, Safa Giray’ın yanına oradan
bazı kitapların alınması amacıyla Hüseyin Seyit’in gönderilmesi ricası yer almaktadır.

Müslümanlar”dan bahsedilmektedir. Başka kaynaklar
da Tatarların “pis dilleri”, “pis Tatarlar”, “Kırımlıların
tanrısız dilleri” veya “Müslümanların dili”nden bahse
dilmektedir.
Kazan Tatarlarının etnik isimlerindeki “Müslüman”
kısmı, tesadüfî değildi ve onların bilinçlerinin özelliğini
yansıtıyordu. Yukarıda zikredilen etnonimler, “Tatar”
sınıfı, yani Kazan Tatarlarının feodallerinin üst tabakası
ile ilgiliydi. Temel yapısal element olarak karşımıza
çıkan bir başka etnonim sistemi ise “Bulgar” terimi
(“İdil Bulgarları”, “zayıf Bulgarlar”) ile ifade ediliyordu.
“Bulgar bölgeleri”, “Bulgar ülkeleri” gibi terimler de
kullanılıyordu. Bu tür deyimlerin temelinde sadece
“Bulgar” etnonimi değil, muhtemelen Altın Orda’nın
bağımsız vilayetinin merkezi olan Bulgar şehri de yer
alıyordu. Söz konusu “taht” şehri ile bölgenin sonraki
siyasî merkezi (Kazan) arasında belli bir veraset sistemi
vardı: XV. yüzyılın başında Kazan’ın adı, “Bulgar el
Cedid” idi. Yine “Bulgar emirinin” XIV. yüzyılın sonun
da — XV. yüzyılın başında Kazan’da bulunduğu da bilin
mektedir.
1550 tarihli ZaferNâmei Vilayeti Kazan adlı eserde
Kazan Hanlığı’nin iki ismi geçmektedir: “Kazan
Vilayeti” ve “Bulgar Vilayeti”. Bunlardan ilki, Sahip
Giray Han’ın yarlıklarında (1523 — “Kazan umum vila
yeti” ve yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca Lehçe
çevirisi günümüze ulaşan 1538–1545 tarihli yarlıkta
“Kazan toprakları”) da geçmektedir. Her iki isim için de
“vilayet” terimi kullanıldığına göre (Rusça ve Lehçeye
bunlar “toprak” olarak tercüme edilmiştir), bunlar
anlamdaştılar. Kazan Hanlığı’nın “Bulgar Vilayeti” ola
rak adlandırılması ise Altın Orda’nın içerisinde aynı
isimli idarîsiyasî birimin mevcudiyetinden kalan bir
uygulamaydı. Kazan Hanlığı’nda “Bulgar emiri” adlı bir
unvanın mevcudiyeti de buna işaret etmektedir.
XV–XVII. yüzyılın başlarında Rus kaynaklarında
“Bulgar” terimi, dinî ve sınıfsal tasvirler için kullanıldı.
Dinî açıdan ele alındığında Bulgarlar, “Müslümanlar”,
“barbarlar”, “Allah’tan korkmayanlar”, “pislerin dili”
olarak tasvir edilmektedirler (XV. yüzyıl). Sınıfsal açı
dan ise Bulgarlar, “Bulgar kara kişisi”, “zayıf Bulgarlar”,
yani bağlı kimselerdi. Böylece bu terimler, “yasaklı
Çuvaş”ların anlamdaşı idi. Ancak ele aldığımız etnonim
sisteminin temeli olan “Bulgar” adı, hem dinî hem de
sınıfsal terimle bağlantılıydı. “Bulgar” adı her zaman
“Allah’tan korkmayanlar” veya “pis” sıfatları ile kulla
nılmıştır. Bunlar bir taraftan onların Müslüman olduğu
nu, diğer taraftan da yasaklı, yani “kara” kişileri ifade
ediyordu.

Kapalı Çarşı.
Ressam:
F. Halikov, 2003

“Farklı ülkelerden, Altın Orda ve Astarhan’dan, Azak ve
Kırım’dan çok sayıda barbar, hanın etrafında toplan
maya başladı.”
Kırım’da Kazan Hanlığı’nda iktidarda bulunan klanla
rın temsilcilerinin kaderi her zaman (iktidardan uzakla
şıp başka Tatar devletlerine gittikten sonra dahi) takip
edilmiştir. Örneğin Şirin Begiş ile oğlu Uteş 1487 yılı
sonrasında Kazan Hanlığı’nın dışına gittiklerinde III.
İvan, Kazan Hanı Muhammed Emin’in ricası üzerine
onları yanına davet etti.
Uluğ Muhammed hanedanlığının sona ermesinden
sonra Kazan tahtına Kırım Giraylar çıktı. Onlarla birlik
te Kırım’dan Kazan’a çok sayıda soylu Tatar geldi.
1521’de Azak’taki Ruslar hükümdarlarına şunu bidir
mişlerdir: “Kazan Tatarları yanımızdan geçtiler ve
(Kırım) hanının yanına gittiler. Ondan Kazan tahtı için
han istediler. O da oraya han (Sahip Giray) gönderdi.
Onunla birlikte Meretyak Mirza ve 300 kişi de geldi.”
Sahip Giray ile birlikte Kazan’a çok sayıda Kırımlı oğlan,
bey ve mirzanın geldiğini Kazanskaya İstoriya da bildir
mektedir. Söz konusu Kırımlılar daha sonra Kazan
Hanlığı’nın siyasî hayatında önemli rol oynadılar.
Daha 1531’de Kırım kökenli Kazan Hanı Safa Giray,
Kazan’dan kovuldu. Yanındaki Kırımlı ve Nogaylı danış
manları da şehirden uzaklaştırıldılar ya da öldürüldüler.
Ancak bu tarihten sonra da “Kırımlı” varlığı hanlıkta
devam etti. Bunlar özellikle Safa Giray’ın hâkimiyet
dönemlerinde (1535–1546, 1546–1549) hanlıkta daha
güçlü konuma geldiler. 1536 sonrası Kazan Hanlığı’nda
oluşan durumu Nogay soyluları Moskova’ya şöyle bil
dirmişlerdir: “… o dönemde Safa Giray az kişi ile gel
mişti. Birkaç yıl sonra da aç ve çıplak Kırımlıları getirdi.”
1549’da Kazan Hanlığı’ndaki beylerin bir kısmı,
Kırımlılarla birleştiklerini ve onlardan ayrılamayacakla
rını ileri sürdü. Kazan soylularının bu kısmının bu yön
deki görüşleri ise onların o dönemde Kırım Hanlığı’nda
en güçlü kabileler olan Şirin ile Mangıtlara mensup
olmalarıyla izah edilmektedir. 1549’da Safa Giray’ın
ölümünden sonra Kazan tahtına Kazanlılar ile
Kırımlılar, küçük yaştaki Ötemiş Giray’ı çıkarttılar.
Kazanskaya İstoriya’da belirtildiği gibi küçük yaştaki
hanın annesi, saltanat naibi Süyümbike’nin dayanağı
olan Kırımlıların yanına ayrıca Kırımlılarla Nogaylar
gelip yerleştiler.
Kazan Hanlığı, ele geçirilmeden önce, 1551’de
Kazanlılarla Kırımlılar arasında çatışma başladı ve
“Arça Çuvaşları onlara saldırdılar.” Her ne kadar
Kırımlılar galip gelseler de Kazan'ı terk etmeye karar
verdiler: “…Kırımlılardan 300 kişi, oğlan, emir, mirza ve
sıradan askerler, onların eşleri ve çocukları kaçtılar…”

Kırım Hanlığı İle Münasebetler
Kasım Hanlığı İle Münasebetler
Kazan Hanlığı topraklarına daha sonraki tarihlerde
de klanlara ayrılan yeni Tatar gruplarının gelişini
Kazanskaya İstoriya (Kazan Tarihi) da onaylamaktadır:

Soylu sınıf temsilcileri ile onların adamlarının devam
lı yer değiştirme olayları Kazan ile Kasım hanlıkları ara
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Altın Orda’nın Mirasçıları
Kazan Hanlığı

sında da yaşandı. Kasım Hanı Şah Ali’nin Kazan’daki
daha ilk hâkimiyeti döneminde (1519–1521) Kasım
Yurdu’ndan çok sayıda Tatarın, kendisinin yanına geldi
ği sonucuna varmak mümkündür. Çünkü 1521’de Şah
Ali Kazan’dan kovulduğunda Kazanskaya İstoriya’nın
verdiği malumata göre kendisiyle birlikte hizmetinde
bulunan 300 “barbar” gitti, 500’ü ise öldürüldü.
Bundan sonra Kasım Hanı Şah Ali’nin Kazan’da
1546’da kısa süren hâkimiyeti döneminde, Kazan’a
onun 100 emir ve mirzası geldi. Şah Ali’nin Kazan’daki
son hâkimiyet döneminin (1551–1552) arifesinde, daha
kendisi Kazan’a gelmeden önce onun adamları saraylı
Taht.
Türk işçiliği, XIV.
yüzyıl
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de yer aldı. Bazı verilere göre Kanimet (Kalimet
Kulahmet) ile onun kardeşi İtyak, 1502–1507 yılları ara
sında ölen Nogay Ordası’nın Beyi Musa’nın oğullarıy
dı.Altın Orda’da karaçibeyi olan Mangıt kabilesinin beyi
Temir’in kızı Nursultan, sırasıyla Kazan hanları Halil (öl.
1467), onun kardeşi İbrahim (öl. 1479) ve Kırım Hanı
Mengli Giray’ın eşi oldu. 1515 yılına kadar Kırım’da
bulunan onun öz kardeşi Hüseyin Bey, daha sonra
Kazan Hanlığı’na yerleşti. En azından 1538’de Kazan’da
Safa Giray’ın adamı olarak geçen bir Hüseyin Bey’in
olduğu bilinmektedir. Yine Rus yıllıklarında 1549’da
Kazan’da Badrakların yaşadığı yazılmaktadır. Edigey
Destanı’nın Kırım Tatar versiyonunda bu terim,
Edigey’in ahfadları, yani Mangıt soylularını ifade edi
yordu. Yine 1549’da Nogay Ordası’nın beyi Yusuf şöyle
demiştir: “Şimdi Kazan’da benim kızım ve kabilemden
adamlarım var.” 1552’de Yadker Han ile birlikte hanlık
ta Nogay beylerinden Zeyneş de bulunuyordu. O,
Nogaylarla birlikte Kazan’ın savunmasına katıldı.
1550–1560’lı yıllarda Nogay soylularının Ruslar tara
fından ele geçirilen Kazan Hanlığı’nda kalan soydaşları
nın Nogay Ordası’na dönüşlerine izin vermesi ile ilgili
ricalar da büyük ihtimalle hanlığın yıkıldığı süreçte
buraya gelen son dalga Nogaylarıyla ilgiliydi. Bütün
bunlar Kazan Hanlığı topraklarında önemli sayıda
Mangıt soylularıyla onların adamlarının olduğuna işa
ret etmektedir.
Kuran-ı Kerim
için yapılan firuze
taşlı altın kap.
XVI–XVIII.
yüzyıllar

Taht süsü.
Türk işçiliği,
XVI. yüzyıl

Şabas, emir Şamov ve at bakıcısı Bitekey buraya geldi
ler.
Ters yönde (Kazan’dan Kasım’a) de göçler oldu. Buna
örnek olarak Argun kabilesine mensup Çura Narikov
adlı beyin 1546’da Kasım Hanlığı’na gitmeye çalışma
çabasını gösterebiliriz. Onun yanında da bin kişi vardı.
Bunun yarısı onun “hizmetli kölesi”ydi.
Safa Giray Han’dan soylu Tatarların kaçtığı 1540’lı yıl
larda, Kazan Hanlığı’nda yaşanan iç savaş döneminde
Moskova’nın kontrolündeki topraklara yaşanan göçler,
alışık bir durumdu. O tarihte IV. İvan’ın yanında yakla
şık 300 “oğlan, emir, mirza ve asker” vardı. Bunların
birçoğu, koyulan yasağa rağmen Kasım Hanlığı’na sığı

Kazan Tatar Etnosu

Feodal dönemin önemli özelliklerinden biri de etnik
sınırların olmayışıdır. Bundan dolayı XV–XVII. yüzyılın
başlarında Kazan Tatar etnosunun etnik temelli sınıfla
ra ayrımı çok olağanüstü bir şey değildi. Kazan
Kazan Kuşatmasının Özellikleri
Tatarlarının konsolidasyonunun yüksek seviyede oldu
Kazanka Nehri’ni geçtikten sonra Ruslar şehrin etrafına şu şekilde yerleştiler. Büyük birlik, arkasına ğunun göstergelerinden biri de XV–XVII. yüzyılın başı
Arça orman ve kırlarını almıştı. Sağ kol birliği, Kazanka’nın ötesinde, kalenin karşısında; sol kol bir- na ait kaynaklarda geçen etnonimlerdir. Örneğin Rus
lik ise onun karşısında, Kazanka’nın bir kolu olan Bulak Nehri’nin ötesinde yer alıyordu. Çarın
yıllıklarında “Kazan Tatarları” terimi daha 1468, 1469
karargâhı da aynı yere kuruldu. Daha ordular yerleşmemişken Tatarlar kaleden çıkıp saldırmaya baş- ve 1475’te kullanılıyordu. Bazen bunlara sadece
ladılar. Pronskiy ve Lvov adlı knezler, çetin çarpışmadan sonra onların yeniden şehre kaçmalarını
“Kazanlılar” da deniliyordu. Mengli Giray’ın 1491’de
sağladı.
bahsettiği “Kazanlılar” da bunlardandı. XVI. yüzyılın ilk
Kuşatmanın başında yağmurla dolu yağdı, fırtına çıktı. Çarın çadırı da dâhil olmak üzere herşey
yarısında ise “Kazan Tatarları” ve “Kazanlılar” gibi
yıkıldı. İdil’de iaşe dolu birçok gemi battı. Bu gelişme az kalsın askerler arasında paniğe yol açacaktı. terimler, gerek Rus gerekse de Avrupa kaynaklarında
Ancak çar, Sviyajesk’tan yeni iaşelerin getirilmesini emretti ve kışı burada geçirmek zorunda kalsa
geçmektedir. Ancak Tatarların kendilerinde bu adlara
bile Kazan’dan ayrılmayacağını bildirdi. Rus voyvodaları şehri kuşatarak “paralel sistemi” kullanma- rastlanmamaktadır.
ya karar verdiler. Buna göre kalenin etrafına ağaçtan yapılan ve hareket edebilen iki sıra kule yerleşXVI. yüzyılın ortalarında her iki etnonim sistemi ve
tirilecek ve kulelerdeki deliklerden ateş edilecekti. Çok geçmeden tüfekçiler ve Kozakların himayesin- bunların etnik temelleri — “Kazan Tatarları” ve
de ilk kuleler yerleştirildi. Boyar Morozov bunlara toplar getirdi. Bu andan itibaren de silah sesleri,
“Bulgarlar” — fiiliyatta bir etnosun farklı isimleriydi.
kuşatmanın sonuna kadar susmadı. Kazanlılar her gün şehirden çıkıp Rusların toplarını imha etmek “Tatarlar” etnonimi, kaynaklarda hâkim sınıfla ilgili
için çatışmalara girdi, ancak başarılı olamadılar.
devlet işlerine dikkat çekilirken kullanılıyordu. İkinci
isim ise bütün bölge ve halk kitleleri için tercih edili
yordu. Tatarlar bir hanlıktan başka bir hanlığa geçme
hakkına sahip bir grupken, “kara” halk ise yurtlar aracı
lığıyla belli devletyönetim “toprağına” bağlıydılar.
Kazan Tatarlarının etnik temelli sınıflara ayrılma
nıyordu. Nitekim Kasım Hanlığı topraklarındaki bazı
uygulamasının devam ettiği şartlarda “üsttekiler”le
belgelerde soylu Kazanlıların zikredilmesi, tesadüfî
“alttakiler”in bu şekilde karşı karşıya kalması, sınıfsal
değildir.
ve etnik tabakalara ayrılması şeklinde gerçekleşiyordu.
XVI. yüzyılın ilk yarısında Kazan Hanlığı’nda kaleme alı
Nogay Ordası İle Münasebetler
nan bazı eserlerde (örneğin Muhamedyar’ın eserinde)
de bu ayrımı görmek mümkündü. Bununla birlikte bu
Kazan Hanlığı’nın Nogay Ordası ile münasebetleri,
ayrım o döneme has toplumun “ak halk” ve “kara halk”
Mangıt Yurdu’nu kontrol eden Mangıt kabilesinin tem
gibi gruplara bölünmesinin dışına çıkmıyordu. En azın
silcilerinin hanlıkta yer alması gibi bir faktörün temelin
dan XVI. yüzyıl kaynakları, Kazan Hanlığı
de gelişti. Daha 1490’da Moskova ordusu ile birlikte
Müslümanlarının Hristiyanlara (kâfirlere) karşı muka
Büyük Orda’ya karşı sefere çıkan Kazan Hanı
vemetlerini net olarak ortaya koymaktadır.
Muhammed Emin’in birliğinde, 1496’da “Kazanlı emir
Böylece Kazan Hanlığı döneminde Kazan Tatar halkı
ler arasında zikredilen Kanımet Bey (İtyak’ın kardeşi)
nın oluşum süreci gerçekleşti ve bu süreç XVI. yüzyılın

Moskova Rusyası’nın
Süvarî Birliği

Moskovalı atlı
askerler.
Alman gravürü.
XVI. yüzyıl

XVI. yüzyılın ortası, Moskova Devleti’nin askerî gücü
nün zirvede bulunduğu bir dönem olarak kabul edil
mektedir. Bu tarihte Altın Orda’nın neredeyse bütün
varislerini ele geçiren Moskova, imparatorluğa dönüş
tü. İlginçtir ki bütün başarılar, bu dönemde maksimum
seviyede Tatarlaşmış bir ordu tarafından elde edildi.
Moskova ordusunun temelini, orta ve ağır süvari birliği
oluşturdu. Bunlara askerî hizmetleri karşılığında toprak
ve bu topraklarda çalışan köylüler veriliyordu. Çok sayı
da yazılı kaynak, müzelerdeki silah koleksiyonları ve
Avrupalılara ait Moskovalı askerlerin tasvirleri, bu
askerlerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmamızı sağla
maktadır.

Rus tımar
süvarileri.
XVI. yüzyıl.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Daha az varlıklı askerler, orta süvari birliklerinde
hizmet ediyorlardı. Bunların temel silahı Tatar tipi
yay ve oklardı. Söz konusu yay ile oklar, motifli kılıf
larda saklanıyordu. Kılıflar, bir kısmı Tatar kökenli
olmak üzere Moskovalı deri ustalarının muhteşem
eserleriydi. Kılıçları Moskova’da dövüyorlardı. Ancak
bunlar yeterli değildi. Bundan dolayı da Doğu, İran,
Türkiye, Kırım ve Kuzey Kafkasya’da üretilen kılıçlar
ithal ediliyordu. Büyük savaş bıçağı taşıma gibi
Moğol geleneği de Ruslar tarafından benimsenmişti.
Bunun sonucunda Ruslar uzun sadak bıçakları yanla
rından ayırmıyorlardı. Yine savaş baltası, kalın ve kısa
sopalar da çok popülerdi.
Ağır süvarinin saldırı silahları da
aynı savaş aletlerinden oluşuyordu. Miğfer.
Yalnızca bunların silahlarının kalite XVI. yüzyıl
si daha iyi olup silahlar genellikle
ithal ve daha pahalıydılar.
Askerin vücudunu eskiden kalma
yelme ile yüksek yakalı ve dirseğe
kadar geniş kollu kaftan koruyordu.
Genellikle bu yelmeleri yün ve kıtığın
(didilmiş kendir ya da kenevir elyafı)
yanı sıra parçalanmış yelmelerden
kalan demir şerit veya parçalarıyla
donatıyorlardı. Bu zırhın Rusça adı
olan “tegeley”, Moğolca’daki
“degel” (kaftan, cüppe) ile “hatangu
degel” (yumuşak Moğol zırhı)’e
dayanmaktadır.
Zırh takımları çok çeşitli ve sağ
lamdı. Asıl parçasını ise yelmeşerit
li zırh oluşturuyordu. Sıkça zırhla
kaplanan kısmı, iki ya da üç kattan

Yüşman,
XVI–XVII.
yüzyıllar

oluşuyordu. Vücuda önce uzun kollu
zırh takımı, onun üzerine ise kaftan
giyiliyordu. Kaftanın dokuması
motifli olup, kenarları pahalı kürkle
çevriliydi. Bu kaftanın da üzerine
zırhlı eteği olan kolsuz uzun bir
yelek giyilirdi. Yine kol ve ayakları
koruyan parçalar, zırh takımını
tamamlıyordu. Dizlikler ise daha
nadiren kullanılıyordu.
Moskovalı ağır süvariler yalnızca
Doğu tipi veya Doğu’dan ithal edilen
miğferler takıyorlardı. Muhteşem
koşum takımı da yapı itibarıyla Tatar kökenliydi. Ancak
takımın parçaları Rus ustalar tarafından yapılıyordu.
İmkân elverdiğinde ise Osmanlı ya da İran’dan satın alı
nıyordu. Moskova Rusyası’nda atlar için zırh takımı kul
lanılmıyordu. Yalnızca XVII. yüzyılın sonunda
Osmanlı’dan, sarayda bayramlarda kullanılmak üzere
nispeten mütevazı birkaç çaldar — şekilli çelik şeritlerle
kaplı kadife kapitone haşa — getirildi.

Rus eyeri.
XVIII. yüzyıl

Altın Orda’nın Mirasçıları
Ta r i h

İngiliz seyyah ve
tüccar Anthony
Jenkinson’un
1562’de
Londra’da
yayımlanan “Rus,
Moskova ve Tatar
Devletlerinin
Tasviri” adlı
eserinde yer alan
Moskova Devleti
haritası. Bu harita,
o dönemde
coğrafya açısından
en güvenilir harita
olarak kabul
ediliyordu. Kazan
Hanlığı haritada
hâlâ bağımsız bir
devlet olarak gösterilmektedir.
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Altın Orda’nın Mirasçıları
Ta r i h

Beyaz Rusya veya
Moskova
Devleti’nin Çarı
ve Büyük
Knezi’nin
Devletleri. N.
Samson’un
Haritası. XVII.
yüzyılın ilk yarısı
olarak tarihlendirilse de
içerik olarak XVI.
yüzyılın
ortasındaki
durumu
yansıtmaktadır.
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Kazan Ordusu

Zırhlı süvari
askeri: oğlan.
XVI. yüzyılın ilk
yarısı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Berdış.
XVI. yüzyıl

XV–XVI. yüzyıl Kazan Hanlığı’nın ordusunun temeli
ni kendi silahı ve atıyla savaşa katılmak zorunda olan
ve bunun karşılığında maaş alan özel bir askerî sınıf
oluşturuyordu. Askerî sınıfların en alt ve en kalabalık
grubunu oluşturan Kazaklara kullanmaları için vergiye
tâbi tutulmayan topraklar veriliyordu. Bunlar da hafif
ve orta süvari, ağır yaya ateşli savaş birliklerine giri
yorlardı. Zırhlı süvari birliklerinin oluşturulduğu bun
lardan küçük bir gruba ise vergiye tâbi sınıftan topla
nan gelirden maaş veriliyordu. Bunların adı olan
oğlanlar (soyluların oğulları), Moskova Devleti’ndeki
feodal askerî birliklerin kategorisi ile uyuşmaktadır.
Bunlar da aşağı yukarı aynı isimle adlandırılmaktaydı
lar (boyarların çocukları).
Kazan Hanlığı ile doğrudan bağdaştırabileceğimiz
günümüze ulaşan askerî eşyaların sayısı fazla değildir.
Muhtemelen Kazan’ın ele geçirilmesinden sonra
Kazanlıların silahlarının büyük bir kısmı, Moskovalı Bezekli balta.
askerlerin, Rus Kozaklarının ve Moskova’nın müttefiki XVI–XVII.
olan Tatarların eline geçti ve zamanla bunların aktif yüzyıllar
olarak kullanılması neticesinde bunlar yok oldu. Rus
çarı ve yakınındaki görevlilerin ganimetleri olan muh
teşem örnekler ise tarihî karışıklıklarda kaybolmuş git
miştir. Bütün bunlara rağmen Kazanlı zırhlı süvari
askerini, bütün kıyafeti ve teçhizatı ile birlikte göz
önüne getirmek mümkündür.
Askerin zırhlı kıyafeti, bütün Müslüman Doğusu’nda
olduğu gibi Doğu ve Merkezî Avrupa’da da popüler
olan yelme zırhtan oluşuyordu. Zırh takımı, behter
(dar şeritlerden yapılmış) ya da cavşan (elin içi kadar
büyük şeritlerden yapılmış) adı verilen zırhın kendisin
den ve vücudun diğer parçalarını (kalça, bacak, kolları)
düşmanın silahlarından koruyan parçalardan oluşuyor
du. Zırhın üzerine kolsuz çok süslü kaftankepenek
giyiyorlardı.

Başa alçak kürevî koni şeklinde miğfer takılırdı.
Miğferin farklı bölümlerine eklenen parçalar ayrıca
kulaklarla enseyi de koruyordu. Askerin savunma teçhi
zatını yuvarlak kalkan tamamlıyordu. Bazen kalkanlar
söğüt veya incir dallarından, bazen de aralıksız çelik
şeritten yapılıyordu. Kalkanlar, gravür ve diğer motif
lerle süsleniyordu. Leh Kralı Stefan Batori’nin askerleri
nin 1581–1582’de Pskov kuşatması sırasında ele geçir
dikleri Fars ya da Buhara kalkanı örnek alınarak da kal
kanlar üretilmiştir.
Günümüze ulaşan ganimetler arasında Tatarlara
(Kazan’a) ait olduğunu söyleyebileceğimiz deri ok kılıfı,
at başlığı ile eyer yer alıyordu. Eyer, deri ve zengince
süslenen kanatları ile dikkat çekerken, at başlığını altın
kaplamalı yarım ayla üç püskülden oluşan çene altında
ki salkım süslemektedir.
Oğlanların saldırı silahları ise yay ve okun yanı sıra
süvari mızrağından (Daha sonra Avrupa ordularındaki
bütün atlı mızrakçılar, Tatarca oğlan olarak adlandırıl
maya başlandılar), kılıç, savaş baltası ve topuzdan olu
şuyordu. Zengin bir şekilde süslenen savaş baltaları,
aslında Kazanlı silah ustalarının eserleri arasında günü
müze ulaşan ve en iyi bildiğimiz silahların başında gel
mektedir.
En zengin ve soylu oğlanlar savaş atlarına da zırh
takımı giydiriyorlardı. Kazanlı ustalar (kendileri koşum
takımları ürettikleri zamanlarda) Türk, İran ve Buharalı

Çelik, incir
çubuğu, pamuk ipi
ve taştan yapılmış
Türk kalkanı.
Osmanlı Devleti,
XVII. yüzyıl

ustaların ürünlerini örnek almışlardır. Kazan’da böyle
bir üretim olmadığı zamanlarda ise atlar için zırh
takımları adı geçen bölgelerden ithal ediliyordu.
Bunların fiyatı da o dönemde çok pahalı oluyordu. O
dönemde Kazan Hanlığı ile komşu olan hanlıklardaki
askerlerin atlarının zırh takımları, altı parçalı zırhtan
(yelmeli, yelmelişeritli, kapitone) ve üç parçalı (dövül
müş, yelmeli şeritli, yelmeli) maskeden oluşuyordu.

Törenlerde
kullanılan demir
dövme ve altın
kakmalı balta.
XV. yüzyıl

Bayram
kıyafetini giymiş
Kazan hanı.
XVI. yüzyılın ilk
yarısı.
M. V. Gorelik’in
rekonstrüksiyonu

Kazan Hanının Kıyafeti

Soylu Tatar Kadınının
Kıyafeti

Kazan Hanlığı’na ait neredeyse hiçbir kaynak günü
müze ulaşmadığından dolayı XVI. yüzyılın ilk yarısında
Kazan hanının nasıl göründüğünü az sayıdaki güzel
sanat eseri ile bunların analoglarından öğrenmekteyiz.
Kazan kuşatmasından, yangınlardan, yıkım ve soygun
lardan sonra hanın hazinesinden geriye kalan az sayıda
eşya da galiplerin eline geçti.
Bilindiği gibi IV. İvan, kendi hazine
sine sadece hanların silahlarının en
iyilerinin alınmasını emretti. Yarım
asır sonra, Rusya’da yaşanan fetret
devrinde kendi aralarında mücadele
eden çeşitli güçler Moskova
Kremlini’ni ele geçirdiklerinde,
çarın hazinesinin kaderi de Kazan
hanının hazinesininkiyle aynı oldu.
Netice itibarıyla Kazan’da ele geçi
rilen silahlar böylece kayboldu.
Hanların kıyafetlerinin rekons
trüksiyonu ise İran şahinşahlarının
vassalları olan — esir edilen düşman
ya da müttefiklerinin — Türk
hükümdarlarının İranlı ustaları tara
fından yapılan tasvirlerine dayan
maktadır.
Genellikle XVI. yüzyıl en üst Türk
soylusunun (Çengizoğulları dönemi
Moğol soylularının ahvadları) kıya
feti, sağa doğru kapatılan Moğol
tipi kaftan, deri ya da süetten yapı
lan yüksek çizme ile kılıç ve bıçağın
asıldığı kemerden oluşuyordu.
Kemerin iç kısmına ise bayramlık
hançer asılıyordu. Genellikle bu
kıyafete ayrı bir kemer eklenerek
sadak da asılıyordu. Neredeyse her zaman iktidarın
temel süsü olan kalın ve kısa sopayı han yanından ayır
mıyordu.
Kazan hanlarının İslâm dünyasının halifeleri olan
Türk sultanları ile münasebetleri ve sultan sarayındaki
modanın Doğu ve Merkezî Avrupa kıyafetlerini nasıl
etkilediğini göz önünde bulundurursak, Kazan hanları
nın özellikle bayramlık kıyafetlerinin Türk unsurlarını
içermesi gerektiği sonucuna da varmak mümkündür.
Bunlarla ilgili kesin bir şey söyleyemesek de bayramlık
kıyafet dikiminde Osmanlı ve Türk kumaşlarının kulla
nıldığı kesindir. Çünkü gerek Kazan’da gerekse yakın
komşularında pahalı kumaş üretimi yoktu.
Eğri bir şekilde kapatılan ve motifli ipekten dikilen
alt kaftan altınla işleniyordu. Bu kaftanın önü kapatılır
ken, üstüne giyilen üst kaftanın önü iliklenmiyordu.
Kaftanın kolları ya kısa ya da yırtmaçlı uzun olup kenar
ları da kürk ile süslüydü. Bunun üstüne tek ton kadife
atılıyor ve altın ipli işleme veya değerli taşlarla, özellik
le de incilerle süsleniyordu. Farklı renklerdeki deriler
den işleme metoduyla dikilen çizmeleri de oyayla süs
lüyorlardı. Alt kaftanın kemeri ise tam bir sanat eseriy
di. Bu kemer, han da dâhil olmak üzere soylu erkeğin
en önemli süsüydü. Geniş ve kalın örgüt şeklinde ipek
ten dokunan bu kemer, büyük altın parçaları, değerli
taşlar ve usta kuyumcu işi olan incilerle süsleniyordu.
Hanların bayramlık silahları da aynı seviyedeki sanat
ustalığı ve değerli taşları içeriyordu. Bunlar genellikle
Osmanlı sultanları ile Orta Asya ve İran hükümdarları
nın hediyeleri oluyordu.
Yüksek derece ve cesaretin önemli göstergelerinden
biri de pahalı av kuşlarıydı. Bunların başında doğan ile
akdoğanlar gelmektedir. Kuyumcu ustaları doğanın
kafasına değerli malzemelerden küçük şapkacıklar ve
hanın koluna kuşun oturması için kolluklar yapıyordu.
Resimde deri ya da süet parçasından yapılan kolluk,
Orta Doğu tipi tozluk (getr) şeklindedir. Bunlar eldiven
şeklindeki Avrupa tipindekilerden çok farklıydı.

En üst soylu sınıfın giydiği Tatar kadın kıyafeti, olu
şum sürecini XVI. yüzyılda tamamladı. Bu kıyafetin
daha sade ve mütevazı şeklini sıradan Tatar kadınları
bayramlarda giyiyorlardı.
Tatar kadınının kıyafetinin temelini, geniş ve uzun
kolları olan tunik şeklinde bir elbise oluşturuyordu. Bu
elbiseyi pahalı, motifli ipek kumaş
tan dikiyorlardı. Kolları ve etekleri,
sırma ve incilerden şerit hâlinde
dikişlerle süsleniyordu. Elbisenin
üstüne bel civarında darlaşan kısa
kollu ya da tamamen kolsuz kaftan
giyilirdi. Bu kaftanlar, çuha ya da
kadife gibi sıkı kumaştan dikilirdi.
Kaftanın rengi genellikle elbisenin
kine uymuyordu. Kaftan da elbise
gibi sırma ile süsleniyordu. Kaftan,
değerli taşlardan yapılan düğme ya
da kopçalarla kapatılırdı. Düğme ve
kopçaların içine ayrıca inci ya da
renkli taşlar koyulurdu.
Elbisenin üzerine ipek ve altın
ipten dikilen özel bir kemer bağlanır
dı. Kemerin kendisi değerli metal ve
taşlardan yapılan rozetlerle süslüy
dü. XVIII. yüzyılda yeni Türk modası
na uygun olarak söz konusu rozetler
daha büyük yapılmaya ve bunları
daha fazla süslemeye başladılar.
İdilKama bölgesinde Moğolların
şapkası olan “bohtog”, yüksek koni
biçiminde şapkaya dönüşmüştür.
Şapkanın kulakları kapatan kısmı
fazla uzun olmayıp, arkası enseye
doğru tam tersine uzundu. Şapka
baştan sona değerli taşlardan oluşuyordu. İnci, renkli
taşlar, paralar, şekilli şeritler bunların başlıcalarıydı.
Şakaktan şakağa, çenenin altından inci veya diğer
değerli taşlarla renkli taşlardan yapılan bir dizme yer
alıyordu. Şapkadan sırta ise altın işleme, sırma ve
saçakla süslü ipek duvak sarkıyordu.
Elbisenin altında kaldığından
dolayı neredeyse hiç görünmeyen
ayakkabılar çok güzeldi. Evde ayak
kabı (iskarpin) veya içik, dışarıda ise
çizme veya içiğin üzerine giyilen
galoşlar kullanılırdı. Bütün ayakkabı
çeşitleri; deri işlemeler, mozaik,
renkli metal parçalar ile süslenir,
evde giyilen ayakkabılara ise altın
iplerle işlemeler eklenirdi.
Kıyafeti ise gerdanlık, küpe, bile
zik, örgü süsleri (çulpa), göğüs üze
rinden bağlanan nazarlıklı bandajlar
(hasite) tamamlıyordu. Bütün bun
lar bayram kıyafetinin temel unsuru
olup, sosyal seviye ile sahip olunan
mal düzeyinin, yani statünün gös
tergesiydi. Kuyumcu eşyaları ile
ayakkabılar genellikle yerli ustala
rın ürünü olup Kazanlı zanaatçıların
yüksek ustalık seviyesini de ortaya
koymaktadır.
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ortalarında sona erdi. Kazan Hanlığı’nı, Kazan
Tatarlarının ilk mill î devleti olarak da kabul etmek
mümkündür. Tatar halkının etnopolitik tarihinde
Kazan Hanlığı’nın müstesnai tarihî ve toplumsal önemi
ise bu devletin şimdi var olan Tatar halkı tarafından
kurulmuş olmasındadır.
Hanlıkta Moskova’nın Protektorat (Himaye) Dönemi
(1487–1521)
1487’den itibaren Kazan Hanlığı’nda Moskova’nın
protektorat (himaye, koruma) dönemi başladı. Bu,
Kazan hanlarının Moskova knezlerine şimdilik tam
olmayan bağlılığını ifade ediyordu. III. İvan, “Bulgar
Knezi” unvanını da aldı. Kazan, komşuları olan
Nogaylarla Kırım Hanlığı’na karşı Moskova yanlısı bir
siyaset izlemeliydi. Böylece Kazan, Moskova’nın diğer
hanlıklarla mücadelesinde onun müttefiki oldu.
Muhammed Emin Han, Rusya’ya karşı savaşmayacağı
na ve hanlığın sınırları içerisinde bulunan Rusların
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çıkarlarını koruyacağına emin etti. Kazan
Hükümeti’nin de Moskova’nın onayı olmadan yeni
hanı seçme hakkı yoktu.
Fiiliyatta Kazan Hanlığı’nın Moskova Rusyası’na
bağlılığı, nispi idi. Kazan’da Muhammed Emin’in
Moskova yanlısı hükümetinin izlediği siyasetten mem
nun olmayan Doğu grubu faaliyetlerini arttırdı. Bu
grup komplo yaptı ve Doğu komşuları Sibir Hanı
Mamuk’tan yardım istedi. Mamuk da kalabalık bir
orduyla Kazan’a doğru hareket etti. Muhammed Emin,
Kasım 1496’da Kazan’dan kaçtı, Sibir Hanı mukavemet
görmeden şehri ele geçirdi.
Yeni han da iyi bir siyaset izlemedi ve nihayetinde
kimse ondan memnun kalmadı. Özellikle hanlığın
nüfusu ıstırap çekiyordu. Muhammed Emin halktan
yeni vergiler toplayarak halkın durumunu daha da zor
laştırırken, Mamuk göçebelerin geleneklerine uygun
olarak halkı soyuyor ve devleti yönetemiyordu. Bir
keresinde o, Arça şehrini soymak için oraya sefer
düzenlemeye karar verdi. Şehir halkı, şehri teslim
etmedi ve onların sert mukavemeti, hanın güçlerinin
dikkatlerini dağıttı. Kulahmet başkanlığındaki Kazan IV. İvan’ın mührü
beyleri, bu durumdan istifade ettiler, şehrin kapılarını
kapattılar ve Mamuk’u şehre geri sokmadılar. O da
ordusuyla birlikte kendi göçebe karargâhına geri dön
mek zorunda kaldı.
Kazan’a yeniden Moskova yanlısı grup hâkim oldu.
Yeni hükümetin başına Kul Muhammed geçti ve o, III.
İvan ile görüşmelere başlayarak ondan Kazan tahtı için
yeni han seçmesini istedi. Söz konusu istek dile getiri
lirken Muhammed Emin’in aday olarak ele alınmaması
gerektiği dile getirildi. 1497’de Kazan tahtına onun
kardeşi genç yaştaki Abdüllatif çıkartıldı. O, Kırım’da
büyümüş, Rus gelenek ve âdetlerinden uzak duruyor

IV. İvan’ın
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du. Kul Muhammed başkanlığındaki hükümet başta
yeni hanı destekledi. Ancak Abdüllatif bağımsız hare
ket etmeye ve Moskova karşıtı bir siyaset izlemeye
başlayınca memnuniyetsizliğini belli etti.
Kul Muhammed Moskova’ya gitti ve hana karşı
entrika çevirmeye başladı. Ocak 1502’de Kazan’a III.
İvan’ın emriyle Rus elçilik heyet i geldi. Heyet in
amacı, Abdüllatif’i ele geçirerek Moskova’ya götür
mekti. Abdüllatif, tahttan indirildi ve Beloozero’ya
gönderildi.
1502 devriminden sonra tahta yeniden Moskova
yanlısı Muhammed Emin çıktı. Ancak yeniden
Kazan’dan kovulmaktan korktuğundan dolayı farklı
bir siyaset izlemeye karar verdi. En başta hükümet
başkanı Kul Muhammed görevinden alındı, daha
sonra ise Moskova Rusyası ile gerçek bir savaş başlat
ma kararı alındı.
1505–1507 Savaşı, hanlığın başkentindeki Rusların
kıyımı ile başladı. Kazan panayırının açıldığı 24 Haziran
günü, Rus tüccarların bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da
soyuldu ve esir edildi. Çok geçmeden Muhammed
Emin, Nogay ordusu ile birlikte Moskova Devleti’ne
karşı sefere çıktı. Nijniy Novgorod kuşatıldı. Ciddi bir
mukavemet ile karşılaşmayan Kazanlılar Oka kıyısında
ki diğer Rus yerleşim yerlerini de soydular.
1506 ilkbaharında Rus ordusu da saldırıya geçti.
Kazan yakınlarında büyük çatışmalar oldu.
Muhammed Emin’in ordusu, Ruslara karşı ciddi bir
galibiyet kazandı. Savaş bir sonraki yıl da devam etti.
Ancak Muhammed Emin III. İvan ile görüşmelere başla
dı. Kazan Hanlığı ile Moskova Devleti arasında “eskisi
gibi barış ve dostluk” tesis edildi. Moskova’da imzala
nan ebed î barış, on yıl boyunca devam etti. Bu süre
boyunca Kazan Hanlığı, çok hızlı bir şekilde gelişti.
Ancak yine de Moskova himayesi devam etti.
Muhammed Emin Aralık 1518’de ağır bir hastalıktan
sonra vefat etti. Moskova, Kazan tahtına Kasım Hanlığı
şehzadelerinden 13 yaşındaki Şah Ali’yi teklif etti. O,
Kazan tahtına çıkma hakkına sahip olmamasına rağ
men Kazanlılar buna karşı çıkmadı.
Şah Ali kimse tarafından sevilmedi ve hâkimiyeti de
uzun sürmedi. Ağır vergiler, tüccarların soygunu,
Moskova’nın temsilcilerinin baskısı halk ayaklanması
na yol açtı. Bu durumdan rahatsız olan Kazanlılar, Kırım
hanına başvurdular. 1521’de Sahip Giray başkanlığında
ki Kırım ordusu, şehre girdi ve Şah Ali kovuldu.
Moskova’nın protektorat dönemi sona erdi.
Kazan Hanlığı’nda Kırım Hanlarının Hâkimiyeti
(1521–1551)
Sahip Giray’ın hâkimiyeti, Kazan’da ticarî işler dola
yısıyla ya da ordunun içerisinde bulunan Kasım
Tatarları ile Rusları kıyımla başladı. Rus Knezi III.
Vasiliy’in buna cevabı, Kazanlılara karşı başlattığı savaş
oldu. Rusların ordusu, Nijniy Novgorod’da toplandı,
ancak Şah Ali bu orduyu Kazan’a hareket ettirmeye
cesaret edemedi. Ruslar savunma pozisyonu aldılar ve
Sura Nehri ağzında Vasilsursk adlı yeni bir kale inşa
ettiler. Bu kale, Rusların Doğu’ya doğru yayılmalarının
taarruz bölgesi oldu.

Oklar ve ok kılıfı.
Tatar hanlıkları,
XVI. yüzyıl

1524’te Sahip Giray Kazan tahtını kendi isteğiyle
bıraktı ve hanlığa 13 yaşındaki yeğeni Safa Giray’ı davet
etti. Aynı sene Moskova Hükümeti, Kazan’a karşı aske
rî faaliyetlerini başlattı. Şehri savunanlar son derece
başarılı bir şekilde düşmanı püskürttüler. Rus ordusu
nun cephesinde savaşan birlikler, Rusların iaşeleri ile
bağlantılarını kestiler. Kara kuvvetleri mağlup edildik
ten sonra Kazanlılar Rus gemilerine de saldırdılar ve
onların 90 büyük gemisini yok ettiler. Çatışmalar sıra
sında Kazan banliyösü yakıldı, ancak kale korundu.
Kazanlıların galibiyeti, Rus valilerini görüşmeler baş
latmaya zorladı. III. Vasiliy, Safa Giray’ın hanlığını kabul
etti. Ancak 1530’da Moskova birlikleri yeniden Kazan’a
yürüdüler ve bir kez daha mağlup oldular. Bundan
sonra Moskova başka metotlara başvurdu. Bir taraftan
Safa Giray’ı desteklerken diğer taraftan da Moskova
yanlısı grubun temsilcilerini isyana teşvik etti. 1531’de
Safa Giray, tahttan indirildi.
Kazan’da geçici hükümet kuruldu. Bu hükümet, Şah
Ali’nin kardeşi Can Ali’yi davet etti. Gerçek hâkimiyet
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lıklarına başladı. Safa Giray, Kırım yanlısı bir tutum izle
meye karar verdi ve ihanetten şüphelenerek düşmanı
olan birçok Kazan soylusunu öldürttü. Neticede taraf
lar arasında bir çarpışma vuku buldu. Kırımlılar mağlup
oldu ve han, eşi Süyümbike’nin babası Yusuf Mirza’nın
yanına sığındı.
Kazanlılar Moskova’ya yeni han isteğiyle başvurdu
lar. IV. İvan nefret edilen Şah Ali’yi gönderdi. Kendisine
refakat eden ordu, Kazan’a sokulmadı. Kendisi de
sadece bir ay boyunca hüküm sürdü. Bu arada Safa
Giray, Nogayların yardımıyla büyük bir ordu topladı. Bu
orduya dayanan ve Kırım hanının da onayını alan Safa
Giray, 1546’da Kazan’a döndü. IV. İvan ona savaş açtı ve

Kazan
savunucularının
ruhuna okunan
dua. Ressam:
F. Halikov, 2000

ise III. Vasiliy ile yakın temasta bulunan valilerle emirle
rin elindeydi. Moskova himayesinin yeniden tesisi,
toplu rahatsızlığa yol açtı ve 1535’te Can Ali öldürüldü.
Kazan’a yeniden Safa Giray’ı davet ettiler. Onun ikin
ci hâkimiyet döneminin başlangıcı çok başarılı geçti.
Yerli soyluların etkisiyle o, hem Moskova’dan hem de
Kırım’dan bağımsız bir siyaset izlemeye çalıştı. Ancak
Moskova Hükümeti, Kazan’a yönelik iddialarından
vazgeçmedi. Aynı şeyi, Kazan’ı kendi yurdu olarak
gören Kırım hanı için de söylemek mümkündür.
Safa Giray, Rus topraklarına saldırmaya başladı, şehir
ve köyleri soydu. IV. İvan başkanlığındaki Moskova ise
himaye dönemini yeniden başlatmak için sefer hazır
Altın ve gümüş
kakmalarla
süslenen çelik
kalkanın üst
kısmı. Tatar
hanlıkları,
XVI. yüzyıl

Kazanlılara karşı başlatılan yeni sefere bizzat başkanlık
etti. Bu sefer de başarısız oldu.
Safa Giray eski siyasetini devam ettirdi: Kazanlılara
baskı uyguladı ve bütün en önemli görevlere Kırımlıları
getirdi. Onun bütün düşmanları ya öldü ya da
Moskova’ya kaçtı. Moskova Hükümeti de Kazanlılar
arasında kavgaları destekledi. Nihayetinde Safa
Giray’ın hâkimiyeti, başta Moskova yanlısı yerli aris
tokrasi sınıfı olmak üzere nüfusun geniş kesiminin des
teğini kaybetti. Moskova yanlıları, ondan kurtulmaya
karar verdiler. Mart 1549’da Safa Giray öldürüldü.
Kazan Hanlığı’nın Düşüşü
1549’da Kazan hanı olarak Safa Giray’ın küçük yaşta
ki oğlu Ötemiş Giray han ilân edildi. Onun adına anne
si Süyümbike hüküm sürdü. Güzel, akıllı ve enerjik
kadın olan Süyümbike, halk tarafından da çok sevilen
biriydi. Ancak yine de gerçek hâkimiyet hanlıkta,
Kırımlıların elindeydi.
Kazan hükümdarlarının bağımsızlığından rahatsız
olan IV. İvan, daha aktif askerî faaliyetlerde bulunma
kararı aldı. 1548–1549 kışında ve daha sonra 1550 kışın
da çarın başkanlığında Kazan’a iki büyük sefer düzen
lendi. Her iki sefer de başarısız oldu. Bunun üzerine
Moskova iktidarı, bir plan hazırlayarak Kazan’ı ele
geçirme hazırlıklarına başladı.
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24 Mayıs 1551’de Sviyaga Nehri’nin ağzında, Kazan
topraklarının dağ tarafında, Ruslar Sviyajskiy Gorod
(Sviyajsk) Kalesi’ni inşa ettiler. Civar halkı da çara yemin
ettirildi. Kazan’a giden su yolları kapatıldı, hanlığın baş
kenti abluka altına alındı. Moskova’nın askerî hazırlıkla
rı Kazanlıları telaşa düşürdü ve halk Ötemiş Giray hükü
meti ile ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirmeye
başladı. Bu şartlarda Kırım birliği, başkenti savunmasız
bırakarak terk etmeye karar verdi. Kazan Hükümeti,
Ruslarla görüşmeye başladı. Varılan anlaşmaya göre
tahta Şah Ali geçecek, Ötemiş Giray ile annesi Moskova
yetkililerine teslim edilecekti. Nitekim 11 Ağustos
1551’de onları Moskova’ya gönderdiler.
Aynı yılın Ağustos ayında Şah Ali,
han oldu. Toplanan kurultayda da
Moskova’nın baskısıyla İdil’in sağ
kıyılarının, yani dağlık tarafının
Rusya’ya katılımı kararlaştırıldı. Bu
da Kazanlıların tepkisine yol açtı.
Birçok kimse, IV. İvan’ın barışçıl yol
larla Kazan topraklarını Rusya’ya
katarak hanlığa son vermek istedi
ğini anladı.
Kazanlılar Moskova’ya bir elçilik
heyeti göndererek kurultayın bu
kararını iptal etmesini istediler.
Kazanlıların isteği, çok sert bir şekil
de reddedildi. Kazan’daki memnuni
yetsizlik arttı ve nihayetinde 9 Mart
1552’de devrim oldu. Emîr Çapkun
Otuçev başkanlığındaki geçici hükü
met kuruldu. Hükümetin amacı, dağ
tarafını geri almak, Kazan
Hanlığı’nın tamamı üzerinde hâki
miyeti sağlamaktı. Tahta Astarhan
şehzadesi Yadigar (Yadker) davet edildi.
Son mücadele yaklaşıyordu. 23 Ağustos 1552’de IV.
İvan başkanlığındaki 150.000’lik Rus ordusu Kazan’a
geldi. Şehir zapt olunamıyordu: Duvarlar sağlamlaştı
rılmış, kalenin içerisine iaşe depolanmıştı. Bütün civar
bölgelerin halkı, başkenti korumak için harekete geçti.
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Türk işçiliği, XVI.
yüzyıl

dekler kazılarak içine barut koyu
lan fıçılar yerleştirildi. 4 Eylül’de ilk
patlama meydana geldi. Bu patla
ma, birçok kayba ve yıkıma yol
açtı. Ancak şehrin savunucuları tes
lim olmadılar. Çatışmalar neredey
se bir ay boyunca hiç kesilmeden
devam etti.
1 Ekim’de Rus birlikleri, son
hücuma hazırlanma emri aldılar.
Kazan savunucularına ultimatom
verildi: Şehir mukavemet gösteril
meden teslim olmalıydı. Kazanlılar
ise şöyle cevap verdiler: “Tâbi
olmayacağız. Duvar ve kulelerde
Rusya var. Ancak biz başka bir
duvar yaptık. Ya hepimiz öleceğiz
ya da burada kalacağız.”
Ruslar mevzilendiler. IV. İvan
ordusuyla birlikte Han Kapısı’nın
karşısındaydı. Şah Ali ise Kasım
Tatarları ile birlikte ve birkaç birlik daha Arça Vadisi’ne
yerleştiler. Nogay, Elbuga, Nurali ve Tümen kapılarının
önünde de çok sayıda Rus birliği vardı. 2 Ekim’de Atalık
Kapısı’nın önündeki kulakları sağır edici patlamadan
sonra kule ile duvarın bir kısmını indirdiler. Çok geçme
den daha da büyük ikinci patlama meydana geldi.

Kazan için verilen
savaş.
Ressam:
F. Halikov, 1996

Yaklaşık 30.000 asker bir araya gelmişti. Bunun dışında
Yüksek Dağ’da düşmana cepheden saldıran
Yapançi’nin süvari birliği karargâh kurmuştu. Nogay
süvari birliği (2.000 asker) de önemli bir güçtü. Ancak
topla ağır tüfek yetmiyordu.
IV. İvan’ın emri üzerine Kazan’ın etrafına kuşatma
tesisleri yapıldı. Atalık ve Tümen kapıları arasına hen

Kült ayinlerinin
yapılması için
kandil. XVI. yüzyıl

Ruslar dört bir taraftan saldırıya geçtiler. Sokak
çatışmaları başladı. Toplar atılıyor, oklar havada uçuşu
yordu. Son çatışmalar Kul Şerif Camisi’nin yanında,
kalenin tam merkezinde gerçekleşti. Ellerine ne geç
tiyse onunla silahlanan imamlarla mollalar saldıranlara
karşı koydu ve her biri ölünceye kadar mücadele etti.
Han Sarayı’nda Yadker Han’ın özel ordusu da çok
cesurca savaştı. Yadker kendisi de çok cesur ve başarılı
bir şehir savunucusu çıktı.
Kazan düştü. Sağ kalan bütün erkekler öldürüldü,
kadın ve çocuklar esir edilerek götürüldü. Şehir, asker
lere soyulmak üzere verildi. Han Sarayı’na giden kale
deki sokaklardan biri cesetlerden üç gün içinde zor
temizlendi. Korkunç İvan kaleye girdi ve
Blagoveşenskaya Kilisesi’nin temellerini attı.
Kazan Hanlığı’nın varlığı böylece sona erdi. Hanlığın
toprakları, Rus Devleti’nin içerisine dâhil edilirken
Korkunç İvan unvanına “Kazan Hanı” tabirini de ekle
miş oldu. Bölge nüfusu daha birkaç yıl mücadeleye
devam etti. Ancak güçler eşit değildi ve bu mukave
met, bağımsızlığın yeniden ele geçirilmesi için yeterli
olmadı.

Muhammedyar’ın Edebî Eserleri

Meşhur Tatar yazar ve fikir adamı Muhammedyar
(1496/97–1552) Kazan Hanlığı’nda taht adayı olan
çeşitli gruplar arasında verilen iktidar mücadelesi sıra
sında yaşadı ve eserlerini de bu dönemde kaleme aldı.
Batı hattı taraftarları ticarî münasebetlerin gelişimine
olanak sağlayacak Rus Devleti ile iyi münasebetler içe
risinde olmak istiyordu. Doğucular ise Kırım Hanlığı ile
ittifaktan yanaydılar.
Muhammedyar’ın biyografisi hâlâ az araştırılmış
konulardan biridir. Onun hayatı hakkındaki belgeler
neredeyse hiç günümüze ulaşmadı. Onun IV. İvan’ın
birliklerinin son Kazan kuşatması sırasında öldüğü
bilinmektedir. Bununla birlikte eserlerinden kendisiyle
ilgili bazı bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu eserlerin
başında Tuhfei Mardan, Nuru Sudur ve Nasihat adlı
şiiri gelmektedir. Adı geçen her iki eserinde de
Muhammedyar adını belirtmekte, eserini kaleme aldı
ğı yer ile tarih hakkında bilgi vermektedir. Örneğin
Tuhfei Mardan’da şunları yazmaktadır:
Ey hâkim, eğer benim adımı soracak olursan,
Ben Mahmud Hoca’nın oğlu fakir Muhammedyar.
Nuru Sudur’da ise şunları yazmaktadır:
Usta binici benim adımı sorarsa
Babam — Mahmud, dua eden;
Benim adım ise Muhammedyar’dır.

Kader, haince ve aldatıcı olup birile
rine bolluk ve lüks hayat vermekte,
başkalarını hayat ve bir çatıdan dahi
mahrum bırakmaktadır.
Tuhfei Mardan’da şair adalet,
halka hizmet ve sıradan insana sev
giyi övmektedir. İlk planda adil
hükümdar idealidir. Cömert Kız ve
Onun Kötü Babası, Çıkrıkçı Kadın ve
Onun Kocası, Zahide Hakkında adlı
hikâyelerinde acıma, saygı, sevgi ve
merhamet konusu işlenmektedir.
Hikâyelerden birinde fakir bir nine
ile dededen bahsedilmektedir.
Bunlar kendileri de aç olmalarına
rağmen son paralarını daha fazla
ihtiyacı olanlara vermişlerdir.
Muhammedyar’ın Nuru Sudur
adlı hikâyesi, öğretici niteliktedir.
Bu hikâyede hükümdarın sahip
Şair
Muhammedyar.
Resim: K. Nafikov

Böylece yazarın adı ve Müslüman din sınıfına ait ola
bilecek babasının adı bilinmektedir. Tuhfei Mardan
adlı eserinde eserin kaleme alındığı şehir — Kazan —
belirtilmektedir. Tahminî olarak eserin kaleme alındığı
tarihi de belirleyebiliriz: 22 Aralık 1539 — 12/13 Ocak
1540:
Eğer bu eserin tarihini sorarlarsa
Şunu bilsinler ki: 946. Yıl.
Bu işe Kazan’da
9 Şaban’da başladık.
Şaban ayının sonunda da bitirdik.
Bunu biliyorsunuz, iş de böyle bitti.
Nuru Sudur’da da müellif eseri kaleme alma tarihi ile
yerini (Bu eser 15 Mayıs 1541’de tamamlandı) belirt
mektedir:
948 yılında
Muharrem ayının 12. gününde
Bulgar şehri Kazan’ın kapılarında ki
Burada hayret etmiş insan çoktur.
Ey, arkadaş, Muhammed Emin Han’ın kabrinde
Çok yakınarak hizmet ediyorum ben.
Öyle görünüyor ki Muhammedyar, sarayın güvenini
kazanan kimseydi. O, hanın mazolesinde muhafız
(müfettiş) olarak çalışıyordu. Böyle onurlu ve önemli
bir görev herkese verilmiyordu. Şairin babası, hacı idi.
Bu da Muhamedyar’a farklı sosyal grupların hayatını
gözetme şansını verdi. Nitekim bu husus, şairin eserle
rine de yansıdı.
Tuhfei Mardan ve Nuru Sudur adlı eserler, Sufî edebi
yatına has özelliklere sahiptir. Bunlarda zenginlik,
eğlence ve mutluluktan memnun kalınmadığı görül
mektedir. Şairin düşünceleri de hüzünle doludur.
Muhammedyar, sıkça ihtiyaç ve hakaretten şikâyet
etmekte, kendisini aşağılanmış ve fakir hayata mahkûm
olarak hissetmektedir. Bu tür şikayetler ve şairin kendi
sini aşağılanmış görmesi, Şark edebiyatına has gelenek
sel Sufî mütevazılığının motifleridir. Muhammedyar
sıradan insanlardan ayırt edilmiyordu. O, onların özlem
leri ile yaşıyor, onlara acıyordu. Onun ideali, halka içten
hizmet etmekti. Bundan dolayı hükümdarları ve bu dün
yanın güçlü kimselerini riyakârane bir şekilde öven şair
leri hiç sevmiyordu.
Muhammedyar “Bu dünyada insanın amacı nedir?”
sorusuna kendince cevap vermeye çalışmaktadır. Şaire
göre, kader aslında anlaşılamaz bir başlangıç değildir.

Muhammedyar'ın Nur-u
Sudur eserinden
bir yaprak.
XVIII. yüzyıl
nüshası

olması gereken ahlakî ilkeler ele alınmaktadır. Özellik
le adaletin altı çizilmektedir ki, Muhammedyar’a göre
adalet, bütün insan hayatının ve devlet yönetiminin
temelidir. Hikâyenin yazarı hükümdarın adil, şefkatli,
cömert, sadık, insaflı, dürüst, affetmeyi bilen, cesur ve
dayanıklı olması gerektiğini yazmaktadır. Birçok açı
dan ütopik hükümdar tipi olan bu tasvir
Muhammedyar’ın sosyal ayarıydı.
Tuhfei Mardan ve özellikle de Nuru Sudur’u kaleme
alırken Muhammedyar, Beydeba’nın Kelile ile Dimne’si,
Balasagunlu Yusuf’un Kutadgu Bilig’i, Nizamî’nin
Hamse’si, Sâd î’nin Bostan ve Gülistan’ı ve Nevaî’nin
eserlerinden etkilenmiştir. Muhammedyar bu yazarla
ra has edebî üslupla kendi milletine has folklorun ele
mentlerini ustaca kullanmayı bilmiştir. Örneğin kahra
manlarının vasıfları, daha isimlerinden anlaşılmaktadır:
Huşneve (hoş sesli), Gulruy (pembemsi), Çenbil (gerçe
ği bilen). İyilik, hürriyet ve merhamet fikirlerini ise şair,
kuş ve kafes suretinde yansıtmaktadır. Eserlerinin
kompozisyon özelliği ise bunların temel düşünce ve
motiflerle birbirine bağlı olan küçük bilmece hikâyeler
den oluşmasıdır.
Tuhfei Mardan ve Nuru Sudur adlı eserleri ile
Nasihat adlı şiiri kendi döneminin gerçek edebî şahe
serleriydi. Yetenekli Tatar şairi Muhammedyar, gele
neksel dünya görüşü çerçevesinde kalarak hümanizm,
aşağılanmış ve incitilmişlere sevgi, adalet, sadakat ve
asalet fikirlerini şevkle terennüm etmiştir.
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Altın Orda’nın Mirasçıları
Kazan Hanlığı

Edigey Destanı

Tatar, Nogay, Başkurt, Kırım Tatarı ve diğer Türk
halklarının sözlü edebî eserleri arasında Edigey
Destanı’nın çeşitli versiyonları bilinmektedir. Destanı
araştıran Türkologlar, bütün versiyonlarının tarihî
temeliyle karakterlerinin gelişiminde, suret ve motif
lerdeki bağlantıda, olguların düzeninde benzerliklerin
olduğu konusunda hemfikirdirler. Edigey hakkındaki
hikâye, parçalanma dönemindeki Altın Orda ile
Karadeniz, Kırım ve Kafkasya bozkırları ile Aşağı İdil
Boyu’ndan Aral ve Güney Sibirya’ya kadarki geniş coğ
rafyada yaşayan göçebeleri sıkça değişen sınırları içeri
sinde geçici bir süreliğine de olsa birleştiren Nogay
Ordası ile ilgilidir.

Edigey. Ressam:
R. Şamsutdinov

Edigey Destanı bir asır boyunca farklı dönemlerde
tarihçiler tarafından Kazak, Karakalpak, Özbek,
Nogay, Türkmen, Başkurt, Kırım ve Güney Sibirya
Türkleri’nden (Sibirya Tatarları ve Altaylar) kaydedildi.
Sözlü olarak yayıldığı süreçte de destanın başlangıçta
ki versiyonu (metni) değişikliğe uğradı. Destanda
geçen başlıca olayları şöyle özetleyebiliriz:
Edigey’in babası, Toktamış Han’ın kuşçubaşısı
(doğancı) Kutlukaya idi. Emir Timur’un hediyelerine
kanan Kutlukaya, olağanüstü özelliklere sahip bu
kuşun yumurtalarından birini Timur’a verdi. Toktamış
bu kuşla gurur duyuyordu. Bundan dolayı kuşçubaşısı
nın bu davranışını öğrendikten sonra onun ve bütün
ailesinin idam edilmesini emretti. Beşikteki Edigey’i,
Kutlukaya’nın arkadaşı (ya da süt kardeşi) Ese Biy kur
tardı. O ölüme mahkûm edilen bebeği, kendi çocuğuy
la değiştirdi ve Kutlukaya’nın oğlunu büyüttü.
Edigey Destanı’nın bir başka versiyonunda ise
Edigey, Müslüman kutsal bir kişilik olan Baba Tükles
(veya Baba Tokta) Çaçli Aziz (veya Çaçti Aziz, Şaşli
Aziz)’in oğluydu. Bazı versiyonlarda ise bu adam,
Edigey’in babası değil de ecdadı idi. Söz konusu kutsal
kimse bir gün su kaynağının yanında abdest alırken
kıyıda üç kuğu (ya da güvercin) gördü. Bunlar üzerile
rinden kuğu kıyafetlerini çıkartıp yıkanmaya başladılar.
Onların güzelliğine hayran kaldığı için de birinin kıya
fetlerini aldı. İki büyük kuğuyu serbest bırakırken, en
küçükleri onun karısı olmayı kabul etti. Ancak şartı
vardı: Saçlarını tararken adam onun başına, elbisesini
çıkardığında koltuk altına, ayakkabılarını çıkarttığında
da ayaklarına bakmayacaktı. Bir süre geçtikten sonra
Baba Tükles, bu yasağı deldi ve güzelin kafasının şeffaf
olduğunu, koltuk altından akciğerinin göründüğünü,
ayaklarının ise kuş ayağı olduğunu gördü. Sırının koca

Şapkanın üst
kısmına dikilen
değerli taşlar ve
diğer süsler.
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sı tarafından öğrenildiğini anlayan kadın, onu terk etti.
Uçup giderken de ona hamile olduğunu, bebek doğdu
ğunda da bozkırda belirtilen yere (Mısır’da Nil kıyısın
da) onu bırakıp gideceğini söyledi. Baba Tükles de bu
söylenenlere göre hareket etti ve zamanında gidip
bebeği buldu.
Bu hikâyenin de birkaç versiyonu vardır. Örneğin üç
kuğunun yerine Baba Tükles nehrin kıyısında altın saç
larını altın tarakla tarayan bir güzel kadınla karşılaştı.
Kadın suya atladı, adam da onun peşinden atladı ve
onu su altı krallığında buldu. Burada bunlar evlendi ve
önceki hikâyedeki aynı şartlar ileri sürüldü. Hikâyedeki
sonraki gelişmeler ise aynıdır.
Edigey’in çocukluğu fakirlikle geçti ve o, sıradan bir
çoban olarak büyüdü. Kendisini hükümdar olarak
seçen diğer çocuklarla oyunlar oynadığı sırada Edigey,
kendisinin akıllı olduğunu anladı. Bir keresinde
Toktamış Han’ın iki adamı yakınlardan geçerken
Edigey’in razı ettiği çocuklar bu adamı selamlamak
üzere ayağa kalkmadılar. Neden böyle davrandıkları
sorulduğunda da Edigey şöyle cevap verdi: “Büyüklerin
karşısında ayağa kalkmak gerekiyor. Siz iki kişisiniz, biz
ise 20. Bizim yaşlarımızı topladığımızda biz sizden daha
büyük oluruz.”
Edigey, tartışmalı meseleleri çözerken sağduyulu,
akıllı ve adaletli davranışlarıyla ün kazandı ve onun
yaptığı işlerden Toktamış da haberdar oldu. Han yanın
daki adamlardan Canbay’ın tavsiyesi üzerine genç
çobanı saraya davet etti. Edigey, hanın kuşbakıcısı
veya muhafızı oldu ve onun gönlünü kazandı.
Saraydaki diğer görevliler de onu kıskandılar. Bir başka
versiyona göre ise Edigey, Toktamış Han’ın eşinin (veya
kızının) aşkını reddererek onun nefretini kazandı.
Toktamış Han’ın eşi, Toktamış’ın Edigey’den korktu
ğundan dolayı onu her gördüğünde istemeyerek ayağa
kalktığını söyledi. Kocasını buna inandırmak için hanın
cüppesini oturduğu yastığa çiviledi. Edigey geldiğinde
han gerçekten de yastıkla birlikte ayağa kalktı. İleri
sürülen fikirlere inanarak Toktamış istem dışı yaptığı
bu hareketini, Edigey tarafından kendisine gelecek
ölümcül tehdidin alameti olarak kabul etti ve onu
öldürmeye karar verdi. Ancak dikkatli Edigey, kaçmayı
başardı.
Bundan sonra korkmuş han, Edigey’i ziyafete davet
etti. Burada yurdun girişindeki muhafızlar hanın işare
ti üzerine genci öldürecekti. Ancak Edigey’in arkadaşı
Abgusın, bu plandan Edigey’i haberdar etti. Onun da
yardımıyla Edigey, muhafızların kendisini takip ede
memeleri için onların bağlayarak bıraktıkları atların sol
üzengesini kesti. Edigey ise ziyafet sırasında arkadaşı
nın işareti üzerine çadırın bacasından kaçarak atına
binip Timur’un yanına gitti.
Toktamış kurultay toplayıp ne yapılması gerektiğine
dair herkesin görüşünü aldı. Canbay, saraya 195 yaşın
daki akıllı bir aksakal olan Subra Cirau’nun davet edil

mesini söyledi. Altın Orda’da 30 hanın hâkimiyetine
şahit olan bu adam geleceği de öngörebiliyordu.
Saraya getirilen yaşlı adam Edigey’in gelecekteki başa
rıları konusunda Toktamış’ı uyaran bir şarkı söyledi.
Buna göre Edigey, onun ülkesi ile tahtını ele geçirecek,
malını mülkünü soyacak, atları ile sürülerini alıp götü
recek, onun iki kızı Hanake ile Konake’yi kendisine eş
olarak alacaktı. Yaşlı adam, Toktamış’a Edigey ile barış
masını tavsiye etti. Kaldı ki Edigey de İdil’i daha geç
memişti.
Han, Edigey’in arkasından Canbay’ı ve bahadırlardan
oluşan bir birliği gönderdi. Canbay, Edigey’e İdil kıyı
sında yetişti ve her ikisi de başka kıyılarda durarak
konuşma yaptılar. Canbay, Edigey’i dönme konusunda
ikna etmeye çalıştı, kendisine farklı hediyeler teklif
etti. Ancak Edigey teklifi reddettiği gibi Canbay’a da
küfretti ve Timur’un ordusuyla birlikte buraya dönerek
Toktamış’tan öç alacağını bildirdi.
Edigey bozkıra kaçtı ve burada Kabantin Alp isimli
dev bir bahadırla karşılaştı. Bu bahadır, Timur’un kızı
Altın, inci,
camdan yapılan
dikilmiş rozetler,
soru işareti
şeklindeki
küpeler ve
ejderha kafalı
bilezik.
XIV. yüzyıl

Akbelyak adlı güzel bir kızı kaçırmıştı. Edigey,
Kabantin’in hizmetine girdi ve güzel kızın yardımıyla
kurnazlığı sayesinde onu yenmeyi başardı. Akbelyak
çadırın kapısını açtı ve Edigey de uyuyan devi bir okla
öldürdü. Bu güzel kız, Edigey’in eşi oldu. Onunla birlik
te Edigey, Timur’un yanına gitti ve onun yanında yaşa
maya başladı.
Birkaç yıl geçtikten sonra Edigey, Toktamış’tan öç
alabilecek güçte olduğunu hissetti ve Timur’dan yar
dım istedi. Toktamış’a karşı sefere Edigey ile birlikte
Timur’un kızından olan oğlu Nureddin de katıldı.
Yakınları tarafından terk edilen Toktamış kaçtı, kaderi
ne acıyarak ve gözyaşı dökerek şarkı söyledi. Toktamış,
kendisini takip edenlerden gölün
içerisindeki kamışlıkta dahi kaça
madı. Nureddin, hanı yakaladı ve
onunla yaptığı mücadeleyi kazandı.
Toktamış’ın başını da ganimet ola
rak getirdi.
Galibiyetten sonra baba ile oğul
arasında galiplerin ganimeti olan
Toktamış’ın kızları yüzünden kavga
çıktı. Nureddin, Toktamış Han’ın
küçük kızını kendisine bırakmak
istedi. Ancak Nureddin yokken
babası her ikisine de sahip oldu.
Buna sinirlenen Nureddin, Edigey’e

kopuzu ile vurarak onun gözünü çıkarttı. Duygusal bir
şarkıda Edigey oğluna çocukken kendisini nasıl sevdi
ğini anlattı. Uzun bir süre boyunca ayrı kaldıktan sonra
babasının kendisini sevdiğine inanarak babasının yanı
na gidip özür diledi ve affedildi. Toktamış’ın oğlu Kadı
Birde babasının öcünü aldı. O, Canbay’ın yardımıyla
Nureddin’e tuzak kurdu ve onun kafasını kesti.
Destanın temelinde dönemin tarihçi ve kronikçile
rinin yazdıkları XIV. yüzyılın sonu — XV. yüzyılın başın
daki gerçek olaylar yatmaktadır. Kaynakların karşılaş
tırılması bütün olayların ortaya konulmasını sağla
maktadır.
XV. yüzyıl Arap ve Fars kaynakları Edigey’in siyasî
faaliyetlerini çok övmektedirler. Altın Orda’nın parça
lanma döneminde hükümdarlarından biri olan
Edigey, önemli siyasî ve askerî başarılara imza attı.
Onun döneminde Altın Orda, tarihinde son kez Doğu
Avrupa ile Deşti Kıpçak’ta uluslararası ilişkilerin aktif
ve etkili oyuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak Edigey’in şahsî başarıları Altın Orda’nın parça
lanmasını yalnızca geçici bir süreliğine erteledi.
Edigey ile ilgili efsane muhtemelen daha kendisi
hayattayken oluşmaya başladı. Kabiledaşlarının acı
masına sebep olan romantik tavırları, askerî başarıla
rı, sahip olduğu adil ve akıllı hükümdar imajı, ülkede
sağladığı birlik ve düzen, onu çok popüler yaptı ve
onun adının sonraki nesillerin hatırlarına kazınmasını
sağladı.
Ortaçağ müelliflerinin eserlerindeki bazı bölümler,
sözlü hikâyelere (örneğin Edigey’in babası ile ilgili)
dayanmaktadır. XV. yüzyıl Arap tarihçisi İbnü’l
Arabşah onun ölümü dolayısıyla bu tür efsanelerin
mevcudiyetinden bahsetmektedir: “Onunla ilgili hay
ret verici hikâye, destan ve masallar anlatılmaktadır:
“Onun düşmanlarına atılan bela okları her zaman hede
fi vuruyordu, onun düşünceleri entrika, onun savaşları
ise tuzaktı.” Arap yıllıklarından birini devam ettiren
EsSahavî de eserinde bu tür sözlü hikâyelere dayan
maktadır: “Onun hakkında uzun hikâyeler anlatılmak
tadır. Ben onunla karşılaşan, onu iyi bilen ve onunla bir
kaç yıl yaşayan biriyle karşılaştım. O da bana onun kah
ramanlıkları, bilimi, davranış inceliği, hükmetme yete
neği ile ululuğu hakkındaki şaşırtıcı ve sıradışı hikâyeler
anlattı.”
Bu hikâyeleri yansıtan Edigey Destanı, özet olarak
da olsa Timur, Edigey ve Toktamış arasındaki mücade
lenin ana devrelerini ortaya koymaktadır. Ancak gerçek
olaylar kısmen halkın hatırasından silinmiş, kısmen de
destandaki kahramanların masalsı biyografilerine
dönüşmüştür. Edigey Destanı’ndaki tarihî plan, kahra
manlar arasındaki şahsî münasebetlerin geliştiği bir
zemin rolü oynamaktadır. İlk planda adaletsiz ve acı
masız hükümdar ile halkın sempatisini kazanan akıllı
ve adil bey arasındaki çatışma yer almaktadır.
Edigey Destanı, Tatar halkının folklor mirasının en
değerli yapıtlarından biridir. Her ne kadar tarihî olayla
rın yerini sıkça efsanevî ve masalsı süjeler alsa da
Edigey halkın hatırasında ülkesinin ün ve zenginliğini
arttırmak isteyen ve halkını düşünen bilge bir hüküm
dar olarak kalmıştır.

Kırmızı akik taş
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gümüş ve akikten
yapılan kemer
takımı. Altın
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Hanlığın Başkenti: Kazan (1438–1552)

Kronoloji
1438
Kazan Hanlığı
kuruldu.
1487
Muhammed Emin,
III. İvan’ın
ordusunun
yardımıyla Kazan
tahtını ele geçirdi.
1487–1521
Kazan Hanlığı,
Moskova
protektoratı
altında kaldı.
1505
Muhammed Emin,
Rus
protektoratından
kurtulmak istedi.
Kazan’daki Rus
tüccarları
öldürüldü.
1506
III. İvan’ın oğlu
Knez Dmitriy
Jilka, Kazan’a
sefer düzenledi.
Protektorat ile
ilgili anlaşma
yeniden hayata
geçti.
1521
Sahib Giray,
Kazan tahtına
çıktı. Kazan
Hanlığı’ndaki Rus
protektoratı sona
erdi.
1530
Rus ordusu
Kazan’a başarısız
bir sefer
düzenledi.

XV–XVI. yüzyıllarda Kazan şehri,
günümüz Kremlin tepesi ile
1530
Fedorovskiy tepeciği topraklarının
Şehir civarının
neredeyse tamamını kaplıyordu.
savunması için
Şehir; Han Sarayı, Kremlin ve istih
Kazan’da kale
kâmlı şehir civarından oluşuyordu.
duvarı inşa edildi. Şehrin dışında ise köyler mevcuttu.
Şehrin merkezî kısmı, Han
1531
Sarayı’nın bulunduğu bölgeydi.
Safa Giray Han,
Çevresi boyunca da beyaz taştan
Kazan’dan
duvarla çevriliydi. Han Sarayı, şim
kovuldu. Tahta
diki Kremlin’in neredeyse yarısını
Rus yanlısı Can
içeriyordu. Saray, güney ve doğu
Ali çıktı.
dan Tezitskiy deresinin kenarından
geçen istihkâmlarla sınırlıydı.
1548
Yapılan kazılar sayesinde burada
IV. İvan
bazı yapılar tespit edildi. Sarayın
başkanlığındaki
ortasında beyaz taştan bir bina
Rus ordusu
bulunuyordu. Bu bina, cami ya da
Kazan’a başarısız Han Sarayı’nın kalıntıları idi.
bir sefer
2000 yılında Kremlin’in kuzeydo
düzenledi.
ğu kısmında (günümüz Devlet
Başkanlığı sarayının bulunduğu
1551
alanda) müstahkem Han Sarayı’nın
İdil kıyısında
kalıntıları ile ak taştan yapılan Nur
Kazan
Ali Camisi’nin kalıntıları bulundu.
kuşatmasında
Bugün Süyümbike Minaresi’nin
istinat noktası
bulunduğu yerde hanların kabirleri
olan Rus kalesi
bulunuyordu. Bunların hepsi dik
Sviyajesk inşa
dörtgen şeklinde olup beyaz taştan
edildi. Kazan
yapılmıştı. Bu yapıların içerisinde
kuşatıldı.
zengin bezeklerle süslü oymalı alçılı
Hanlıkta Rus
mezar taşları bulundu. Arkeologlar
yanlısı Şah
bunların altında iç içe geçen iki
Ali’nin hâkimiyeti Müslüman kabri buldular. Yine kale
başladı.
nin içinde ağaç ve kerpiçten inşa
edilen yapıların kalıntıları bulundu.
1552
Yazılı kaynaklardan anlaşılacağı
Kazanlılar, Şah
üzere kalenin güney kısımlarına
Ali’ye karşı isyan yakın bir yerde, Tezitskiy deresinin
ettiler ve Yadker
kenarında Kul Şerif Camisi ve
Muhammed’i
Medresesi bulunuyordu. Güney ve
tahta davet ettiler. güneybatı
taraflarından
Han
Kazan’a yeni bir
Sarayı’na geniş bir yerleşim yeri
sefer düzenlendi
komşuydu. Arkeolojik kazılara göre
ve şehir ele
bu yerleşim yeri güneyden günü
geçirildi. Ruslar,
müzde adı Lobaçevskiy olan sokak
Kazan Hanlığı’na la, doğudan Bannoe, Çenoe,
hâkim oldular.
Poganoe gölleri ile komşuydu.
Daha XV. yüzyılın ortasında sara
ya bitişik olan yerleşim yeri, duvar
ve hendeklerle çeviriliydi. Bu duvar
lar birçok kez yeniden yapılanmış ve
yenilenmiştir. İstihkamlar, 3 metre
derinliğindeki hendeklerle 15–20

Kazan Hanlığı
döneminde
Kremlin. Ressam:
F. Halikov, 2002

metre genişliğinde ve 3–4 metre yüksekliğinde surdan
oluşuyordu.
Kazan’ın planı, muhtemelen sokakçiftlik şeklinde
düzenlenmişti. Şehrin içinde konutlarla zanaatçıların
atölyeleri bulunuyordu. Burada metalurji, ağaç işleri
endüstrisi, taş oymacılığı, dericilik, kuyumculuk, çöm
lekçilik ile askerî işler çok gelişmişti. Gerek şehir içeri
sinde gerekse şehir dışında birkaç mezarlık vardı. Bu
mezarlıklardan biri günümüzde Tataristan Cumhuriyeti
Mill î Müzesi’nin bulunduğu yerde yer almaktadır.
Burada 1530 tarihli mezar taşı bulunmuştu. XV–XVI.
yüzyıllara ait diğer mezarlıklar ise günümüzde K.

Kazan Hanı
Mahmud.
Rekonstrüksiyon:
T. Balueva

Kazan Hanı
Muhammed
Emin (?).
Rekonstrüksiyon:
T. Balueva

Han Sarayı,
XV–XVII.
yüzyıllar.
Rekonstrüksiyon.
Resim: N.
Haziahmetov

Kazan Hanlarının Mezarları
1977’de Süyümbike Minaresi ve Vvedenskaya Kilisesi’nin yakınlarında yapılan
kazılarda iki han anıtkabiri bulundu. Anıtkabirlerin içinde birkaç mezar vardı.
Kat bilimi açısından her iki anıtkabir de Kazan Hanlığı kültür tabakası dönemine aitti. Birinci anıtkabirin inşaat seviyesi, dördüncü (Altın Orda) tabakanın üst
kısımlarını kaplıyordu. Yapım tarihi XV. yüzyılın ortası olarak belirlenmiştir.
Anıtkabirde yetişkin bir insanın mezarı bulunuyordu.
İkinci anıtkabirin inşaat tarihi ise XVI. yüzyılın ilk çeyreğidir. Buranın içinde
dört mezar tespit edilmiştir. Özellikle iki numaralı bir mezar dikkat çekmektedir.
Bu mezarlıktaki kemikler, ikili ağaç tabutta yer alıyordu. İç tabut deri ve kumaş
ile gümüş çiviler kullanılarak kaplanmıştır. Bu da ölenin yüksek bir sosyal statüsüye sahip olduğunu göstermektedir. Güzel yazılı mezar taşlarının parçaları da
aynı sonuca varılmasını sağlamaktadır.
Bulunan kemik kalıntılarının ayrıntılı antropolojik incelenmesi yapıldı. Farklı
kaynaklardaki bilgilerin karşılaştırılması neticesinde birinci kabrin Mahmud
Han’a (öl. XV. yüzyılın 60’lı yılların başı), ikinci kabrin Muhammed Emin’e (öl.
1518) ait olduğu tespit edildi.
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XVI. yüzyılın ilk
yarısında Kazan
1. Bulak Nehri
2. Kazan Nehri
3. Nur Ali Kapısı
4. Han Sarayı
5. Kuzey-Doğu
Kulesi
6. Cuma Camisi
7. Tezitskiy deresi
8. Mezarlık
9. Büyük giriş
kapıları
10. Hendek
11. Banliyö
12. Atalık Kapısı
13. Tümen Kapısı
14. Dairov Kulesi

14

Necmi Sokağı ile Kazan Üniversitesi Fizik Fakültesi
binasının bulunduğu yerlerde tespit edilmiştir.
Şehrin etrafında banliyölerle köyler vardı. Bunlardan
biri olan Kuraişevo banliyösü, Bulak Nehri’nin sol tara
fında bulunuyordu. Yerli mezarlığın kalıntıları günümüz
Merkezî Pazar’ın yakınlarında bulundu. Gemi inşaatçı
ları ile dülgerlerin banliyösü olan Beşbalta da daha az
meşhur bir yer değildi. Aynı yerde, Kazanka Nehri’nin
ağzında Kazanlıların askerî ve ticarî gemilerinin limanı
bulunuyordu. Şehrin güneyinde, tepelerle kaplı bölge
de (şimdiki Kalinin sokağı) Ermeni mahallesi ve özel
mezarlığı (mezar taşları XIV–XVI. yüzyıllara aitti) bulu
nuyordu.
Kazan’ın etrafında beylerle mirzaların sarayları da
vardı. Bunların bir kısmının adları, günümüz şehir topo
nimisinde hâlâ mevcuttur: KulmMehmetovo (Kul
Muhammed), Ametyevo (Ahmetovo) vs. Geç tarihli
kaynaklara göre Orta Kaban Gölü yakınlarında Kazan
hanlarının konakları ve Süyümbike’nin bahçeleri bulu
nuyordu. Şehrin dışında, Gostinıy Ostrov (Tüccar /
Misafir Adası), Arça kırı, Taşayak’ta panayırlar gerçek
leştiriliyordu.
Şehir, Kazan Hanlığı ve bütün İdil boyunun önemli
siyasî, ekonomik ve dinî merkeziydi. MoskovaKazan
savaşları döneminde şehir, birçok kez Rus ordusu tara
fından kuşatıldı (1467, 1469, 1487, 1505, 1530, 1546,
1551 vs.). 1552’de IV. İvan’ın ordusu şehre yaklaştı ve

yedi haftalık kuşatmadan sonra Kazan ele geçirildi. Göz alıcı Kazan.
Yangın tabakasında arkeologlar insan kemikleri ile top Ressam:
parçaları buldular. Şehir neredeyse tamamen yıkılmış, F. Halikov, 1996
halkı ise öldürülmüş ya da esir alıp götürülmüştür.
Yadigar (Yadker) Han da esir edildi.

Kul Şerif Camisi
Kazan’ın en efsanevî arkeolojik eserlerinden biri, Kul
Şerif Camisi idi. 2 Ekim 1552’de şehrin kuşatmasının son
devresinde IV. İvan’ın ordusu ile Tatar ordusu arasında
caminin duvarlarının altında sert çatışmalar yaşandı.
Cami, Han Sarayı ile Tezitskiy deresi arasında bulunuyordu. 1565–1568 kayıtlarında Tezitskiy deresi yakınlarında,
metropolit sarayının içerisinde taş binaların tasviri yer
almamaktadır.
Tatar bilim adamı Ş. Mercanî, eserlerinden birinde o
dönemin iki camisinin dış görünüşü ile ilgili bilgi vermektedir. Bunlardan ilki, sekiz kubbeli cami, diğeri ise
Tezitskiy deresi yakınlarındaki cami ve medresedir. İkinci
caminin yönetimi önemli dinî ve toplum adamı Kul
Şerif’in elindeydi.
Söz konusu iki caminin yeri ile ilgili araştırmacılar farklı
görüşler ileri sürdüler. Örneğin M. G. Hudyakov sekiz
kubbeli Kul Şerif Camisi’nin günümüz SpasoPreobrajenskiy Manastırı’nın topraklarında, ilk caminin
ise Süyümbike Minaresi ile Blagoveşenskiy Katedrali arasında yer aldığını ileri sürmektedir. N. F. Kalinin ise Kul
Şerif Camisi’nin yerinin Metropolit Sarayı’nın yeri olduğunu, sekiz kubbeli Cuma Camisi’nin ise Blagoveşenskiy
Katedrali’nin bulunduğu yerde yer aldığını yazmaktadır.
Bu görüş, günümüzde de birçok araştırmacı tarafından
kabul görmektedir.
Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar sırasında
Blagoveşenskiy Katedrali ile Sağlık
Bakanlığı binası arasındaki yerde
Kazan Hanlığı dönemine ait birkaç
taş yapıtın mevcut olduğu tespit edildi. Bu binaların temelleri XIX. yüzyılın başında sonuna kadar sökülmüştür (Yalnızca kazıkların izi tespit edilebilmiştir). Günümüzde Şeynkman
Sokağı’nda bulunan bir yapı, daha iyi
korunmuştur. Burada duvar parçaları
ile mimarî ayrıntılar tespit edilmiştir.
Yapının üst kısmı korunmamıştır.
Muhtemelen bu yapı, kerpiç ve taştan
yapılan bir yapıydı.
Bu binaların tarihi, XV. yüzyılın sonu
— XVI. yüzyılın başı olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte bu binaların
işlevini ortaya koyan yapısal ayrıntılar daha bulunmadı. Yapılan mevkii
ve arkeolojik materyaller, bunların
Kul Şerif Camisi ve Medresesi’ne ait
yapılar olduğunu tahmin etmemize
imkân vermektedir. Arşivlerde 1820’li
yıllara ait burada bulunan yapıyla
ilgili çizimler mevcuttur. Bunlar, kazı
sırasında bulunan temellerle neredeyse birebir uyuşmaktadır. Bu çizimlerde iki katlı bir yapının ölçüleri de
verilmiştir. Muhtemelen bunlar, meşhur caminin kalıntılarının çizimleridir. Kazan Hanlığı
Müslümanlarının dinî yapılarının daha sonra Kazan metropolitinin rezidansı olarak seçilmiş olması son derece
mantıklı gelmektedir.
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XVI. Yüzyılın İkinci
Yarısında Kazan
Kulesi — Spasskaya (Spas Nerukotvornıy Kilisesi ile bir
likte) olarak değiştirildi.
Eski Tatar kalesinin alanı, bu dönemde kalenin güney
kesimlerindeki duvarların düzleştirilmesi neticesinde
genişledi. Bu kalenin güneydoğu ve güneybatı köşele
rinde kuleler yer alıyordu (Bunlar daha sonra Güney
Doğu ve GüneyBatı kuleleri adlarını aldı). Kalede ayrı
ca kapıları olan taştan dört ve ağaçtan bir kule mevcut
tu. Preobrajenskiy ve Nikolskiy kapıları arasında bulu
nan Batı Kulesi de ağaçtandı.
IV. İvan tarafından 6 Ekim 1552’de inşa ettirilen ve
başta ağaç olan bir kilisenin yerine beyaz taştan
Blagoveşenskiy (İsa’ya hamile olduğu müjdesinin
Meryem’e iletilmesi) Katedrali de inşa edildi.
Katedralin Boris, Gleb ve Harikalar Yaratan Muromlu
Adamlar bölümleri de bu dönemde inşa edildi. Bu yapı,
VladimirSuzdal mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.
1556’da ise Kremlin’in güneybatı kesimlerinde Spaso
Preobrajenskaya Manastırı kuruldu. XVI. yüzyılın son
yıllarında ise kerpiç üretimi yeniden başladı ve
Kremlin’in ağaç duvarları kerpiç ile değiştirildi.
Kremlin topraklarında Kazan Hanlığı döneminden
kalan eksensel bir ana cadde vardı. Kazan, Rus
Devleti’ne ilhak edildikten sonra Bolşaya (Büyük)
Sokak adını aldı. Blagoveşenskaya Katedrali’nin karşı
şında kalan bu sokağın tarafında, eski Nur Ali
Camisi’nin yanında Zilantov Manastırı’nın avlusu yer
Kronoloji
1552 Sonrası
Tatar nüfusu
Kazan’ın dışına,
Tatar kasabasına
çıkartıldı. Bu
kasaba,
Kazan’dan duvar
ve hendekle
ayrıldı.
1552
Kazan’da
Blagoveşenskiy
Katedrali inşa
edildi.
1556
Kazan Kremlini
içerisinde SpasoPreobrajenskiy
Manastırı inşa
edildi.
XVI. yüzyılın
ikinci yarısı
Kazan’ın eski
banliyösü
genişletildi, ağaç
duvar ve kulelerle
çevrildi ve buraya
Ruslar
yerleştirildi.
1579
Kazan’daki
yangından sonra
Mucizeler Yaratan
Kazan İkonu elde
edildi.

1552’de Kazan’ın Ruslar tarafından ele geçirilmesin
den ve Kazan Hanlığı’nın Rus Devleti’ne ilhakından
sonra Kazan tarihinde yeni bir dönem başladı.
Müslüman Tatar şehri, Rus Ortodoks Hristiyan gele
nekleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmaya başlan
dı. Kazan’ın sınırları dışında Tatar kasabası kuruldu. Bu
kasaba, Kazan’dan yalnızca Kaban Gölü ve Bulak Nehri
ile değil, ağaç duvar ve hendek ile de ayrıldı. Eski Han
Kalesi’nin içine ise Rus idaresi yerleşti.
Bu dönemde şehrin durumu ile ilgili 1565–1568 kayıt
kitaplarında bilgi mevcuttur. Bu kayıtları kullanan
tarihçi N. F. Kalinin, o dönemin Kazan Kremlini’nin
şekl î rekonstrüksiyonunu yapmıştır. Yabancı seyyahla
rın gravürleri de farklı derecelerde gerçeğe yakın şekil
lerde XVI–XVIII. yüzyıllardaki Kazan’ın görünümünü
içermektedir. 1555’te Kazan’a Kazan Kremlini’nin taş
duvarlarının inşaatı için 200 duvarcı, taş kırıcı, taşçı
gönderildi. 1556–1564 yılları arasında kalenin kuzey ve
güney kesimlerinde beyaz taştan duvarlar yapıldı, han
kalesinin kuleleri yeniden inşa edildi. Rus geleneklerine
göre bazı Tatar kulelerinin yerine kiliseler yapıldı, kule
lerin adları değiştirildi. Nur Ali Kulesi — Nikolskaya
(Nikolaevskaya, daha sonra Taynitskaya); Elabuga
Kulesi — Voskresenskaya (İsa’nın Göğe Yükselişi
Kilisesi ile birlikte); Sboylivaya Kulesi — Dmitrievskaya
(Dmitriy Solunskiy Kilisesi ile birlikte); Tümen Kulesi —
Sergievskaya (Preobrajenskiy Kilisesi ile birlikte) ; Han
Taş ve kilden
yapılan gülleler,
1552

XVI. Yüzyılın
ortasında Kazan.
Ressam: Halikov,
1996

KazanskoBogoroditskiy
Kadın Manastırı.
Gravür. XVI.
yüzyılın sonu

XVI. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Kazanskaya
İstoriya (Kazan Tarihi)’ya göre Kazan’ın yeri çok güzel
olup hayvancılığa, arıcılığa uygundur. Burada bütün yeşillikler ve sebzeler yetişmektedir. Hayvancılık ile balıkçılık da
çok yaygındır. Her türlü toprak mevcuttur. Bütün Rus toprağında güzellik, kaleler, toprak, bolluk açısından Kazan
gibi verimli başka bir yer yoktur. Yabancı topraklarda ise
böyle bir yerin olup olmadığını bilmiyorum.

alıyordu. 1565–1568 defter kayıtlarına göre Kazanka
Nehri’nin sol kıyısında Rus askerlerinin mezarlığı bulu
nuyordu. Rus askerî valilerinin karargâhları da burday
dı. Tezitskiy hendeği korundu. Ancak hendeğin kuzey
tarafındaki taş duvar yeniden yapılamadı. Tezitskiy
kale hendeğinin yanı sıra Kremlin’de Sergievskiy
(Preobrajenskiy) Kapısı’nın yakınlarında hanlık dönemi
iç savunma sisteminden yalnızca eski hendek kaldı.
Spaskie Kapısı’nın önünde de çok derin bir hendek
vardı.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Kremlin topraklarında
Bolşaya (Büyük) ve Sergievskaya gibi sokaklar ile çok
sayıda ara sokak vardı. 1566’da SpasoPreobrajenskiy

Spasskaya Kulesi
Güneybatı kulesi
Preobrajenskaya geçiş kulesi
Çok taraflı kule
İsimsiz yuvarlak kule
Kuzeybatı yuvarlak kule
Taynitskaya geçiş kulesi
Kuzey yuvarlak kule
Voskresenskaya geçiş kulesi
Doğu yuvarlak kule
Dmitrievskaya geçiş kulesi
Konsistorskaya yuvarlak kule
Güneydoğu köşe kule
Askerî depo
Ziyaret yerleri
Kilise meclisi
Piskoposluk Sarayı
Blagoveşenskiy Kilisesi
İktisadî hizmetler
Süyümbike Minaresi
Saray Kilisesi
Hükümdar Sarayı
Hapishane
Topçular Sarayı
Kışlalar
Kiliseye ait bina
Kipriyan ve Ustin Kilisesi
Spaso-Preobrajenskiy Manastırı’nın
ibadethanesi
Papazların kaldığı bina

Kazan Kremli’nin
planı, XVI. yüzyıl

Manastırı’nın ağaçla çevirili avlusunda iki kilise mev
cuttu: Taştan yapılan Nikolay Çudotvorets Kilisesi ile
alt katı taştan, üstü ağaçtan yapılan Preobrajenie
Gospodnya Kilisesi.
1596’da Preobrajenskiy Kilisesi inşa edildi. Spaso
Preobrajenskiy Manastırı’nın yanına ise Kiprian ve
İustina Kilisesi yapıldı. Bunun teme
li, Blagoveşenskiy Kilisesi ile birlikte
atıldı. Valinin karargâhının inşaatı
için yer açmak üzere Han Sarayı,
XVIII. yüzyılın sonunda söküldü. 23
Haziran 1579’da ise Kazan’da büyük
bir yangın oldu. Bir hafta sonra da
yangın yerinde Tanrı’nın Annesi
İkonu bulundu. Bunun anısına da
Bogoroditskaya Kilisesi inşa edildi,
daha sonra yanına Bogoroditskiy
Manastırı yapıldı.
Eski Tatar banliyösü genişletildi
ve kuleleri olan ağaç duvarlarla çev
rildi. Buraya Ruslar yerleştirildi.
Araştırmacılara göre başta Rus ida
resi yalnızca Kazan banliyösünün duvarları ile kuleleri
ni yeniden yaptı ve sadece güneybatı tarafından Bulak
Nehri’nin sol kıyısındaki toprakları, banliyönün sınırları
içerisine dâhil etti.
Hendeğin öbür tarafında, Spasskaya Kulesi’nin
önünde kapalı çarşı yer alıyordu. Çarşı, çitle çevrili dört
gen bir alanı kaplıyordu. Burada üç kapı bulunuyordu.
Bu kapılar, doğuda Spasskaya Sokağı’na, batıda
Pskovskaya Sokağı’na, kuzeyde Spasskaya Meydanı’na
çıkıyordu. Kapalı çarşının arkasında ise büyük knezin
buraya geldiğinde kaldığı bir yapı yer alıyordu.
Spasskaya Kapısı eskiden olduğu gibi şehrin bir nevi
baskın unsuruydu. Onun önünden meydana ve çarşıya
Bolşaya
Spasskaya
(Voskresenskaya),
Arça
(Vozdvijenskaya), Prolomnaya adlı üç cadde çıkıyordu.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında, 1568’e kadar, banliyöde
Yaroslavskie Çudotvortsı Kilisesi, Nikolay Çudotvorets
(Lyapunovskaya), Kozma ve Damian Kilisesi, Nikolay
Çudotvorets Zarayskiy Kilisesi gibi kiliseler inşa edildi.
Müslümanlara ait Kazan’daki dinî yapıların yerini ise
Ortodoks Hristiyan yapıları aldı. Devlet dini olan
İslâmiyet, takip edilen bir dine dönüştü. Rus olmayan
kesim, Hristiyanlaştırma siyaseti ile karşı karşıya kaldı.
Hristiyanlığı kabul etmeyi reddedenler ise yurttaşlık ve
mülkiyet haklarını kaybediyordu. Tatarlara şehirde
görünmeleri yasaklandı. XVI–XVII. yüzyılın sonuna ait

IV. İvan ve
Metropolit Makariy
tarafından
piskoposluğun
tesisi. XVI. yüzyıl
kroniği

IV. İvan Vasilyeviç’in “Hâkimiyetinin
Başlangıcına Dair Yıllık”ından
“Kazan’ın Ele Geçirilişi” hakkındaki
bölüm, 1560. XVI. yüzyıl elyazması

kayıtlarda Tatar banliyösünün çok
kalabalık olduğu ve buradaki halkın
Müslüman olarak hayatlarına
devam ettiği yazılıdır.
Yasak olmasına rağmen Tatarlar,
kanunsuz olarak camiler inşa edi
yorlardı. XVI. yüzyılın sonunda
Kazan Metropoliti Germogen,
Moskova’ya gönderdiği yazısında,
Kazan’ın ele geçirilişinden 40 yıl
sonra Tatar banliyösünde hiç cami
nin olmadığını, ancak artık inşa
etmeye başladıklarını belirtiyordu.
Bunun üzerine Moskova, Kazan
valilerinden bütün mevcut camileri yıkmalarını ve yeni
lerini inşa etmelerini istedi. Cami inşaatını öngören
çarın fermanları ile yerel Rus idaresinin emirleri,
Müslüman dinî mimarisinin yok olmasına yol açtı.
Eskiden çok sayıdaki farklı dinî yapı mimarisinden geri
ye sadece çatısında bir minare olan ağaç cami tipi
kaldı.
Deri ayakkabı
parçaları. Kazan
Kremlini, XVI.
yüzyılın ilk yarısı
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Hizmetli Tatarlar
Tatarların hizmet etmek üzere Rus knezliklerine git
meye başlamaları, XIV. yüzyılda başladı. Bu süreç fark
lı dönemlerde farklı hızla devam etti. Bu hız da Büyük
Bozkır’daki siyasî gelişmelere bağlıydı. Fetret devirle
rinde Rusların yanına gelenlerin sayısı artıyordu.
Zamanla hizmetli Tatarlar, Rus ordusunun büyük bir
kısmını oluşturmaya başladılar. XVI. yüzyılın ikinci yarı
sında onların sayısı yaklaşık 10.000’di. Bu da farklı
hesaplamalara göre toplam ordunun % 7–25’ine teka
bül ediyordu.
Hizmetli Çengizoğullarından oluşan askerî birliklerle
Kadom, Temnik ve Romanov Tatarları toplu bir şekilde
Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşıyorlardı. Knezlerin
Çengizoğullarına toprak dağıtma uygulamasında katı
kurallara uyuluyordu. 1557–1558 yılından itibaren hiz
metli Çengizoğulları mevcut birliklere itibarî olarak vali
(komutan) atanıyorlardı. Tatar han ve onların oğulları,
onların bozkırdaki konumlarına, daha önce
Moskova’ya gelip yerleşen akrabalarıyla akrabalık sevi
yesine ve Moskova’nın onları dış politikada kullanma

gayret ediyorlardı. Bu Çengizoğulları, bir nevi istikrar
sızlaştıran dış politika faktörü idi. (Bu tarihte Kazak
adı, hayatlarını devam ettirebilecek kaynağa sahip
olmayan, hür ama silahlı göçebeler için kullanılıyordu.
Bunlar, duruma göre hem Ruslara hem de Ordalılara
hizmet ediyorlardı.) Çengizoğulları sıklıkla sınırlı
özgürlüğe sahip onurlu esirlere dönüşüyordu.
XV. yüzyıl yarlıklarında Çengizoğullarına giden
yasaktan bahsedilmektedir. XVI–XVII. yüzyıl sınırında
Kasım’da yalnızca ayakkabı ve ekmek vergisi vardı.
Yukarıda belirtildiği gibi XVI. yüzyılın ortasında
“çıkış”ın yerini, tımar toprakları ile banliyölerden topla
nan vergiler aldı. “Tatar çıkışı”nı alma hakkında sahip
Temnik Tatarları’nda ise bu değişim, daha erken bir
tarihte gerçekleşti. Belgelerde ayrıca günlük iaşe,
nakit ve malikâne ödeneği (200 Ruble azami rakamdı),
askerî sefer/savaşlara katılma karşılığında verilenler
dâhil olmak üzere hediyeler, ayniyatla ödeme (Hediye
olarak kıyafet, kürk, pahalı tabak çanak veriliyordu)
gibi uygulamaların adı geçmektedir. Genellikle Çengi
zoğullarının geçimi karışık bir sistemle sağlanıyordu.
XVI–XVII. yüzyıllar sınırında Moskova, Tatarların vaftiz
olmalarını teşvik etmeye başladı. Örneğin Hristiyanlığı
kabul etmenin karşılığında ödenen paraların miktarı
arttırılıyordu.
Zamanla hizmetli Tatarların geçimini sağlama konu
sunda iki farklı model ortaya çıktı: Kasım ve Romanov
modelleri. Kasım modelinde birlik sahibi kimse belli bir
gelir miktarı alıyor ve bu gelirle askerî birliğini de
geçindiriyordu. İkinci modelde ise hanın oğlu, bey veya
mirzaya belli para miktarı ile büyük topraklar veriliyor
du. Bunların hepsi, önceden belirlenmiş mirzalar ve
onların Kazakları arasında paylaştırılırdı. Muhtemelen
üçüncü bir model de vardı: “Kadomov” modeli. Bu bağ
lamda bir gelir kaynağı bilinmektedir: Yerli beylerin
Mordva’dan aldığı yasak. XVII. yüzyılın başında Çengi
zoğulları büyük askerî birliklere sahip olma imkânını
yitirdiler. Bu tarihten itibaren Çengizoğulları günlük
geçim kaynağı olanlarla tımar sahibi olanlar olmak
üzere ayrılmaya başladılar.
Hizmetli Tatar Birliklerinin İçeriği ve Bu Birliklerde
Hiyerarşi

Hizmetli
insanların teftişi.
Ressam:
S. V. İvanov

isteğine uygun şehir ve yurtlara yerleştiriyorlardı.
XVI–XVII. yüzyılların sınırında bu misafirlerin yaşadığı
şehirlerin başında Kasım (Meşerskiy Gorodok), Yuryev
Polskiy, Ruza, Bejetskiy Verh şehirleri gelmektedir.
Hizmetli Tatarların Gelirlerinin Kaynakları
Yıllıklarda şehirlerin halktan toplanan vergilerle
geçindikleri yazılmaktadır. Gerçekte ise durum daha
farklıydı. Bu yerler han oğullarının birlikleriyle birlikte
bulundukları karargâhlardı. Hizmetli Çengizoğullarının
en önemli gelirini “Tatarlara ödenen çıkış (haraç) ver
gisi”nin bir kısmı oluşturuyordu. Han ve oğulları, yaşa
dıkları bölgenin gelirlerinin bir kısmını alıyorlardı.
Kasım hanlarının ilk hükümdarları Kasım ve Daniyar
zamanında Çengizoğullarının hakları, şehir ve çevresini
kapsıyordu.
XVI. yüzyılın ortasında durum değişti. Bu tarihte
Tatarlara ödenen çıkışın yerini onlara verilen tımar top
raklarıyla şehir civarı ile meyhanelerden toplanan gelir
ler aldı. Bu tür şehiryurtlarda geniş yetkilere sahip
Moskova’nın bir temsilcisi bulunuyordu. Kasım şehrin
de yüksek rütbeli bir vali bulunuyordu. Ayrıca Rusya’da
daha XV. yüzyılın sonlarından itibaren haraç olayına
farklı yaklaşılmaya başlandı. Artık Moskova hükümdar
ları kendi kontrolleri altında daha fazla “boşta kalan,
Kazak hayatı yaşayan” Çengizoğlunu bulundurmaya

Rusya’ya gelirken Çengizoğulları veya soylu mirzala
ra yakınındaki insanlar refakat ederlerdi. Bunlar arasın
da yakın akrabalar, atalıklar, imeldeşler (süt kardeşler),
karaçibeyler ve yeni yerde şans arayan genç soydaşlar
yer alıyordu. İlk sıradakiler, yerli hâkim sınıfı temsil edi
yordu. Bunlar, kaynaklarda adı geçen oğlanlar, beyler
ve mirzalardı. İkincileri ise sıradan Tatarlardı (veya o
dönemin terimiyle Kazaklardı). Bu tür birliklerin huku
kî durumunu ortaya koyan bir belge mevcuttur. Bu
belge, eski Kazan Hanı Abdullatif İbn İbrahim’in
1508’de kendisinin hizmetine Kaşira şehri verilirken

Kılıç. İran, XVII.
yüzyılın ortası

ettiği yemin metnidir. Bu yemin ona bağımsız dış poli
tika izlemesini, diğer Çengizoğulları ile Moskova
hükümdarından yanına gelen oğlan, bey ve Kazakları
kabul etmesini ve Rusya’dan ayrılmalarını yasaklıyor
du. Öyle görülüyor ki bu kurallar, XVI. yüzyılın sonuna
kadar geçerliydi.
Tatar birliklerinin yönetimi, babadan oğula ya da
kardeşten kardeşe miras kalıyordu. Birlik başkanının
bütün akrabalarının ölümünden sonra birlik, özerklik
elde ediyordu. Bu durumda Tatarlar yaşadıkları yerler
de kalabiliyor ya da başka yerlere göç edebiliyorlardı.
Örneğin Kırımlı Murad Giray İbn Muhammed Giray’ın
adamları, Astarhan’dan Yaroslavl’a göç ettiler. Kasım
hanlarının soyundan gelen Şah Ali İbn Şeyh Avliyar ise
Kasım’da kaldı. Ancak bunların da diğerlerinin de geçi
mini artık bizzat Moskova hükümdarı temin ediyordu.
XVI. yüzyılın sonunda Kasım’da üç ayrı Tatar birliği
vardı. Bunlardan ilki, Gorodetsk Tatarları ya da Seyid’in
birliğidir (Kasım’da hükümdar olmadığında Tatarların
başında Ak Seyid Çerevseev bulunuyordu. Birliğin ismi
de muhtemelen bu hususla izah edilebilmektedir).
İkinci birlik ise Han Sarayı’nın Tatarları’dır (Şah Ali birli
ği). Nihayetinde üçüncü birlik, Astarhan hanının oğlu
Kaybula İbn Ak Kubek’in oğullarının birliğidir
(Kaybuloviçlerin birliği). Bu birlik, kolektif yönetim
altındaydı. Gorodetsk Tatarlarının XV. yüzyılın sonunda
Giraylarla birlikte Rusya’ya gelen Kırımlılarla, Şah

“Moskova
Devleti’nin Karakol
Sınırında”.
Ressam:
S. V. İvanov

Zvenigorod Ulusu
XV–XVI. yüzyıllarda Moskova’nın Tatar hanlıklarıyla olan münasebetleri tarihinde Kasım kadar Moskova yakınlarındaki bir başka yurt daha önemli rol
oynadı. Bu yurt, Zvenigorod Yurdu idi. 1446’da Uluğ Muhammed’in oğlu Kasım
ilk başta buraya yerleşti. 1452’de ise o, Kasım Hanlığı’nı kurdu. 1492’de Türk
Sultanı ile ticaret anlaşması yaptıktan sonra III. İvan, Zvenigorod şehrini Kırım
hanının oğlu Abdullatif’e verdi. O da şehri 1497’ye kadar elinde bulundurdu.
Kazan ve Astarhan hanlıkları ele geçirilirken Zvenigorod, han tahtlarına çıkartılabilecek Moskova yanlısı adayların karargâhı ile tahttan indirilen hanların
“sürgün yeri” olarak kullanıldı. 1552’de Zvenigorod, Astarhan Hanı Derviş
Ali’nin (1537–1540) eline geçti. 1554’te o, Moskova tarafından Astarhan tahtından uzaklaştırılan Kırım yanlısı Yamgurçı’nın yerine çıkartıldı. Aynı sene
Zvenigorod’da yeni bir hâkim ortaya çıkıyor. Bu da 1552’de IV. İvan tarafından
kağanlık tahtından indirilen Yadkar’dan başkası değildir. O, Simeon Kasaeviç
adıyla vaftiz edildi ve Zvenigorod şehrini ölümüne (1565) kadar elinde bulundurdu. 1569’da Astarhan hanının oğlu Murtaza Ali geldi. Mihail Kaybuloviç adıyla
vaftiz edilen Murtaza Ali’yi Moskova, Kırım ile Astarhan için verdiği mücadelede
kullanmak istiyordu. Hanın bundan sonraki süreçteki kaderi belli değildir.
“Zvenigorod Ulusu”nun tarihi onunla sona ermektedir.

XVI. yüzyılda
Zvenigorod.
Rekonstrüksiyon:
D. P. Suhov

Boynuz, gümüş,
bakır ve altın
kaplamadan
yapılan barutluk.
XVII. yüzyıl
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Rus ve Tatar
tipleri.
Batı Avrupa
gravürü, XVII.
yüzyıl

Tatar kıyafeti
giyen Knez
V. N. Yusupov.
Ressam: A. J. Gro,
1809

Rus Devleti’ne hizmet etmeleri istendi. Zamanla
yasaklı pagan Mordvalar, İslâmiyet’i kabul etmeye baş
ladılar ve onlara da aynen diğer Müslümanlara olduğu
gibi Tatar denilmeye başlandı. Aynı şey Kadom şehrin
deki Tatarlar için de söz konusudur.
Hizmetli Tatarların Sayısı ve Onların
Rus Ordusundaki Rolü
Hizmetli Tatar birliklerinin sayısı hakkında çok çeşit
li, ancak aynı zamanda eksik bilgiler mevcuttur. Örne
ğin 1476–1477 kaynağında devletin kendisine verdiği
maaşla birliğinde 500 atlı asker bulunduran bir kişiden
bahsedilmektedir (Muhtemelen burada ikinci Kasım
Hanı Daniyar İbn Kasım’dan söz edilmektedir). 1536’da
ise 500 Kasım Tatarı’ndan bahsedilir. 1602–1603 yılla
rında hanın ve seyidin birliği (yani Kasım Tatarları) 450
kişiden oluşuyordu. XVII. yüzyıl boyunca hanın sarayı
ile seyidin ordusunda 600700 kişi mevcuttu. Kadom ve
Temnikov şehirlerindeki Tatarların sayısı ise daimî
değildi (200–350 kişiydi).
Tatar askerî birlikleri çok büyük değillerdi ve çatışma
bölgelerinin batı kısımlarında bağımsız hareket edemi
yorlardı. Gerçi 1577’de, Livonya Savaşı sırasında hiz
metli Tatarlar bir birlik içerisinde toplandı. Bununla bir
likte bunun daha çok “psikolojik saldırı” amacıyla yapıl
dığı söylenebilir. Batı’da Tatarların vahşice hareketleri
Hizmetli Tatarın sahip olduğu silahlı asker sayısı, kendisine
verilen toprağın büyüklüğüne bağlıydı. Örneğin her 50 desyatina (1 desyatina = 1.09 hektar) “iyi ve bakımlı toprak”
karşılığında hizmetli Tatar, sefer sırasında atlı ve teçhizatlı
bir asker, uzak coğrafyaya yapılan sefere ise iki atlı ve bir
asker gönderiyordu.

Ali’nin babası Şeyh Avliyar’ın Büyük Ordalı Tatarları
olduğunu tahmin edebiliriz. Şigaleevler (Şigaleyler) ise
daha çok Kazan Tatarları idi. Kaybuloviçlerin (Budali,
Mustafa Ali, Arslan Ali ve Sayın Bulat) birliği ise
Kasım’da kalmadı. Bunun sebebi belki de son kardeş
Arslan Ali’nin Ruza şehrine sahip olması ve Tatarların
burada karargâh kurmasıdır.
Şehzadelerin çoğu Rusya’ya Nogay Ordası üzerinden
ulaştı. Bundan dolayı hizmetli Tatarların arasında
Nogayların sayısı fazladır. Nogay mirzaları 1560’lı yıl
lardan itibaren Rusya’ya gelmeye başladılar (1561’de
Moskova Çarı’nın hizmetine girmek üzere Tahtar İbn
Urazlı Mirza 70 adamıyla birlikte Nogay Ordası’ndan
ayrıldı).
KuguşevEnikeevTeneşev (Tenişev) knezlerinin de
yerli Mordva knezlerinin soyuna dayandıkları tahmin
edilebilir. Moskova, onların unvanını yok etti, yerli
halktan toplanan yasağı onların kullanımına verdi.
Daha sonraki tarihlerde Temnikov şehrindeki meyha
nenin gelirleri de bu aileye verildi, ancak karşılığında
Tatar kıyafeti
giyen atlı asker.
XIX. yüzyıl
gravürü

ne dair büyük ölçüde temelsiz görüşler hâkimdi.
Tatarlardan daha çok cephedeki çevirme harekâtı,
keşif ve köy hizmetlerinde istifade ettiler. Yine onları
göçebe ve Kazanlıların doğu ve güney yönlerinde soy
gun seferlerine karşı set birlikleri olarak kullandılar. Bu
tür birlikler, başta mahkeme ve çarın gönderdiği maa
şın dağıtımı gibi konularda belirli bir özerkliğe sahipti.
Ancak zamanla Tatarlar, bu imtiyazlarını kaybetmeye
başladılar ve devlet, onların hepsini herkesin uyduğu
kanunlara tâbi tuttu.
Kazan’ın Ele Geçirilişinden Sonra
Hizmetli Kazan Tatarları
IV. İvan’ın birlikleri Kazan Hanlığı’nı ele geçirdikten
ve topraklarını da Rus Devleti’nin sınırları içerisine
dâhil ettikten sonra yeni iktidar, zapt edilen bölgede
güvenli bir dayanağa sahip olmak istedi. Bu husus,
Moskova’nın eski hanlığın üst sınıf feodallerine karşı
izlediği siyaseti belirledi. Eski bir tecrübeden yararla
nılmaya çalışıldı. Birçok Tatar feodali daha XV–XVI.
yüzyılın ilk yarısında Moskova’ya gelip yerleşmiş ve
Rus Hükümeti’ne 1552 seferi de dâhil olmak üzere
Kazan’a karşı düzenlenen seferlerde organizasyon işle
rinde yardım etmişlerdi.
Bu Tatarların bir kısmı, Kazan Hanlığı ele geçirildik
ten hemen sonra toprakla ödüllendirildi. İsyancıların
muhalefetini bastırma sürecine katılan Tatar feodalle
rine de malikâneler verildi. Bölgede hizmetli insanlar
sınıfı oluşmaya başladı. Kazan topraklarındaki hizmetli
Tatarlar tercüman, kâtip, elçi olarak görev yaptılar.
Livonya Savaşı da dâhil olmak üzere askerî seferlere
katıldılar, Rus Devleti’nin sınırını korudular. Hizmetleri
karşılığında da malikânelerin yanı sıra nakit para ve

ekmek ile ödüllendirildiler. Bunun dışında onlara tica
ret ve zanaat alanlarında birtakım imtiyazlar tanındı.
Yeni iktidara sadakatini ispatlayan hizmetli Kazan
Tatarlarının küçük bir kısmı, Korkunç İvan’dan Kazan
yakınlarında bir mahalle kurma izni aldılar. Bu mahalle
Tatar Mahallesi ya da Eski Tatar Mahallesi olarak bilin
mektedir. Burası, şehirden Kaban Gölü ile ayrılan
bataklık bir yer olup şehir duvarının hemen arkasında
bulunuyordu. 1560 yılı kayıtlarında göre Tatar
Mahallesi’nde yaklaşık 150 hane mevcuttu. Bunlar,
Kazan’ın bir zamanlar kalabalık nüfusundan geriye
kalanlardı. Ancak bu mahallede bile Tatarlar, kendi
yönetimlerine sahip olamıyorlardı. Mahallenin idaresi
buraya özel olarak görevlendirilen Rus memurlarının
elindeydi.
1602–1603 kayıtlarına göre dönemin hizmetli
Tatarları arasında sahip oldukları toprakların büyüklü
ğüne göre birkaç feodal grup mevcuttu. Bunlar arasın
da 100’den fazla çeyrek sürülü toprağı (yaklaşık 50 hek
tar) elinde bulunduran büyük toprak sahipleri de vardı.
Çoğu ise küçük toprak sahipleriydi. Hizmetli Tatarlar
genel olarak Rus iktidarının Kazan bölgesinde güvenilir
dayanağı konumundaydı.
XVII. Yüzyılda Hizmetli Tatarların Durumunda
Değişiklikler
Eski Kazan Hanlığı topraklarında hizmetli Tatarlar
grubu büyük oranda yasaklı insanlardan oluştu.
Yukarıda belirtildiği gibi yeni iktidarın hizmetinde olan
Tatarlar, kanunların koruması altında olup gerek nakit
gerekse de iaşe ve toprakla ödüllendiriliyorlardı.
Hizmetli insanların malikâneleri, şartlı topraklardı.
Bunlar satılmaz, değiştirilemez ve miras bırakılamazdı.
Fakirleşen hizmetli Tatarlar eskisi gibi mirza ve bey olarak
adlandırılabiliyorlardı. Ancak ekonomik durumları itibarıyla sıradan çiftçiydiler. Halk arasında fakirleşen hizmetlilere,
“çabatalı mirzalar” (çabata: huş kabuğundan yapılma ipten
örülü pabuçlar) deniliyordu.

Hizmetli Tatar, sefer sırasında öldüğünde onun malikâ
nesinin illa da mirasçısına kalacağı şartı yoktu. Bu top
rakların kaderini yalnızca iktidar belirliyordu.
Hizmetli Tatarların büyük bir kısmı, tımar birlikleri
içerisinde yer alıyordu. Bu insanlar kendi evlerinde
yaşıyorlardı. Ancak ihtiyaç duyulduğunda bunların der

Tatar askeri.
Ressam:
A. Orlovskiy

hal iyi teçhizatlandırılmış askerleriyle sefere çıkmaları
gerekiyordu (Rus büyük çiftlik sahiplerinin de atları,
silahları ve askerleriyle birlikte hazır bulunmaları gere
kiyordu). Sefer boyunca ihtiyaç duyulacak iaşe ile at
yemini de yanlarına almak zorundaydılar.
Tatar süvari birliği, devleti göçebelerin saldırıların
dan korumak için devletin sınırına yerleştiriliyordu.
XVII. yüzyılda hizmetli Kazan Tatarları, Rus ordularının
Lehistan ve Kırım Tatarlarına karşı düzenledikleri
bütün seferlere katıldılar. 1651’de onlar, Rus ordusun
daki askerlerin % 6.5’ini oluşturuyorlardı. Sayıları ise
9.113 atlı askerdi. Ancak yine de kendilerine tam olarak

Rus süvari.
Batı Avrupa
gravürü. XVI.
yüzyıl

güvenilmiyordu. Tatar silahlı birliklerinin yanında her
zaman Rus hizmetlilerinden birileri bulunuyordu.
Askerî hizmetin yanı sıra hizmetli Tatarlar, XVII. yüz
yılda idarî ve diğer işlerde de görev yapmaya başladı
lar. Bunların birçoğu eskiden olduğu gibi farklı müesse
selerde tercüman ve kâtip olarak çalıştılar. Bazıları ise
diplomatik misyonlarla yurt dışına gönderildiler. XVII.
yüzyılda Tatarca, Rusya’nın Doğu devletleriyle diplo
matik münasebetlerinde resmî dil olarak kullanıldı.
Rus çarları İran, Hindistan ve Orta Asya ülkeleriyle
yazışmaları neredeyse yalnızca Tatarca yapıyorlardı.
Tatarları devlet hizmetine alarak ve onlara topraklar
vererek Çarlık Hükümeti, yalnızca diplomatik ve aske
rîstratejik amaçlar gütmüyordu. Hükümet ayrıca
başta Osmanlı ve Kırım Hanlığı olmak üzere komşu
Müslüman devletlerle de arasını bozmak istemiyordu.
Ayrıca hizmetli Tatarlar, askerî açıdan çok iyi eğitilmiş
hazır askerî güçtü. Onlardan ordu içerisinde istifade
edilmesi de devlete pahalıya mal olmuyordu.
Sosyopolitik düşünceler de bu süreçte önemli rol
oynadı. İktidar, Tatarların bir kısmını kullanarak onları
kendi taraftarı hâline getirdi. Bu da Tatar toplumunu
zayıflattı ve aralarına nifak soktu. Ayrıca devlet bu asır
da bolca yaşanan halk hareketlerini bastırmak için de
ek bir imkâna sahip oldu.
XVII. yüzyılın ilk yarısında hizmetli Tatar sınıfı çok
kalabalık ve ekonomik olarak zengindi. Şüphesiz her
kesin zenginlik seviyesi çok farklıydı. Kaynaklardan
anlaşılacağı üzere yüzyılın başında hizmetli Tatarlar
arasında 500 hektardan fazla toprağa sahip onlarca
aile vardı. Ancak çoğu, 50–100 hektar toprağa sahip
kimselerdi.
Bununla birlikte hizmetli Tatarların ekonomik duru
mu gittikçe kötüleşti. Onlar artık malikânelerini değiş
tirmek, satmak, miras bırakmak hakkına sahiptiler.
Hizmetli Tatarlar bu toprakların tam anlamıyla sahibi
olmak isteseler de sıkça bunları işleyecek güce dahi
sahip değillerdi. Çünkü Tatar halkı arasında malikâne
lere bağlı köylülerin sayısı fazla değildi. Rus köylülerini
satın alma hakkına ise sahip değillerdi. Bundan dolayı
onlar toprakları sürmek ve diğer işler için sıklıkla yasak
lı (vergiye tâbi) insanları kiralıyorlardı. XVII. yüzyılın
ortasına gelindiğinde de Tatarlar arasında büyük top
rak sahiplerinin sayısı iki kat azalmıştı.
Hizmetli Tatarlar yavaş yavaş topraklarını kaybettiler
ve fakirleştiler. Şüphesiz onlar arasında da zengin top
rak sahipleri kaldı. Ancak bunların sayısı çok azdı. XVIII.
yüzyılın başında Tatarlar arasında ortak çıkarlara sahip
olan tek hizmetli sınıf neredeyse tamamen parçalandı.
Bunun sebepleri nelerdi? Rusya’da mutlak monarşi
oluşup devlet sağlamlaştıkça ve devletin sınırları
Doğu’ya doğru genişledikçe hizmetli Tatarların orduya
katılmalarına olan ihtiyaç gittikçe azaldı. Bu durumda
hükümet, bu sınıfa malikânelerinin yönetimini yasak
layarak topraklarının küçülmesini de sağlamış oldu.
Neticede hizmetli Tatarların çoğu, topraktan kopup
ticaretle uğraşmaya başladı, din adamı ve sıradan
yasaklı toprak işçisi oldu.
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Kasım Hanlığı
Hanlığın Kuruluşu ve Statüsü
Kasım Hanlığı, XV. yüzyılın ortasında Altın Orda içeri
sinde Meşerskiy Ulusu’nun temelinde kuruldu. Bu han
lık, aşama aşama dönüşüme uğrayarak XVI. yüzyılın
ortasına kadar (resmiyette 1680 yılına kadar) varlığını
sürdürdü. İşte bu tarihte hanlığın Rus Devleti’nin idarî
bölgesel yapısı içerisinde “eriyip yok olma” süreci baş
ladı. Kasım Hanlığı veya Meşerskiy Yurdu’nun statüsü
meselesi ise hâlâ tartışılan konulardandır.
Bu etnopolitik yapının özgünlüğüne rağmen bu
hanlığı, başta Kazan Hanlığı olmak üzere Altın
Orda’nın diğer mirasçılarıyla aynı safa koymak müm

Kasım şehrinin
panoraması.
XVII. yüzyılın sonu

kündür. XV–XVI. yüzyıl Mişer (Kasım) Tatarlarının etnik
birliği hakkındaki ihtilaflar, bu grubun bağımsız bir
etnososyal yapı olarak az araştırılmasından kaynak
lanmaktadır.
Meşerskiy (Meşer) Yurdu, hanlığa yakın bir devlet
oluşumudur. Bunun en büyük göstergeleri ise yurdun
idarîpolitik alanlarda kabile yapısına göre (Şirin, Barın,
Argın, Kıpçak ve Mangıt) bölünmesi ile nüfusun sosyal
yapısıdır. Bundan dolayı kuruluşundan itibaren
Moskova Rusyası’na bağlı olan söz konusu etnopolitik
oluşumun özelliklerine rağmen “Kasım Hanlığı” terimi
nin kullanımına devam edilmelidir.
Meşer Yurdu’nu “vassal hanlık” olarak adlandırmak
en doğrusu olurdu. Ancak şunu da unutmamak gerekir
ki, Altın Orda’nın mirasçıları olan devletler, son derece
karışık bağlantı sistemine sahiptiler.
Kasım Hanlığı’nın kuruluşunun tarihi, XV. yüzyılın
ikinci çeyreğine, Dmitriy Donskoy’un varisçilerinin
büyük knezlik için verdikleri mücadele dönemine uzan
maktadır. Büyük Knez II. Vasiliy aynı zamanda Kazan
Hanlığı’nın kurucusu Uluğ Muhammed ve onun oğulla
rına karşı da savaştı. Temmuz 1445’te Ruslar mağlup
oldular, II. Vasiliy ise esir düştü. Ancak büyük miktarda
bir kurtuluş akçesi ödedikten sonra serbest bırakıldı ve
500 Kazanlı emîrin refakatinde Moskova’ya döndü.
Tatarlara vergi toplama ve yönetim hakkıyla birlikte
Rus şehir ve bölgeleri verildi. Han ile hesaplaşabilmek

Kasım şehrinin
planı

Oka Nehri

için II. Vasiliy, halktan yeni vergi topladı. Knezler,
boyarlar ve sıradan halk arasında büyük knez ve gelip
yerleşen Tatarlarla ilgili rahatsızlık arttı. II. Vasiliy’in
kuzeni ve büyük knezlik tahtı için rakibi olan Dmitriy
Şemyaka, büyük knezi esir ederek onun bir gözünü kör
etti ve onu Ugliç’e hapsettirerek Moskova tahtına çıktı.
Moskova’daki bu gelişmelerden Kazan rahatsız oldu.
Uluğ Muhammed’in küçük oğulları Kasım ile Yakup
eski büyük knezin yakınlarıyla birlikte Ugliç’e geldiler.
Tatarlar, II. Vasiliy için “onun önceki iyilikleri dolayısıy
la” mücadele etmeye karar verdiler. Dmitriy Şemyaka,
II. Vasiliy’i hapisten çıkartmak zorunda kaldı. Çok geç
meden de eski knezin etrafında taraftarları birleşti.
Ordu Moskova’ya doğru yola çıkarken, Şemyaka kaçtı.
II. Vasiliy ise yeniden tahta çıktı.
Tatarlar II. Vasiliy’in “iyiliklerini” hatırlarken kendile
rine verdiği Rus şehir ve bölgelerini kastediyorlardı.
Ancak aynı uygulama komşu devlet ve knezliklerden
gelen soylular için de geçerliydi. Dolayısıyla bu uygula
ma, büyük Moskova knezleri için bir yenilik değildi.
Ancak Tatarlara toprak ve önemli görevlerin dağıtıl
ması, daha önce hiç görülmemiş bir olaydı. Bundan
dolayı bu husus, büyük rahatsızlıklara yol açtı. II.
Vasiliy’in yeniden tahta çıkışı, Tatarların da Rus toprak
larına dönüşü anlamına geldi. Ancak öyle anlaşılıyor ki
“kendilerine yapılan iyilik” artık eski seviyede değildi.
Kasım ile Yakup, Rusya’da kaldılar. 1452–1456 yılları
arasında Kasım’a Zvenigorod yerine Meşerskiy
Gorodets (daha sonra Kasım) şehri verildi. Bu şehir,
Oka Nehri’nin sol kıyısında, Ryazan şehrinin 156 kilo
metre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Kasım
Hanlığı’nın tarihi işte böyle başladı.
Meşerskiy Gorodets 1152’de Knez Yuriy Dolgorukiy
tarafından kurulmuştu. Orman ve bataklıkların olduğu

Kasım hanının
mezar taşı.
XVI. yüzyıl

bu bölgede XII. yüzyılda Fin Ugor kavimlerinden
Meşeralar yaşıyordu. XV. yüzyıla gelindiğinde ise yerli
halk artık Slavlaşmıştı. Ancak yine de dil ve kültür özel
liklerini korumayı başarmıştı.
Kasım Hanlığı’nın tarihinde 1467–1552 yılları arasın
daki dönem büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde
Moskova knezleri Kazan Hanlığı ile mücadelede ve
Kazan’ı hâkimiyet altına alma çabaları sırasında Kasım
Hanlığı’na dayandılar. Büyük Knez II. Vasiliy, şehrin
sınır konumunu göz önünde bulundurarak askerî ve
stratejik düşüncelerden dolayı Kasım’ı buraya atadı.
Kasım Hanlığı başta Moskova’nın vassalı olarak kaldı.
Bununla birlikte büyük knez ile hanlar arasındaki

Simeon Bekbulatoviç: Kasım Hanı ve Rus Çarı
Kazan’ın ele geçirilmesinde önemli rol oynayan Şah Ali’den
sonra Kasım tahtına Ahmet Han’ın torunu Sayın Bulat
çıktı. Onun adı ilk kez 1570’te Rus ve Osmanlı temsilcileri
arasında yürütülen diplomatik görüşmeler dolayısıyla geçmektedir. 1573’te Sayın Bulat, vaftiz olup Simeon
Bekbulatoviç adını alınca Kasım Hanlığı tahtını kaybetti.
Gerçi Simeon Bekbulatoviç’e daha büyük bir görev verildi.
1575–1576 yılları arasında o, IV. İvan’ın isteğiyle Moskova
tahtında kaldı, ardından da Tver şehri kendisine tımar olarak verildi. Fetret devrinde o, başta Godunov’un, daha
sonra ise I. Yalancı Dmitriy ile Vasiliy Şuyskiy’in rakibi
oldu. Simeon Bekbulatoviç zehir ile kör edilerek zorla rahip
yapıldı ve Solovetskiy Manastırı’na gönderildi. Simeon
Bekbulatoviç 1616’da çok yaşlıyken vefat etti.

Gümüş, firuze ve
lacivert taşından
yapılan Kasım
Hanı’na ait
Kur’an-ı Kerim
kabı, 1593–1594.

münasebetler, kendine has özelliklere sahipti. Kasım’a
aynen Büyük Orda, Kırım, Kazan ve Astarhan’a olduğu
gibi vergi ödendi. Bu paralar bütün Rus knezlerinden
toplanıyordu. Söz konusu vergiden ilk kez III. İvan’ın
1504 tarihli vasiyetnamesinde bahsedilmektedir.
Kazan’ın ele geçirilmesiyle (1552) birlikte Moskova
Büyük Knezi’nin elinin altında hanların bulunmasına
ihtiyaç kalmadı. Ancak Kasım Hanlığı varlığını sürdür
dü ve tarih sahnesinden çekilişine daha çok vardı.

Eski Cami.
Kasım şehri. XIX.
yüzyıl resmi

Eski Tatar
binalarının
görünümü.
Kasım şehri, XIX.
yüzyılın başı

Kasım Hanlığı, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Rus
Kırım, RusNogay, RusOsmanlı, hatta RusKazak
münasebetlerinde de önemli rol oynadı. Rus Devleti,
tahtlarından uzaklaştırılmış hanları bir yere yerleştir
mek, İslâmiyet’e karşı müsamahalı davranıldığını gös
termek ve Rus hâkimiyetindeki Müslüman vatandaşla
rın haklarının çiğnenmediğini göstermek için vassal bir
Müslüman devlete ihtiyaç duyuyordu.
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Rusya’nın vassal
Müslüman bir devletin varlığına ihtiyacı kalmadı. Son
Kasım Hanı Seyid Burhan’ın (Vasiliy Araslanoviç) artık
pek bir önemi yoktu. O, 1679’da öldü. Ancak Kasım
Hanlığı birkaç yıl daha Vasiliy’in yaşlı annesi ve
Araslan’ın dul karısı Fatma Sultan’ın yönetiminde varlı
ğını sürdürdü. Rus Hükümeti hanbikeyi üzmemek için
ona son yıllarını tahta geçirme imkânını tanıdı. Ancak
onun hâkimiyeti artık yalnızca “kağıt üzerindeydi”.
Fatma Sultan’ın ölümünden (yaklaşık 1681) sonra
hanlık kaldırıldı, Kasım şehri ise doğrudan Rus hüküm
1512’de (veya biraz öncesinde) Moskova Büyük Knezi’nin
isteği üzerine Kasım tahtına Büyük Orda kökenli Sultan
Şeyh Avliyar çıktı. Kırım soyluları buna itiraz ettiler. Şirin
Bahtiyar Mirza’nın Moskova’ya, Büyük Knez III.
Vasiliy’e gönderdiği mektupta (1515–1516) şöyle deniliyordu: “… sen bilirsin… benim hükümdarımın Kasım
yurdunu, Büyük Orda’nın şehzadesine vermişsin… uygun
mudur bu?...”

darının idaresine geçti. Kasım Hanlığı’nın yaklaşık iki
asır süren tarihi böylece sona erdi.
Devleti Oluşturan Etnos
Kasım Yurdu’nun sınırları içerisinde bağımsız etno
sosyal bir “organizma” mevcuttu. Bu topraklarda kul
lanılan etnonimlerden, Kasım Hanlığı sınırları içerisin
de XVI–XVII. yüzyıllar boyunca “Tatar” (Bunlar da
kendi aralarında klanlara ayrılıyordu) ve yasaklılar
(“kara insanlar”) olmak üzere feodal sınıflara bölünme
lerin yaşandığı anlaşılmaktadır.
Rus ve bazı Avrupa kaynaklarında “Meşera toprakla
rı”, “Meşera yerleri”, “Meşera ve bölgeleri” veya sade
ce “Meşera” tabirlerine rastlanmaktadır. “Meşera
Yurdu”, “Gorodets / Kasım Ordası” gibi terimler ise
bunların anlamdaşı idi. Her bir terimle devlet oluşumu
kastediliyordu. Başlangıçta bu devlet, knezlik ise de
(Meşera toprakları ve Meşera knezleri), daha sonra
hanlık (Kasım Hanlığı) olmuştur.
Kasım Hanlığı Tatarları’nın oluşumunda birkaç etnik
grup etkili oldu. Onların temelini ise Altın Orda
Tatarlarından çıkan Mişer beyleri ile onların kabileleri
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oluşturdu. Kaynaklar, onların arasında Şirin kabilesinin
olduğunu göstermektedir. Daha sonra bunlara adam
larıyla birlikte Uluğ Muhammed’in oğulları Kasım ile
Yakup katıldı. Bunların sayısı 500 civarında olmalıydı.
Bunlar, Uluğ Muhammed Han’ın ordasının bir kısmıydı.
Ordanın temeli ise Kazan Hanlığı’nda kalmıştı.

Kırım Hanı’nın isteği üzerine de onun eşi ve kızları
mülkü ile birlikte Kırım’a gönderildi.
Nogay Ordası İle Münasebetler
Kasım Hanlığı’nda Nogay Ordası’ndan gelen çok
sayıda insan yaşıyordu. Örneğin Nogay Ordası’nın beyi
Şeydyak’ın III. İvan’a gönderdiği yarlıkta (1505 öncesi)
Uraz Berdi’nin Kasım’da Munmış Bey’in yanında yaşa
yan oğlu Esen Berdi’ye çağrısı yer alıyordu. Bundan
yaklaşık yarım asır sonra, 1553’te, bir başka Nogay Beyi
İsmail, IV. İvan ile Koşkaydar’ın küçük kardeşi Elair hak
kında yazmıştı.

Kırım Hanlığı İle Münasebetler

Kasım Hanlığı
Hükümdarları
Kasım
(“hükümdarın
oğlu”)
Kazan Hanı Uluğ
Muhammed’in
oğlu
Yaklaşık
1452–1456 —
yaklaşık 1467
Daniyar
(“hükümdar
oğlu”)
Kasım’ın oğlu
Yaklaşık
1467–1486
Nur Devlet
(“hükümdar”)
Kırım Hanı Hacı
Giray’ın oğlu
1486–1491
Satılgan
(“hükümdar
oğlu”)
Nur Devlet’in
oğlu
1491-yaklaşık
1508
Canay
(“hükümdar
oğlu”)
Nur Devlet’in
oğlu
Yaklaşık 1508 —
1512
Şeyh Avliyar
(“hükümdar
oğlu”)
Astarhan
Hanı’nın oğlu
Bahtiyar Sultan’ın
oğlu, Büyük Orda
Hanı Ahmet’in
yeğeni
1512–1516
Şah Ali
(“hükümdar
oğlu”)
Şeyh Avliyar’ın
oğlu
1516–1518
Can Ali
(“hükümdar
oğlu”)
Şeyh Avliyar’ın
oğlu
1519–1531

Girayların hâkimiyeti döneminde (1486–1512) Kırım
Hanlığı ile Kasım Hanlığı arasında sıkı münasebetler
gelişti. Kasım Hanlığı’nda Giraylar sülalesi tahta çıkın
ca Kırım Hanlığı soyluları burayı kendi yurtları olarak
görmeye başladılar.
Şah Ali
1516’da Kırım Hanı Muahmmed
(“hükümdar”)
Giray şöyle yazdı: “… bizim düşma
Şeyh Avliyar’ın
nımız Şah Ali’ye Kasım Yurdu’nu
oğlu
verdiler…” Aynı sene Moskova’ya
1536–1567
gönderilen mektupta han, rahat
(1551–1552 bu
sızlığını daha ayrıntılı anlatıyordu:
yılların dışında)
“… beyler… ve özellikle de Şirinler
(Kasım Hanlığı’nda da beylerbeyle
Sayın Bulat
ri Şirin kabilesindendiler) ve mirza
(“hükümdar”)
lar şundan rahatsızdırlar ki, bir ara
(1573’te vaftiz
lar Kırım’a ait olan Kasım
olduktan sonra
Yurdu’nda tahta Şah Ali çıkartıl
Simeon
mıştır.” İki yıl sonra Kırım Hanı
Bekbulatoviç)
Moskova’ya yeni bir mektup daha
Astarhan hanının yazdı: “…Eskiden Nur Devlete’e ait
oğlu Bek Bulat’ın toprak ve insanların bulunduğu
oğlu; Büyük Orda bölgeye hâkim olan Şeyh Avliyar’ın
Hanı Ahmet’in
oğlu Şah Ali Rusya tarafından des
torunu
teklendiğinden dolayı han ailesine
Yaklaşık
kabalık edilmektedir.”
1567–1573
Girayların Kasım Hanlığı’ndaki
hâkimiyet döneminde halkın Kırım
Uraz Muhammed ile Kasım hanlıkları arasında geliş
(“hükümdar”)
gidişlerinin olduğuna Muhammed
Kazak hanları
Giray’ın 1517 yarlığı işaret etmekte
sülalesinden
dir: “… Bizim soyumuzdakiler
Ondan Sultan
Kasım’da olduklarından dolayı
Han’ın oğlu;
insanlar Kasım’dan bize, bizden
Kazak Hanı
Kasım’a hizmet etmeye gidiyordu.”
Tevekkel’in yeğeni Daha eski tarihe ait de örnekler
1660–1610
mevcuttur. III. İvan, Kırım’a şöyle
yazıyordu: “… Bu yaz Azik Bey
Alp Arslan
(Mangıt kabilesinden) bana kardeşi
(“hükümdar”)
Kambar Mamalaev’in oğlunu gön
Sibir Hanı’nın
derdi.” 1506’da ise bu mirza, artık
oğlu Ali’nin oğlu; “Kasım Tatarlarının” yanındaydı.
Sibir Hanı
1504’te Kırım Hanı Mengli Giray,
Küçüm’ün torunu Moskova’ya şöyle bir mektup yazdı:
1614–1627
“Kouratlı Madık’ın kızı olan mer
hum Nur Devlet Han’ın eşini bize
Seyit Burhan
gönderiniz…” Muhtemelen burada
(“hükümdarın
Kongıratlı Emadık Bey’in kızı söz
oğlu”)
konusudur. Nitekim bir başka kay
1653’te vaftiz
naktan onun eşinin ve çocuklarının
olduktan sonra
Kasım’da bulundukları anlaşılmak
Vasiliy Arslanoviç tadır.
Alp Arslan’ın
Kasım ve Kırım hanlıklarındaki
oğlu
seyitler arasında da temasların
1627–1679
olduğu bilinmektedir. 1508’de Kırım
Hanı Mengli Giray Moskova’ya gön
Fatma Sultan
derdiği yarlıkta hükümdarından
Alp Arslan’ın
kaçıp Moskova’nın kontrolündeki
dul eşi
topraklara gelen Seyit Hozyak
1679-yaklaşık
(Hoca)’tan bahsedilmektedir. Han
1681
da onun ve yakınındakilerin
Moskova’ya gönderilmesini istiyor
du. Moskova’dan gelen cevapta
“hükümdarın Seyit Hozyak’a istedi
ği şekilde hareket etme özgürlüğü
tanıdığı, … onun da hükümdara hiz
met etmek istediği…” yazılıydı.
Muhtemelen bu seyit, bir süre
Kasım Hanlığı’nda yaşadı, ancak
1515’te o artık hayatta değildi.

Afgan
Muhammed
Sultan’ın
Tekkesi,
XVII. yüzyıl

Kasım Hanlığı Halkı
Zamanla “Meşera (Kasım) halkı” tabiri ortaya çıktı.
Macarlar, Meşerler, Meşeryaklar ise bu terimin anlamdaşıydılar. Bu terimler, insanların etnik aidiyetlerine bakılmaksızın Meşer Yurdu’nda yaşayan insanları ifade ediyordu.
Ancak nadiren de olsa hanlığın Tatar kökenli halkının ifadesi için de bu terim kullanılmıştır.
Meşer (Kasım) Yurdu’nun devleti oluşturan etnosunun
yasaklı kısmında Burtaslar yer almaktadır. Altın Orda döneminde bu grubun etnososyal değişimi, Bulgarların Kazan
Hanlığı içerisinde yer alan Bulgar Vilayeti’ndeki gelişimine
benzemektedir. “Yasak ödeyen kara insanlar”(Macarlar için
1483) ve “vergiye tâbi Tatarlar” (Burtaslar için 1626–1628)
tabirleri, Kazan Hanlığı’ndaki “yasaklı Çuvaşlar” ile aynı
anlamda kullanılmıştır.
Rus yıllıklarıyla XV. yüzyıl yazışmalarında Kasım
Hanlığı’nın feodal sınıfı, “Tatar”, “Kasım Tatarı”, “Meşera
Tatarı” olarak adlandırılıyordu. Bu terimlerin bir başka
anlamdaşı da “Meşera (Kasım) Kazaklarıydı.” Hatta bazen
(XVI. yüzyılın başında) “Mordva Tatarları” terimine rastlanılmaktadır. Bu terimle Meşera Ukraynası’nda yaşayan
Ukrayna Tatarları ifade edilmiştir. “Mordva beyleri” teriminin “Meşera beyleri” ile anlamdaş olduğu düşünülürse
“Mordva Tatarları” teriminin de “Meşera Tatarları” ile aynı
anlamda kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kasım hanlarının
asasının topuzu,
XVI–XVII.
yüzyıllar

1556’da Nogay Beyi bir kez daha
IV. İvan’a başvurarak Kıtay kabilesi
ne mensup Sain ile Koçman
Mirza’nın oğlu Çomaş adlı iki Nogay
mirzasını kendisine göndermesini
istedi. Bunlardan ilki kesin olarak
Kasım’da bulunuyordu. Aynı sene
Nogay Ordası’ndan Arslan Mirza, IV.
İvan’dan Bahtiyar’ın yaşlı eşi Devlet
Sultan’ın gönderilmesini istedi.
Devlet Sultan, Kasım şehri yakınla
rındaki Azeevo köyünde yaşıyordu.
“Hanın şehrinde Yanguvat Bey’in
yanında UsTabegiş’in kızı Karakız
yaşıyordu.” Öyle anlaşılıyor ki bun
lar Nogay kızlarıydılar.
1559’da IV. İvan beş Nogay mirza
sından kendi hizmetine geçmelerini
istedi ve bunun karşılığında kendile
rine “Ukrayna’da, Kasım’da yer tah
sis edeceğini” vadetti. 1562’de
Nogay Beyi İsmail, IV. İvan’a şöyle
yazdı: “…Beybuylat’ın yanında
(Kasım’da) şimdi Hoca’nın oğlu ve
Karakız adlı benim adamlarım bulu
nuyor.” Devamında İsmail, Koşum
Mirza’nın oğlu Sultan Gazi’nin oraya

Kasım Hanlığı.
N. Fisher’in
Rusya
Haritası’ndan bir
fragman, 1706.

gittiğini ve her ikisini de onunla birlikte Nogay
Ordası’na göndermesini söyledi. İsmail Bey IV. İvan’dan
1560’ta Şah Ali Han’ın yanında bulunan Asanak
Mirza’nın eşinin, 1564’te ise Şah Ali’nin yanında bulu
nan Huday Batışev’in oğlu Aziz Ötemiş’in Nogay
Ordası’na gitmesine izin vermesini istedi.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Nogay mirzalarının
Moskova hükümdarının hizmetine geldiklerine dair
artık daha fazla bilgi mevcuttur. Bunlar birkaç kez
Nogay Ordası’na dönüyor, geri gidiyor ve muhtemelen
de Şah Ali Han’ın yanında Kasım Hanlığı’nda kalıyorlar
dı. Kasım hanlarının yanında bu kadar fazla Nogay’ın
olması da işte bu hususla açıklanmaktadır. Nogay
Ordası’ndan Kasay Mirza’nın IV. İvan’a yazdığı mektu
bunda (1555) Moskova hükümdarından “Süyümbike,
Bozumbike, Ak Muhammed Oğlan’ın eşi, bikenin hiz
metçisi Sultangul’u Orda’ya göndermesini” istedi. 1539
tarihli mektupta ise tarhan (imtiyaz) sahibi Tatarlarla
Başkurtların adı geçmektedir. Muhtemelen burada
Mangıt soylularına bağlı Türk kabile gruplarının ayrı
temsilcileri söz konusudur. Bu tarihte bunlar arasında
Batı Sibirya’dan gelen Tabınlar (Başkurtlar) da bulunu
yordu.
1586’da Küçüm Han’ın yakın akrabası olan ve Ruslar
tarafından esir edilen Sultan Mehmetkul da Kasım
Hanlığı’ndaydı. Sibir Hanlığı’nın şehzadesi olarak tanı
nan Mehmetkul, 1618’de Kasım’da öldü. 1588’de ise
Kazak Ordası’nın şehzadesi Sultan Uraz ile birlikte
Celair kabilesinin karaçibeyi Kadır Alibek ve Sibirya
hükümdarı Seyit Ahmet de Ruslara esir düştü. Onları
Moskova’ya getirdiler ve 1600’da Uraz Muhammed
Kasım’da tahta çıkartıldı. Tahta çıkartma törenine
Kadır Alibek’in de katılması, her ikisinin de Kasım’a yer
leştiklerinin göstergesidir. 1598’de Ruslar Küçüm
Han’ın torunu Arslan Sultan’ı da esir ettiler. Küçüm

ailesinin üyeleriyle birlikte onu da Kasım’a gönderdiler
ve 1614’te o burada han oldu.
Mişer Tatarlarının Oluşumu
XVI. yüzyılın ikinci yarısı — XVII. yüzyılın başlarına
gelindiğinde Meşera’daki bütün Türk soylu grupların
adlandırılması için “Tatar” etnonimi kullanılmaya baş
landı. Bu da Mişer etnosundaki farklı Türk unsurlarının
pekişmesinin yeni bir seviyeye çıktığının göstergesidir.
Bu sürecin bir başka önemli göstergesi de Kırım
Tatarlarının daha XVI. yüzyılın ilk yıllarında “Meşera
Müslümanları” terimini kullanmalarıydı. Mişer halkının
oluşumunun son safhasını da (Yine de belirli iç etnik
bölünmeler devam etmiştir) XVI. yüzyılın sonu olarak
belirlemek mümkündür.
Söz konusu etnik topluluk arasında yalnızca Kasım
ve çevresinde yaşayan “başkentli” Tatarlar nispeten
özel konumlarını korudular. XVII. yüzyılın ortalarına
kadar bu grup Nogay Ordası, Sibirya ve Kazak hanlıkla
rından çıkıp gelenler sayesinde büyüdü. Bundan dolayı
bu grubun Mişerlerle karışması tam olarak gerçekleş
medi. XVI. yüzyılın ikinci yarısında İdil — Ural Tatarları
arasında “Kazan” Tatarları ile “Kasım” Tatarları arasın
da bir ayrım başladı. Buna rağmen o dönemde onlar
arasındaki etnik farklılıkların çok fazla olmadığını söy
lemek gerekmektedir. Nitekim Kazanskaya İstoriya’nın
müellifi Kasım Hanı Şah Ali’den bahsederken onun
“Kazanlılarla aynı barbar soydan geldiğini, dillerinin ve
dinlerinin bir olduğunu” yazmaktadır.
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Polonya-Litvanya Tatarları
Litvanya’ya Tatar Göçünün Tarihi
Litvanya’da ilk Tatar yerleşim yerleri, XIV. yüzyılın
başlarında ortaya çıktı. Bu tarihte Litvanya Knezi
Gedimin (hâkimiyet yılları: 1305–1341), Tatar birliklerini
hizmete davet etmeye başladı. Bunlardan özellikle
Töton Şövalyelerine karşı savaşlar
da istifade edildi. Söz konusu
Ordalıların bir kısmı, Litvanya’da
kaldı.
Tatarların
toplu
olarak
Litvanya’ya göçü ise Büyük
Litvanya Knezi Vitovt’un hâkimi
yeti döneminde (1392–1430) baş
ladı. En fazla Tatar yerleşim yeri de
bu dönemde kuruldu. Litvanya’da
kalan Tatarlar, Büyük Knez’den
aldıkları topraklar karşılığında ken
dilerine verilen askerî görevleri
yerine get irmek zorundaydılar.
Tatar askerî birlikleri Vitovt döne
Lipkaların süvari minde yapılan bütün savaşlarda Litvanyalılarla aynı
yüzbaşısı. Ressam: safta savaştılar. PolonyaLitvanya Tatarlarının san
T. Kortsoni, 1660
caklarının adları (Nayman, Celair, Barın, Kongırat),
onların hangi kabilelere ait olduklarını da tespit
etmemizi sağlamaktadır.
XVII. yüzyıl başındaki Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevî,
Polonya Tatarları hakkında şöyle yazmıştır: “Korkunç Timur,
Kıpçak’a geldiğinde Tatarların çoğu ya öldürüldü ya esir edildi. Ancak birkaç Tatar kabilesi, Polonya’ya göç edip buraya
yerleşti. Burada hâlâ 60 Tatar yerleşim yeri bulunmaktadır.”
Peçevî’ye göre her köyde Cuma Camisi vardı. “Bunlarda kralın adına hutbe okunuyordu. Her yerleşim yeri çok kalabalık
olup halkı da zengindi. Bunların her birinde birkaç cami ve
mescidin olmaması için kâfirler yeni camilerin inşaatına izin
vermiyorlar. Tatarlar krallığa vergi ödemiyor, yalnızca her
sene kendi aralarından kralın hizmetine 300 insan gönderiyorlar. Gereken yazışmalar ve krallarla mektuplaşmalar da
gerektiği gibi yapılmaktadır.”

Litvanya o dönemde dünyada bütün dinlere karşı en
müsamahalı davranan ülkelerden biriydi. Nitekim bu
ülkede birçok dil ve dinin temsilcisi bir arada yaşıyor
du. Buraya göç eden Tatarlara Rus ve Litvanya boyarla
rına verilen bütün haklar veriliyor, kendi din ve gele
neklerini yaşama imkânı tanınıyordu. Tabi bütün bunlar
yalnızca kendi istekleriyle göç eden Tatarlar için geçer
liydi. Esir edilen Tatarlar ise vaftiz ediliyor ve köleleşti
riliyorlardı. III. Sigizmund’un hâkimiyet döneminde
Litvanya Tatarlarının “özel durumu” zarar görse de
1662’de bütün eski hakları iade edildi.
Tatarların Litvanya’ya göçü, Vitovt’un hâkimiyetin
den sonra ve özellikle XV–XVI. yüzyıllarda da devam

Litvanya Tatarı
(“Fransızların
Kıyafeti ve
Silahları” koleksiyonundan)

Kırım hanının
oğlu Ali Giray
Mirza. Gravür.
Ressam: Ya.
Sandrat, 1684

Lipka Tatarı.
Subiz-Biser’in
koleksiyonundaki
resimden
Hotomskiy’in
kopyası

etti. Astarhan’ın Ruslar tarafından ele geçirilmesinden
sonra Nogay ve Tatarların büyük bir kısmı Kırım’a
giderken muhtemelen küçük bir grubu da Lehistan
sınırına, Volın ile Podolye’ye geldi.
Litvanya’ya kalabalık refakatçı gruplarıyla şehzade
ler, hatta hanlar da gelip yerleşti. Örneğin XVI. yüzyılın
başında Büyük Ordalı Şeyh Ahmed resmî olarak
Litvanya’da “esir” olarak değil de Polonya Kralı ile
Büyük Litvanya Knezi’nin “misafiri” olarak kabul edili
yordu. Ancak yine de bu statü, kendisine Litvanya’da
toprak mülkiyetine sahip olma hakkı tanımıyordu.
Polonya
topraklarının
bir
kısmı,
Rusya
İmparatorluğu’nun sınırları içerisine dâhil olduktan
sonra PolonyaLitvanya Tatarlarının mülkiyet hakların
da herhangi bir değişiklik olmadı. II. Katerina’nın emri
ne göre Tatarlar sadakat yemini ettikten sonra onların
elindeki mülkiyet hakkı ile imtiyazları onaylanmalıydı.
PolonyaLitvanya Tatarlarından olan Bazarevskiyler,
Sobolevskiyler, Kriçinskiyler, Haletskiyler, Sulkeviçler,
Bugatskiyler, Koritskiyler, Belyakovlar, Tugan
Baranovskiyler,
Yanuşevskiyler,
Yuzefoviçler,
Adamoviçler ve başka aileler Rus Devleti’ne önemli
hizmetlerde bulundular.
“Lipka” Kelimesinin Kökeni
PolonyaLitvanya Tatarlarıyla ile ilgili kaynaklarda ken
dileri için “Lipka” teriminin kullanıldığı görülmektedir.
Gerçi XIX. yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başında yaşa
yan Rus Türkolog V. D. Smirnov, “Lipkalar” hakkında
şunları yazmıştır: “… Bu halkla ilgili mesele daha aydın
latılmış değild ir. Bölgede yapılacak araştırmalar belki
bu meselenin çözümünü sağlayacaktır.” Smirnov’a
göre Litvanya Tatarlarının “Lipkalar” ile özdeştirilme
si yanlıştı.
Litvanya Tatarlarının tarihini biz günümüzde Polonya
Litvanya ve Rus kaynaklarından okuyoruz. Bununla bir
likte konu ile ilgili birkaç Şark kaynağı da mevcuttur.
Müiniddin Natanzî’nin Şiraz’da 1413–1414’te Farsça
kaleme aldığı Muntahabu’tTevarihi Muini adlı eserinde
Nogay’ın ölümünden sonra Cuci Ulusu’nun ikiye ayrıldı

Litvanya Tatarı ve
memlük. U. Fayf’ın
resminden gravür

Polonya-Litvanya
Tatarlarının savaş
sancakları,
XVII. yüzyıl

Varşova
Muharebesi.
Lipkaların
İsveçlilerle savaşı,
29 Temmuz 1656.
Ressam:
İ. F. Lempke, 1684

Litvanya Lipka
Tatarı,
XVII. yüzyıl.
Rekonstrüksiyon:
M. V. Gorelik

“Aşağılayıcı Tâbiyetten Kurtarmak…”
“Yedi Gezegen” adlı Kırım Hanlığı ile ilgili tarihî eserin müellifi olan
Seyyid Muhammed Rıza, Türklerin Kamenets’i kuşatma ve ele geçirme olayını anlatırken Lipkalardan da bahsetmektedir. Osmanlı ile
Lehistan arasındaki savaşın başında onlar Selim Giray’ın yanına elçi
heyeti göndererek Bucak’a yerleşme izni istediler: “Vergi ödeme şartıyla gâvur Lehlerin hâkimiyetine giren, ancak
Müslüman olan Lipka Tatarlarından. Bunların
yaşadıkları bölgelerin bir kısmı, İslâm sınırlarına
komşu olduğundan dolayı o tarihte Kırım’a bir
mektup geldi. Bu mektupta kendilerini aşağılayıcı
tâbiyetten kurtarmaları ve Bucak’a yerleştirmeleri istendi. Basiretli han tek başına onlara cevap
vermekten çekindi ve Silistre mutasarrıfı Halil
Paşa ile istişare ettikten sonra meseleyi
Osmanlı’ya arz etti. Ancak bütün bunlar adı
geçen paşanın durumuna ters geldiğinden o da
gizlice bir not gönderdi. Bu notta da bu işin gerçekleştirilmesinin sorunlara ve zorluklara yol
açacağını belirtti. Bunun üzerine de başvezir bu
işi ertelemeyi emretti. Mektupla gelen insanlar da
böyle olumsuz cevap alınca evlerinin yolunu tuttular.”

ğı yazılmaktadır. Sağ Kol (Gök Orda)’un idaresinde
Rusların, Çerkeslerin, Asların, Mokşıların, Bulgarların,
Macarların toprakları ile Avkek, Başkurt, Libkay, Hacı
Tarhan ve Ak Saray gibi şehir ve halkların toprakları
bulunuyordu. İkinci kısım ise Cend, Barkçend ve
Sığınak’ı kapsıyor ve Sol Kol ya da Ak Orda olarak
adlandırılıyordu. Bir başka yerde ise Natanzî İbirSibir,
Rus, Libka, Ukek, Macar, Bulgar, Başkurd ve Saray
Berke’nin dâhil olduğu Sağ Kol’da Tokta’nın varisçile
rinin hüküm sürdüğünü yazmaktadır. Gerçekte ise
“Gök Orda” terimi başta İrtiş’in yukarı kısmında bulu
nan Cuci’nin karargâhı için kullanıldı, daha sonra ise
Cuci’nin oğlu Orda İçen’in soyundan gelenlerin toprak

Stanislav
Jolkovskiy’in
savaş kaftanı.
XVII. yüzyılın başı

XIV. yüzyılda Büyük Litvanya Knezliği’ne yerleşen Tatarlar,
askerî bir sınıfı -şlyahta- oluşturdular. Bunların çoğu
“küçük şlyahta”ya dâhil olup süvari olarak hizmet ettiler.
Atlı birlikler bölüklere bölünmüştü ve her bir bölük de
Moğol kabilesinin adını taşıyordu. Lipkaların çoğu hafif
süvari olarak savaşıyor, ancak komutanlar ve üst düzey
temsilcileri çok daha iyi teçhizatlanıyorlardı. Lipkaların teçhizatlı ve silahlandırılmış hâline dair tasvirler günümüze
ulaşmıştır.
XVII. yüzyılın ilk yarısında Lipka komutanı saldırı silahı
olarak sadak (kılıfın içinde yay ve oklar), barutluk ve fişekliği de olan tabanca, Kırım ustaları ya da Lvov’daki
Ermeniler tarafından yapılan kılıç, uzun savaş bıçağı ve
şlyahta unvanının sembolü olan ıstampa kullanıyordu.
Askerî kaftanın üzerine zırh giyiyorlardı. Kafayı da zırh
miğfer koruyordu, miğferin ucunda çıkıntılı bir şerit vardı.
Kolları ise pazuband tipi kolluklar koruyordu. Bazen geleneksel Ordalı örülü kalkanlar da kullanılırdı. Süslü kalkanları Lehistan’da Lvov Ermenileri yapıyordu. Kırım’dan
gelen bu Ermeniler, mükemmel Tatar silah ve teçhizatlarının üretimini yapıyorlardı.
Zırhın üzerine ise Leh tipi kısa kaftan atıyorlardı. Eyer ya
da zırh takımına arkadan “kanat” yapıştırıyorlardı. Söz
konusu kanat, deri ile kaplanmış ağaçtan ve yanlarında da
kaz, kuğu ve bazen de kartal tüyleri olan bir lata şeklindeydi. Söz konusu Leh keşifi, düşmanın atlarını korkutmak
için ve düşmanın arkadan gelip kılıçla vurması karşısında
ek önlem olarak kullanılıyordu.
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Tatar
Mezarlığı’nda bir
mezar taşı.
Polonya, XIX.
yüzyıl
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ları (İrtiş’in yukarı kısmından İli ve Seyhun nehirlerine,
batıya doğru yayılan topraklar) için kullanılmaya baş
landı. Gök Orda’nın Cucioğulları sol kol şehzadeleriydi.
“Ak Orda” terimi ile ise Cuci’nin bir başka oğlu olan Şey
ban’ın soyundan gelen Cucioğullarının topraklarını
(Orda İçen ile Aşağı İdil’deki ilk Altın Orda hanlarının
toprakları arasındaki bölge) ifade
ediyorlardı. Ak Orda şehzadelerinin
birlikleri, Cucioğullarının ordusunun
sağ kolunun içindeydi.
Bazen yazılı kaynaklarda ya da
belgelerde “lipka”, “lipkan” şeklin
deki bir Farsça kelimenin çoğulu
olarak geçmektedir. “Lipkanlara
gelince, onlardan 6.000 kişiyi bir
zamanlar Polonya’dan Hotin’e göç
ettirdiler. Burada onlar bayrak ağa
larının başkanlığında askerî hizmete
başladılar.” Bu satırlar Türklerin
Hotin tasvirinde (1740) yer almakta
dır. Aynı kaynak, ters yönde de bir
göçün olduğunu kaydetmektedir.
PolonyaLitvanya Tatarları Osmanlı
ve Kırım topraklarına yerleşiyordu.
Gerçi Türk tarafı buna karşı çıkıyor
du. PolonyaLitvanya Tatarlarının
Osmanlı’ya
göçleri
özellikle
Türklerin Podolya’dan çekilmelerin
den sonra arttı.
1881’de V. D. Smirnov tarafından yayımlanan Devlet
i Aliye İle Rusya Devleti Ve Kırım Hakkında Malumat Ve
Mühimme Ve Tahriratı Resmiye Havi Mecmua’da
Lipkalara bir bölüm ayrılmıştır: “Lipka Adının İzahı:
Eskiden beri hanın ve mirzaların siyasetinden memnun
olmayan Tatar köylüleri yerleşim yer
lerini terk ediyor ve ailelerini, mal
mülklerinin büyük bir kısmını, hay
vanlarını alarak geceleri atın üzerin
de Rus topraklarına geçiyor ve
Moskova vatandaşlığını kaybediyor
lardı. Moskova yönetimi de bu tür
kaçakları boş ve soyulmuş topraklara
yerleştiriyor, burada yerleşmelerine
ve ev, cami vs. inşa etmelerine
müsaade ediyordu. Onlar da bunun
karşılığında yılda bir altın para vergi
ödemek zorundaydılar. Yine yağ,
hayvan, sebze veya başka bir şey sat

Bezekle süslü
kitap kabı. XVIII.
yüzyılın ilk yarısı
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Bezekle süslü
kitap kabı. XVIII.
yüzyılın ilk yarısı

Polonya-Litvanya
Tatarlarının
camisi. Polonya,
XIX. yüzyıl

mak istediklerinde de bunları Ruslara köylerde geçerli
olan para karşılığında satmak zorundaydılar. Aynı köye
hükümdar birkaç Rus’u da yerleştirdi ve onlar için kilise
inşa ettirdi. Bunu da Müslüman Tatar çocuklarının Rus
çocuklarıyla karışmaları, Rus geleneklerine alışmaları ve
kendi âdetlerinden vazgeçmeleri için yaptı. Bu kurnazlık
la o, kısa zaman içerisinde onların ruhunu değiştirdi.
Şöyle bir durum oluştu: Ailelerinden onlara İslâmiyet
miras kalmıştı. Komşu ve arkadaşlarından ise Rus gele
neklerini benimsediler. Rusların yanında onlar Rus’tular,
Müslüman çevrede ise Müslümandılar. İşte bunlara
“Lipka” denilmektedir.”

Falda kullanılan
koyunun kürek
kemiği

PolonyaLitvanya Tatarlarının Yazılı
Kültürü
Polonya ve Litvanya Tatarları
kendi dillerini çok erken bir tarihte
unuttular ve Belarus ve Leh dillerini
konuşmaya başladılar. Ancak yazı
için onlar Arap harflerini kullanmaya devam ettiler.
PolonyaLitvanya Tatarlarının yazı kültürünün termino
lojisi, hem genel kabul gören ilmî terminolojiden hem
de klasik İslâm terminolojisinden farklıdır.
PolonyaLitvanya Tatarlarının elyazmaları birkaç
gruba ayrılmaktadır: Kuranı Kerim, tefsir ve hamailler,
yardımcı kitaplar (tecvid, sufra ve sözlükler), muskalar
Tatar
ve farklı tablolar. Özellikle mühürler dikkati çekmekte
Mezarlığı’nda bir
dir. Bunlarda Kâbe, Mekke, Medine, yerel Tatar camile
mezar taşı.
ri ya da İstanbul manzaralı tasvirler ve Kuranı
Polonya, XX. yüzyıl Kerim’den alınan kaligrafik yazılar resmedilmiştir.
Bunlar ev ya da camilerin iç dekorasyonunda kullanı
lıyordu. Bu mühürler, birkaç sanat dalının (kaligrafi,

Tatar elyazma
kitabı. XIX. yüzyıl

Tefsir. Bezekle
süslü kitabın cildi.
1725

resim ve dekoratif uygulama) bir nevi sentezidir.
Litvanya Tatarlarına ait tamamen özdeşik yazılı kay
naklar (elyazmadan elyazmaya geçen bazı metinler
dışında) daha bulunamamıştır.
PolonyaLitvanya Tatarlarına ait büyük elyazma
koleksiyonları aşağıdaki ülke ve müesseselerde bulun
maktadır: Litvanya (Vilnius’teki Litvanya Mill î Müzesi,
Litvanya Bilimler Akademisi Kütüphanesi), Polonya
(Belostok’taki Tarih Müzesi, Varşova Üniversitesi
Türkoloji ve İran Araştırmaları Kütüphanesi ile aynı üni
versiteye bağlı Arap Dili ve İslâm Araştırmaları
Kütüphanesi, Polonya Bilimler Akademisi Gdansk
Kütüphanesi), Rusya Federasyonu (St. Petersburg
Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Kütüphanesi, A.
Muhlinskiy
kolekisyonu,
Kazan
Üniversitesi
Kütüphanesi, Pskov Devlet TarihArkeoloji ve Sanat
Müzesi), Belarus (Belarus Cumhuriyeti Bilimler
Akademisi Kütüphanesi, Grodno’daki Belarus Devlet
Din Tarihi Müzesi), İngiltere (British Library,
Londra’daki Fransiska Skorina Kütüphanesi), Ukrayna

(Lvov’daki Devlet Halk Kütüphanesi), Almanya
(Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi).
Günümüzde Tatar aileleri arasında elyazma kitapları
na artık fazla rastlanılmamaktadır. Vilnius’ta son yıllar
da Litvanya Mill î Müzesi Elyazmaları Bölümü’nde,
Vilnius Üniversitesi ve Litvanya Bilimler Akademisi’nde
mevcut olan Tatar elyazmalarının kataloğu yayına
hazırlanmaktadır.

Polonya-Litvanya
Tatarlarına ait
elyazma
kitabından bir
sayfa

Polonya ve Litvanya Tatarlarının Elyazma Kitapları
Kuran-ı Kerimlerle hamailler, Polonya-Litvanya Tatarları
arasındaki en popüler elyazmalarıydı. Bunlar genellikle
200–300 sayfadan oluşan ve fazla resim içermeyen nüshalardı. Metin iki ya da daha fazla cilde ayrılmakta ve
sıkça da popüler dualar, Kuran-ı Kerim okuma kuralları,
ayrı sureler, daha çok Osmanlı geleneklerini yansıtan
vurgu ve telaffuz çeşitleri ve ibadetlere dair açıklamalar
gibi ekler içermektedir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında yerli
nüshaların yanı sıra Kuran-ı Kerim’in Osmanlı ve Kazan
baskıları ile haftiyaklar da çok yayıldı. Polonya-Litvanya
Tatarlarına ait en eski Kuran-ı Kerim nüshası, 1682
tarihlidir. Lehçe açıklamalar içeren bu Kuran, Pskov’daki
kütüphanede saklanıyordu. Bu elyazma, Pskov’daki
Ruhban Okulu’nun Kütüphanesi’nden alınmıştı. Ondan
önce ise Kiev-Mogilyansk Akademisi İbranice Profesörü
ve Pskov Piskoposu olan Simeon Todorskiy’e aitti.
Kuran-ı Kerim’in tam metnini ve Lehçe tercümesini içeren kitaplar ise tefsirlerdir. Günümüze kadar ulaşan
bütün tefsirlerde tercüme metni aynıdır. Lehçe açıklamalı
tercüme Arapça orijinalinden ancak
Türkçe tercümesinden de istifade edilerek XVI. yüzyılın sonunda — XVII.
yüzyılın başında yapıldı. Bu çeviri,
Kuran-ı Kerim’in Avrupa dillerine
yapılan ilk çevirilerinden birisidir.
Lehçe metinli en eski nüshalar 1723
ve 1725 tarihlerine aitti. Türkçe motamot çeviriyi içeren elyazmanın tarihi
ise XVI. yüzyılın sonuna aittir.
Kuran-ı Kerim elyazmalarında olduğu
gibi tefsir kitapları da dualarla kutsal
kitaba başlamadan önce ve bunları
bitirirken yapılması gereken rituellerin tasvirini içermektedir. Bunlar
genelde 400–500 sayfadan oluşmaktadır ve boyutları da
Kuran-ı Kerim’den daha büyüktür.
Kitaplar, Polonya-Litvanya elyazma eserlerinin başlıcalarıydı. Bunlar bir nevi dinî ansiklopediler, 150–300 sayfadan oluşan elyazmalarıydı. Elyazma kitabı türü olarak
kitap, XVII. yüzyılda ortaya çıktı. En eski nüshalar da
bunu doğrulamaktadır. Bunların içeriği çok değişkendi ve
sıkça da düzensizdi. Bu husus yalnızca müstensihe bağlıydı. Genellikle kitaplar; peygamberlerle Müslüman kutsalların hayat hikâyeleri, İslâm tarihinden bölümler, kutsal
kitaplardan alıntılar, apokrifler (doğruluğuna güvenilmez
söz veya yazı), etik içerikteki eserler, öğütler, hadisler,
dualar, Kuran-ı Kerim surelerinin açıklamaları, İslâm
hukuku, Müslümanların ibadetlerinin
izahı, polemik içerikli eserler, Türkçe
ve Arapça sözlükler vs. içeriyordu.
Kitaplarda dinî olmayan konularda
da metinler yer alabiliyordu (örneğin
Şark veya Leh hikâyeleri). Hamailler
ise (Arapça’da “yanında taşınan şey”,
“özel muska”) bir nevi dua kitaplarıdır (Kelimenin etimolojisine aykırıdır). Dua kitaplarının
bu şeklindeki izahı yalnızca Polonya Tatarlarında mevcuttur. Bunlar, Müslümanlara hayatlarının her devresinde
refakat eden dua metinleriydi.
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Meşhur Haritacı
Joan Blaeu’nun
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XVII. Yüzyılda Kazan İli
XVII. yüzyıl, Rus Devleti’nin tarihinde “İsyanlar Asrı”
olarak kabul edilmektedir. Asrın başındaki fetret devri,
yüzyılın ortasındaki şehir ayaklanmaları ve 1670’teki
Köylü İsyanı, bu asrın önemli dönemeçleriydi. Bütün bu
olaylarda Kazan İli de önemli rol oynadı.

mesi, mülklerinin soyulması ve köylerinin yakılması
emredildi.
Ocak 1609’da etnik açıdan çok renkli yapıya sahip
isyancılar birliği, Sviyajesk’daki çatışmayı kaybetti.
İsyanın merkezi, bir süreliğine Vyatsk bölgesindeki
Yaransk şehri oldu. İsyancılar yeniden Sviyajesk’a yürü
meye hazırlandılar. İsyancıların liderlerinden biri de
Tatar kökenli Can Ali (Enaley Şugurov) idi. Mart
1609’da F. İ. Şeremetev’in birlikleri Sviyajesk yakınla
rındaki Burundukovo köyü yakınlarında isyancıları bir
kez daha mağlup ettiler. Bundan dolayı hareket, belli
bir süreliğine etkisini kaybetti.
1609 yılının sonbaharında ise köylü hareketi yeniden
canlandı. Eskiden olduğu gibi şimdi
de isyanın merkezi Vyatsk ili ile
İdil’in sağ kıyısındaki ilçelerdi.
Kotelniç şehri ele geçirildi,
Sviyajesk
yeniden
kuşatıldı.
Hükümet uzun bir süre isyanı bastı
ramadı, çünkü ülkenin merkezinde
de Karışıklık Dönemi (Smutnoe
Vremya) dolayısıyla siyasî durum
çok karmaşıktı. Nitekim 1609 yılının
sonbaharında
Lehistan
Kralı
Rusya’ya savaş ilân etti, II.
Ljedmitriy (II. Yalancı Dmitriy), Çar
Vasiliy Şuyskiy’e karşı mücadelesini

XVII. Yüzyılın Başında Bölgedeki Köylü Hareketi
Köylülerin hareketi daha yüzyılın başında vuku
buldu. Bunların Kazan ilindeki sebepleri ve özellikleri
nelerdi? Feodallerin artan baskısının yanı sıra bölgede
gayri Rus halka karşı (Kazan ilinde farklı milletler yaşı
yordu) Hristiyanlaştırma siyaseti uygulanıyordu. Kaldı
Yalancı Dmitriy.
F. Snyadetskiy’in
gravürü. XVII.
yüzyılın başı

Çar Aleksey
Mihayloviç’in
Kazan Valisi
Knez A. A.
Golitsin’e
gönderdiği mektup. Mektupta
validen Kazan ve
çevresinde ilaç
üretimi için
karahardal
otunun
toplanması
isteniyordu. 17
Mayıs 1672

Marina Mnişek.
F. Snyadetskiy’in
gravürü. XVII.
yüzyılın başı

ki Tatarlar arasında bağımsız devletlerine yeniden
kavuşma fikri de hâlâ mevcuttu. Burada yaşayan Rus
köylülerinin (Bunların çoğu Rusya’nın merkezî bölgele
rindeki feodallerden buraya kaçmıştı) sosyal çıkarları,
bölgenin yerli halkının istekleriyle uyuşuyordu.
XVII. yüzyılın başında Tatar halkının mücadelesi,
mill îbağımsızlık karakteri de taşıyor ve böylece en
başta mill î ve dinî baskıya karşı çıkılmaya çalışılıyordu.
Harekete yalnızca bölgenin işçi sınıfı (Tatarlar ve diğer
milletlerin temsilcileri) değil topraklarına el konulan ve
onları geri almak isteyen feodallerin bir kısmı da katıldı.
Ancak XVII. yüzyıl başındaki harekette mill î birlik
yoktu ve hükümet, halkları sosyal göstergelere göre
ayırmayı başardı. Bundan dolayı bir
çok hizmetli Tatarla yasaklı insanlar,
köylü isyanların bastırılmasına katıl
dı. Bunun karşılığında da topraklar
da dâhil olmak üzere büyük hediye
ler aldılar.
Orta İdil Boyu’nda toplu hareket
ler, 1606 yılının ortasında başladı.
Özellikle İdil’in sağ kıyısındaki böl
gelerin köy halkı aktif hareketlerde
bulundu. Çuvaş, Rus, Tatar ve Mari
köylülerinin birlikleri Sviyajesk,
Alatır, Arzamas, Çeboksarı, Kurmış
ve diğer şehirleri kuşattılar. Bu
şehirlerin halkı da zaman zaman
isyancıların tarafında yer aldı. 1606
yılının sonunda sıra, Vyatsk bölgesi
ne geldi.
Çarlık Hükümeti ancak 1608 yılı
na gelindiğinde söz konusu toplu
isyanları bastırabildi. Kazan bölge
sine, boyar F. İ. Şeremetyev başkan
lığında büyük bir ordu gönderildi.
Ancak bu ordu dahi uzun süre isyan
cılarla baş edemedi. Ordu bir yerde
galip geldiğinde isyan bir başka
yerde daha patlak veriyordu.
F. İ. Şeremetyev yerli valilere
bütün köylerde Tatarlarla Çeremis
lerin çara biatlarının ve ömür
boyunca çara itaatlerini sağlama
larını istedi. Biat etmeyen yerlere
ise asker gönderilmesi, Çeremis
lerle Tatarların öldürülmesi, onla
rın eşleriyle çocuklarının esir edil

A. Oleariy'e göre
İdil boyundaki
şehirlerin
görünümü:
Samara

devam ettirdi, çok geçmeden ise Leh birlikleri
Moskova’yı kuşatıp ele geçirdiler. Ancak yine de Orta
İdil bölgesindeki isyanlar, sonbahar 1610’a gelindiğin
de bastırılmıştı.
1615 yılının sonbaharında Kazan bölgesinde yeni
hareketlenmeler oldu. Çok geçmeden de bunlar gerçek

Karışıklık Döneminde “Kazan Devleti”
Yaklaşık 1610’da Kazan’da iktidarı, siyasî maceracı kâtip Nikanor Şulgin ele
geçirdi. Rus kökenli Kazanlı feodallerin bir kısmının çıkarlarını savunan Şulgin,
Orta İdil’de Moskova’dan bağımsız bir Hristiyan devletinin kuruluş fikrini ortaya attı. N. Şulgin’in faaliyetleri neticesinde Kazanlılar, Leh işgalcilerle mücadele
için Moskova’ya giden halk birliklerine katılmadılar.
Şulgin’in “Kazan Devleti’ni kurma projesi, Tatarlar da dâhil olmak üzere bölge
halkı arasında destek görmedi. Hatta tam tersine Tatar birliklerinin komutanlarından biri olan Lukyan Myasnoy ile onunla birlikte yaklaşık 20 knez ile mirza
Şulgin’e itaat etmeyi kabul etmedi ve Lehlilere karşı mücadele veren Kuzma
Minin ile Dmitriy Pojarskiy’in ordusuna katıldılar. 1613’te Moskova’da Zemskiy
Sobor (Kurultay)’da Mihail Fedoroviç Romanov, Rus çarı olarak seçildi
(İlginçtir ki, Romanov’un çar seçildiğine dair onay belgesini İşek Bey ile Aükay
Mirza da dâhil olmak üzere sekiz Tatar hizmetlisi de imzaladı.) Nikanor Şulgin,
yeni çara biat etmeyi reddetti, ancak çok geçmeden ihanet suçundan dolayı yakalanarak Sibirya’ya gönderildi.

Altın, gümüş,
renkli taşlardan
yapılan düğmeler.
XVII–XVIII.
yüzyıllar

isyana dönüştü. Bu isyanın başında
Can Ali vardı. Ayaklanmanın sebebi
ise devletin “1/5 para” adlı vergiyi
toplamaya başlamasıdır. Bölge
halkı, taşınmaz mal ve gelirlerinin
1/5’ini vergi olarak devlete verme
liydi. Birçok itiraz dilekçesine rağ
men bu vergi toplanmaya devam
edildi ve 1616 yılının başına gelindi
ğinde isyan, bütün Kazan iline yayıl
mıştı. İsyancılar Sarapul, Arzamas,
Murom, Sviyajesk, Kazan çevresini
kuşattılar. Harekete hizmetli ve
yasaklı Tatarlar, Çuvaşlar, Mariler,
Udmurtlar ve Başkurtlar katıldı. Ancak hükümet güçle
rinin üstünlüğü ve hizmetli Tatarların bir kısmının hükü
metin tarafında yer alması sebebiyle isyan, kanlı bir
şekilde bastırıldı. Çağdaşların ifadesine göre “savaştan
dolayı evler boşaldı”, “ekilebilir topraklar ormana dönüş
tü.” Can Ali yakalandı ve Kazan’da idam edildi.
Karışıklık Dönemi’nin bir parçası hâline gelen köylü
hareketi, böylece bastırılmış oldu. 1613’te Zemskiy
Sobor’da Mihail Romanov’un çar seçilmesiyle birlikte
“Karışıklık Dönemi” sona erdi. Ancak köylülerin tepkisi
ne ve aktif faaliyetlerine yol açan sebepler, yok olmadı.
Daha sonra “İsyanlar Asrı” dönemi başlayacak ve 70’li
yılların başında İdil Boyu, yeniden büyük halk ayaklan
masının yaşandığı bir coğrafya olacaktır.

Tihvinskaya
Bogomater ikonu,
XVII. yüzyılın ilk
çeyreği

bağlıydı. Zamanla yasaklı köylüler
arasında madd î farklılıklar ve sınıflar
oluşmaya başladı. Evlerin bir kısmı,
daha iyi ve daha fazla toprak, hay
van ve iş aletlerine sahipken, köylü
lerin bir kısmı da tam tersine fakir
leşmeye, daha şanslı ve zengin köy
deşlerinin kölesi olmaya başladı.
XVII. yüzyılda yasaklı insanların
topraklarına Rus feodalleri, kilise ile
manastırlar, hizmetli insanlar gibi
grupların “saldırısı” devam etti. Bu
da büyük ölçüde devam eden böl
genin kolonileştirilmesi süreci ile
açıklanmaktadır. XVII. yüzyılda
burada büyük topraklara sahip 20
manastır kuruldu. Bunun dışında
kilise, saray, feodal, tımar toprakla
rı uygulaması gelişmeye devam
etti. Bu da sürülmüş tarla ve diğer

Kazan İli’nde Yasaklı Köylüler
Aynen XVI. yüzyılın ikinci yarısında olduğu gibi XVII.
yüzyılda da bölgenin nüfus açısından en kalabalık gru
bunu “yasaklı insanlar” (vergiye tâbi olan kimseler)
oluşturuyordu. Bu grup, etnik açıdan çok renkli bir
yapıya sahipti: Tatarlar, Çuvaşlar, Mariler, Udmurtlar Tatar kılıcı,
vs. Yasaklılar genelikle tarımla uğraşırlardı. Orman XVII. yüzyıl
bozkır ve bozkır bölgelerinde onların hayat tarzı ve
ekonomisinde arıcılık, balıkçılık ve avcılık da önemli rol
oynuyordu.

topraklara olan ihtiyacı arttırdı. Yalnızca Kazan ilçesin
de XVII. yüzyılın ikinci yarısında Rus hizmetli insanların
malikânelerinin sayısı iki kat arttı. Bölgede boş toprak
da neredeyse hiç kalmadı. Bundan dolayı büyük toprak
sahibi feodaller topraklarını yasaklı insanların toprakla
rı sayesinde arttırmaya çalışıyorlardı. Devlet de yasaklı
insanların çıkarlarını hiçbir şekilde savunmuyordu.
Devlet İşlerindeki Yasaklı İnsanlar
Bazen feodaller açıkça yasaklı köylü toplulukların top
XVII. yüzyılın ortasından itibaren Kazan İli’nde istihkâm hatlarını inşa etme çalışmalarına devam
raklarına el koyuyor, bazen topraklar konusunda tartış
edildi. Başta Simbirsk hattı, ardından Kama Ötesi hattının inşasına başlandı. Kama Ötesi hattı, İdil’in malar başlatıyor ve bu tartışmaları kendi lehlerine son
sol kıyısında başladı ve neredeyse Belaya (Ak) Nehri’nin ağzına kadar doğuya doğru yayıldı. Kama
landırıyorlardı.
Ötesi hattı boyunca kazıklarla çevrilmiş sekiz tane kasaba kuruldu. Bunların başında Bilyarsk,
Bununla birlikte hükümet, yasaklı insanların sayısı
Novoşeşminsk, Zainsk, Menzelinsk gelmektedir. Bu kasabalara kısmen Leh ve Smolensk asilzadeleri
nın azalmasını, onların durumlarının kötüleşmesini
de yerleştirildi. Hattın inşaatına Tatar, Çuvaş, Mari, Udmurt kökenli yasaklı insanlarla Rus köylüleri
istemiyordu. Çünkü yasak, devletin önemli gelir kay
de katıldı.
nağıydı. Bunun için de çeşitli önlemler alındı. Örneğin
Müstahkem yapı ile şehirlerin inşaatının yanı sıra yasaklı insanları başka devlet işlerinde de çalıştır1672’de Orta İdil Bölgesi’nin bütün Rus olmayan halkla
dılar. Postacılık hizmeti, yol inşaatı ve yolcuların para karşılığında özel arabalarla taşınma işleri ken- rına yasak toplamak için görevlilerin kendilerinin “en
dilerine çok ağır geliyordu.
iyi insanlar” arasından seçmelerine izin verildi.
On yıl sonra da bir başka ferman daha çıkartıldı.
Buna göre Rus feodallerine Tatar, Çuvaş, Mari ve
Yeni şehirlerin
örnekleri,
XVI–XVII.
yüzyıllar

Bağımlı Rus Köylü Nüfusu
XVII. yüzyılda Kazan İli’nin topraklarında Rus köylülerin sayısı arttı. Bunların
temelini, büyük çiftlik sahibi Rusların, Rusya’nın merkezî bölgelerinden buraya
göç ettirdikleri kişiler oluşturmaktadır. Çiftlik sahipleri onları buradaki yeni topraklarında çalıştırıyorlardı. Bunların arasında yalnızca toprak köleleri yoktu,
topraksız köylülerle yarı hür yarı köle olan köylüler de vardı.
Buraya gelen Rusların arasında çok sayıda kaçak köylü vardı. Büyük çiftliklerde
çalışan köylüler, daha önce de Kama ile İdil’e kaçmıştı. Daha XVI. yüzyılın ikinci yarısında bunlar saray veya manastır topraklarına yerleşmeye ya da yasaklılar
arasına dâhil olmaya çalışıyorlardı. Rusya’da kölelik döneminin başlamasıyla
(1649) birlikte bölgeye gelen insanların sayısı arttı. Bunlar, hizmetli insanların
topraklarına yerleşiyorlardı. Ancak bunlar daha çok köylülere birtakım imtiyaz
tanıyan kilise ve manastır topraklarını tercih ediyorlardı. Kaçakların bir kısmı,
Kama Ötesi istihkâm hattına, sınır topraklara yerleşti. Rus köylüleri ile yasaklı
Bütün yasaklı insanlar, devlet toprağının ortağı ola insanlar arasındaki en temel sosyal fark ise yasaklıların özelde hür olup devlete
rak kabul ediliyordu. Devlet toprakları tarım ile uğra karşı feodal bağlılıklarının olmasıydı. Rus köylüler ise doğrudan feodallere ya da
şan topluluklara veriliyor, daha sonra da yapılan top din adamlarına bağlıydı.

lantılarda bu toprak köylüler tarafından aileler arasında
paylaştırılıyordu. Söz konusu toprağı kullanma karşılı
ğında da yasaklı insanlar, devlete yasak vergisini öde
mek zorundaydılar. Bu vergi XVII. yüzyılda her evden
aynî ya da nakd î alınıyordu. XVII. yüzyılın sonunda bu
terim aynı zamanda toplanan verginin ölçüsünü de
ifade ediyordu.
Yasaklı köylülerin madd î durumu değişiyordu. Bu
husus, onların aile içerisindeki iş gücü sayısına, sahip
oldukları tarım aletlerine, aile reislerinin becerisine

Mordva kökenli yasaklı insanların topraklarını ele geçir
meleri yasaklandı. Topraklar terkedildiği takdirde dahi
bunlara el koymak yasaktı. 1685’te söz konusu yasak
tekrar ilan edildi, hatta ele geçirilen toprakların iadesi
istendi. Bunun dışında XVII. yüzyılın ikinci yarısında
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hizmetli insanların bir kısmını, yasaklı sınıfına terfi
ettirdiler.
XVII. yüzyılda “yasak”ın miktarı kesin olarak belirle
niyor ve yasaklı topraklar azalmasına rağmen bunların
miktarı gittikçe artıyordu. Hükümet, aslında buradaki
işleyişi yakından takip ediyordu. Bölgelerde nüfus sayı

Kazan’ın planı.
XVII–XVIII.
yüzyıllar

Novospasskiy
Manastırı’ndaki
ikonda tasvir
edilen Mihail
Dedoroviç ile
Aleksey
Mihayloviç adlı
çarlar. XVII.
yüzyılın sonu

mı yapılarak yasaklı nüfus kontrol altında tutuluyordu.
Yerli yöneticiler yasak toplarken sıkça keyfî hareketler
de bulunuyorlardı. Bütün bunlar yasaklıların tepkisine
yol açıyordu. Onlar şikâyet dilekçeleri yazıyor, yerlerini
terk ediyor ve daha iyi şartlarda çalışmak için Doğu’ya,
Ural Yanı ve Sibirya’nın az nüfuslu bölgelerine göç edi
yorlardı. Bu tür kaçışlar özellikle 1680’li yıllarından iti
baren hız kazandı. 1688’de kaçak köylerin arayışına
dair kanunun çıkartılması, tesadüfî değildir.
Zanaat, Ticaret ve Sanayinin Gelişimi
XVII. yüzyılın ortasında İdil Bölgesi’nin en büyük
şehri, Kazan idi. Burada 17.000 kişi yaşıyordu (XVII.
Konsey Yasası’nın 22. Bölümü’nün 22. Maddesi’ne göre “Herhangi bir
Müslüman, herhangi bir yolla, zorla ya da kandırarak bir Rus’a İslâmiyet’i
kabul ettirirse ve kendi dinine göre onu sünnet ederse bu Müslüman idam edilecek, kendisine hiç merhamet gösterilmeden ateşte yakılacaktır.”

Kuran-ı Kerim,
XVII. yüzyılın ilk
yarısı

yüzyılın 50’li yıllarının ortasında bir
kaç bin kişi vebadan öldü). Şehrin
nüfusunun büyük bir kısmını, zana
atçılar ve tüccarlar oluşturuyordu.
XVII. yüzyılın ortalarında Kazan
çevresinde Gorşeçnaya (Çömlekçi),
Kerpiçnaya (Tuğlacı), Yamskaya
(Postacı) gibi zanaat kasabaları
kuruldu. Yanlarında başkalarını
çalıştırmaya başlayan zanaatçılar
arasında derici, ayakkabıcı, kürkçü,
koyun postu üretenler, sabuncular,
mumcular, demirciler, ağaç oyma
ustaları, fırıncılar, pastacılar vs. vardı.
Özellikle Tatar köylerinde köy zanaatı da gelişti.
Çünkü 1552’de Kazan ele geçirildikten sonra Tatarlar
şehirlerden çıkartıldılar. Köylerde Tatar zanaatçıları
deri işletmeciliği, keçe çizme, koyun ve keçi derisi üre
timi ile uğraşıyorlardı. Kereste sanayi, kuyumculuk ve
tesviyecilik gelişti. Demircilik Tatarlara da diğer Rus
olmayan halklara olduğu gibi hükümet tarafından
yasaklanmıştı.
Toprağı az olan toprak sahiplerinde yaşayan Ruslar
da zanaatla uğraşmaya başladılar. Onlar arasında özel
likle kerestecilik, çömlekçilik, keçecilik, dericilik, içyağı
üretimi vs. yaygındı.

Kazan İli’nde zanaat dallarının gelişmesi, burada
1640’lı yıllardan itibaren manifaktür tipi fabrikaların
ortaya çıkmasını sağladı. Kazan ile Kukmara’da bakır
atölyeleri kuruldu. Çok sayıda deri ve sabun imalatha
nesi kuruldu. Bunların bir kısmı daha sonra büyük fab
rikalara dönüştü. Yine değirmenler, güherçile ve gemi
yapımı atölyeler kuruldu. Dönemin önemli özelliklerin
den biri de tüccarlar, köylüler ve endüstri ile sanayi böl
gelerinde yaşayan insanların da atölyelerinin olmasıdır.
Üretim arttıkça bölgede ticaretle uğraşan insanların
sayısı da arttı. Böylece yavaş yavaş tüccar sınıfı oluştu.
Tüccarlar genelikle Kazan’da yaşıyorlardı ve XVII. yüzyı
lın ortalarında Kazan, İdil bölgesinin en büyük sanayi ve

Konsey Yasası’na göre mevcut düzene ve mevcut iktidara
karşı toplu olarak karşı çıkma yasaktı. Yasanın 21
Kısmı’nın 2. Maddesi’ne göre “Çar Hazretleri’ne, onun
boyarlarına, yüksek rütbeli saray görevlilerine, yakın insanlarına, şehir ve birliklerde valilere ve komutanlara karşı
çıkanlara, bunları soyanlara ya da bunlara saldıranlara
merhamet edilmeyecek ve bunlar idam edilecektir (Burada
yakılarak, dönen bir çarka bağlayarak ya da dört kısma
parçalanarak idam söz konusudur).

ticarî merkezi oldu. Kazanlı tüccarlar toptan ticareti de
kendi ellerinde tuttular. Çeboksarı, Kozmodemyansk,
Elabuga, Menzelinsk, Sarapul ve diğer şehirlerde onlar
satın alma merkezleri kurdular.
1686 yılına kadar Kazan Tatarlarının şehir ticareti ile
uğraşma hakları yoktu. Bu yasağın kalkmasından sonra
onlar aktif ticarî faaliyetlere başladılar. Onlarla birlikte
Elabuga ve Ufa Tatarları da Velikiy Ustüg ve
Solvıçegodsk’un pazarlarında görünmeye başladılar.
Yerli ve yabancı tüccarlar böylece Kazan ve geniş coğ
rafyaya yayılan Kazan İli’ni, Rusya’nın diğer şehir ve
bölgeleriyle bağladılar. Bölge tüccarlarının başka böl
gelere götürdükleri ürünler arasında et, balık, deri,
koyun ve keçi derisi, kürk, bal ve bal mumu yer almak
tadır. Başka bölgelerden ise Kazan’a tuz, meyve, sana
yi ürünleri getiriliyordu. Böylece bölge, ortak Rusya
pazarının oluşumunda son derece aktif bir rol oynadı.

Bir ev planının
çizimi

Stepan Razin.
Ressam:
B. M. Kustodiev
İvanoPredteçenskiy
Manastırı,
1560’lı yıllara ait
bir gravür

Çar Aleksey
Mihayloviç’in
portresi, 1672

uygundu. Örneğin maddelerden birine göre eğer
Hristiyan olmayan çalışan bir kimse vaftiz olmak isterse
onun yine Hristiyan olmayan sahibi çalışanını hür bırak
malı, hatta kendisine bir miktar para ödemesi yapmalıy
dı. Vaftiz olmayan Tatarların Ruslar’dan almış oldukları
ellerindeki malikâneler de alınmalıydı. Malikâneler yal
nızca vaftiz olan Tatarların elinde kalabiliyordu.
1653’te yalnızca Rus toprak sahipleri ile yeni vaftiz
olanlar kendi malikânelerini satma hakkına sahipti.
Bundan bir yıl sonra vaftiz olmamış bir kimsenin ölü
münden sonra topraklarının akrabalık derecesine bakıl
maksızın yalnızca vaftiz olan akrabalarına miras kalabi
leceğine dair bir kanun yayımlandı. 1681’de Hristiyan
olmayanların haklarını sınırlandıran iki kanun daha çıkar
tıldı. Bunlardan ilkine göre vaftiz olanların çalıştığı vaftiz
olmayan Tatarlara ait topraklar ellerinden alınıyordu. Bir
başka kanuna göre de vaftiz olan kimseye ödül olarak
vaftiz olmayan ve Müslüman olarak kalan akrabasından
alınan toprak veriliyordu. Bu yeni vaftiz olanlar ayrıca
altı yıl boyunca vergi ödemiyorlardı. Bunun dışında ken

Kazan İli’nde Hristiyanlaştırma Sürecinin Devam
Etmesi
XVII. yüzyılda devletin Kazan İli’ndeki Rus olmayan
nüfusa karşı izlediği sosyal ve dinî siyasetin temelini
Hristiyanlaştırma sürecinin devamı oluşturdu. Bu
süreçte temel gerekçe olarak da vaftiz olanlarla olma
yanlar arasında suni olarak yaratılan çatışma ve güven
sizlik gösterildi. XVII. yüzyılın başında bölgedeki hiz
metli nüfusun arasında yeni vaftiz edilen hizmetliler
sınıfı ortaya çıktı. Hristiyanlığı kabul eden (çoğu kez
kendi istekleriyle) Orta İdil’in Rus olmayan halkları,
bundan sonra bu isimle (hizmetliler sınıfı) adlandırıl
maya başlandı. Sayıları fazla olma
makla
birlikte
bunlar, Çar
Hükümeti’nin bölgedeki sosyoeko
nomik ve millîdinî siyasetinin
dayanağı oldular.
Yeni vaftiz olan hizmetli
Tatarlara, Müslüman olan en zengin
ve soylu hizmetli Tatarların dahi
sahip olmadıkları haklar verildi. Yeni
vaftiz olanlar Rus soylu asilzadeleri
(dvoryane) ile bir tutuldu; toprak
sahibi olarak malikânelerinde Rus
kölelerini çalıştırabiliyorlardı. Vaftiz
olanların bir kısmı, kendi dilini de
unuttu ve Rus soylu asilzade sınıfı ile
kaynaşmaya başladı. Nitekim bir
çok meşhur Rus soyadı, Tatar
kökenlidir.
Bunlar
arasında
Apraksin, Arakçeev,
Bibikov,
Karamzin, Molostvov, Narışkin,
Saburov, Timiryazev, Turgenev gibi
Karaçurin tarafından kaleme alınan mektupta şöyle satırlar
yer almaktadır: “Kazan Müslümanları, cami imamları,
diğer din adamları ve fakir yetimlerle dul kadınlara merhamet edenler, İkşey Molla, Mamay Mulla, Hanış Mirza,
Moskov Mirza ve bütün imamlar, bütün il ve civardaki
Müslümanlar… Stepan Timofeeviç’ten bu dünyada ve gelecek için dilekçedir… Bizim sözümüz de şudur: Tanrı ve peygamber için, hükümdar ve ordu için, birlikte olmalısınız.
Birlikte olmasanız kabahatiniz kendinizdedir! Tanrı şahittir,
size kötü bir şey olmayacak ve biz sizleri düşünüyoruz.”

soyadları zikretmek gerekmektedir. Rusya’nın farklı
halklarının tarihî kökenleri işte bu şekilde iç içe geçi
yordu.
1620’li yılların sonundan itibaren vaftiz olanların
hakları daha da arttırıldı. Hristiyan olmayanların hakla
rı ise tam tersine gittikçe sınırlandırıldı. Bu husus, XVII.
yüzyıl Rus kanunlarına da yansıdı. Artık
Hristiyanlaştırma siyasetini kilise değil de dünyevî ikti
dar yürütüyordu.
Çar Mihail Fedoroviç 1628’de vaftiz olmayanların yal
nızca Rus köylü kölelerine değil Hristiyan hizmetçilere
de sahip olmalarını yasakladı. 1649 Konsey Yasası’nın
bazı maddeleri de Hristiyanlaştırma siyasetinin ruhuna

İsyanın Son Ocakları
1670 yılının Kasım ayına kadar Tatar, Rus, Çuvaş ve Mordvalar’dan oluşan
kalabalık birliğin başında bulunan Hasan Karaçurin, mukavemeti devam ettirdi.
6 ve 12 Kasım günleri onun başkanlığındaki birlik, Ust-Urenskaya şehri yakınlarındaki Alatır adlı mevkide büyük çatışmalara girdi. Vali Baryatinskiy’in ifadesine göre bu çatışmalarda “o kadar çok kan akıtıldı ki, sanki yağan yağmurun
suyu akıyordu.” İsyancılar mağlup oldu, Karaçurin ise yaralandı. Ancak o yeniden toparlandı ve 8 Aralık günü Alatır’ı kuşattı. Çarlık birlikleri isyancıları bozguna uğrattı. Hasan Karaçurin köylerden birine saklanmayı başardı, ancak
Aralık ayının ikinci yarısında Yu. A. Dolgorukiy başkanlığındaki birlik tarafından yakalanıp idam edildi.

dilerine nakit para da veriliyordu. Neticede Kazan İli’nin
Rus olmayan halk ve özellikle de Tatarlar, yalnızca sosyal
statü (yasaklı ya da hizmetli) açısından değil dinî (vaftiz
olanlarla olmayanlar) açıdan da bölünmüş oldular.
Rus olmayan halkların haklarının çiğnenmesi, tepki
ye yol açtı. Örneğin 1682’de Kazan Tatarları Osmanlı
Sultanı IV. Mehmed’e elçi heyeti gönderdiler ve ondan
kendilerini Müslümanları baskı altında tutan Rus
Çarı’nın hâkimiyetinden kurtarmasını istediler. Gerçi
herhangi bir netice alınmadı. Halkın sosyal ve millîdinî
alanlardaki protestosu özellikle 1670’li yılların başında
daha sert oldu.
Stepan Razin Başkanlığındaki Köylü Savaşı’nda Kazan
İli’nin Halkları
Stepan Razin başkanlığındaki köylü hareketi, XVII.
yüzyıldaki en büyük halk hareketlerinden biriydi. Bu
harekette Tatarlar, Çuvaşlar, Mariler, Mordvalar başta
olmak üzere Orta İdil halkları da yer aldılar. Bu hareke
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tin sebebi ise ülkede toprak köleliği hukukunun uygu
lanmaya başlanmasıydı. 1649 Konsey Yasası’na göre
köylüler, toprak sahibine ebediyen bağlı kalacak,
endüstri bölgesindeki çalışanlar da buralara bağlana
caktı. Feodaller vergi ve yükümlülükleri arttırdılar.
Böylece Rusya’da mutlak monarşi rejiminin oluşum
süreci devam etti.
Bütün bunların toplu protestolara yol açmaması
mümkün değildi. Köylü kölelerin kaçarak Rusya’nın
merkezî bölgelerinden İdil Ural da dâhil olmak üzere
sınır bölgelerine göçleri başladı. En büyük isyanlar da
burada meydana geldi. Buraya kaçıp gelen köylüler,
yerli köylüler, Kazaklar ve farklı etnik gruplara mensup
yasaklılar, isyan bayrağını kaldıran
kimselerdi.
Yasaklı köylülerin durumu, köle
köylülerin durumundan biraz olsun
daha iyidi. Ancak feodal baskının
artması bu sınıfı da etkiledi.
Bölgenin Rus olmayan halkının ise
Stepan Razin’i desteklemesi için
ayrı sebepleri vardı. Orta İdil bölge
sinin kolonileştirilme sürecinin
devam etmesi ve bunun sonucunda
en iyi toprakların Rus feodallerin,
kilise ve manastırların eline geçme
si, rahatsızlığa yol açtı. Yasaklı ve
hizmetli insanların toprakları büyük
Stepan Razin.
ölçüde azaldı. Hristiyanlaştırma siyasetinin arttırılma
“Rusya’daki Kanlı sının da etkisi oldu. Bundan dolayı bölge nüfusunun
İsyan Hakkındaki büyük bir kısmı isyancı ordusuna katılma kararı aldı.
Kısa, Ancak
Stepan Razin’e göre onun hedefi başta İdil’e, ardın
Gerçek
dan da Moskova’ya gidip “Moskova Devleti’ndeki iha
Hikâye”den
netçileri atmak ve kara insanlara hürriyet vermekti.”
alınan bir gravür,
Razin’in hareketi, Don’da Kozakların isyanı olarak
1671
başladı. 1670 yılının ilkbaharında 7.000 askerden olu
şan Razin’in birliği seferine başladı. MayısAğustos
ayları arasında onlar Astarhan, Tsaritsıno, Saratov ve
Samara şehirlerini ele geçirdiler. 4 Eylül günü Razin’in
askerleri 200 büyük gemi ile Simbirsk (Ulyanovsk)’e
yaklaştılar. Burası istihkâm hattının merkeziydi.
İsyancıların başarısı, harekete köylü savaşı özelliğini
kazandırdı. Söz konusu birliğe burada binlerce Tatar,
Çuvaş, Mordva ve Rus köylüsü katıldı.
Stepan Razin her yere “güzel mektuplar” gönderdi
ve köylülerden kendi hareketine katılmalarını istedi.
Böylece onlar “hem ihanet edenlerden hem de kan içi
cilerden” kurtulacaklardı. Bugün tarihçiler bu mektup
lardan altısından haberdardırlar. Bunlardan biri Tatarca
kaleme alınmıştır. Bu mektubun yazarı ise bölgenin en
meşhur isyancısı ve Stepan Razin’in savaş arkadaşı
Hasan Karaçurin idi. Köken itibarıyla Hasan Karaçurin,
Kadom İli’nin hizmetli Tatarlarından olup malikâne ve
köylü kölelere de sahipti. Razin, sorgulardan birinde
onu kendisini Kazan’a yürümeye davet eden “hâli vakti
yerinde” adam olarak adlandırmıştır. Yine Karatay
Köyü’nden İşterek Molla da Rusça ve Tatarca olmak
üzere birkaç mektup yazarak halktan Stepan Razin’in
birliğine katılmasını istedi.
1670 yılı Eylül ayının başında Simbirsk yakınlarında
bulunan Stepan Razin’in birliği, yaklaşık 20 bin asker
den oluşuyordu. Şehrin kuşatması bir aydan fazla
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sürdü, Simbirsk Kremli’ni birkaç kez kuşatıldı. Kazan
Valisi Yu. N. Baryatinskiy’in birliği burada bozguna
uğratıldı ve Tetüşi’ye çekilmek zorunda kaldı.
İsyancıların kalabalık birlikleri İdil’in diğer bölgelerinde
de faaliyet içerisindeydi. Onlar Alatır, Kurmış, Saransk,
Kozmodemyansk ve birkaç şehir daha ele geçirdiler.
Ele geçirilen yerlerde isyancılar
kendi yönetimlerini kuruyor, yeni
vali ve diğer görevlileri atıyorlardı.
Köylülerin düşüncesine göre bunla
rın şimdi adil bir yönetim kurmaları
gerekiyordu.
Ancak yavaş yavaş güç dengesi,
hükümet birlikleri lehine değişmeye
başladı. Çarlık Hükümeti Arzamas,
Kazan ve Şatsk’a kalabalık birlikler
gönderdi. Yu. N. Baryatinskiy,
Simbirsk’e gönderilen tenkil müfre
zesinin başına getirildi.
Bu müfrezenin içerisinde hizmetli
Tatarların birlikleri de yer aldı. Gerçi
Baryatinskiy Moskova’ya onlara
pek güvenilmemesi gerektiğini bil
dirdi: “Müfrezede yer alan Tatarlar,
kötü hizmet etmektedirler… ve ilk
çatışmadan itibaren de pek güvenil
mez olup hemen evlerine dağıldılar.
Çatışmada da onlara güvenmemek
gerekir.”
1670 yılının Ekim ayının başların
da Razin’in ordusu Simbirsk yakınla
rında mağlup oldu ve İdil’in aşağısı
na çekildi. İsyancıların başı, yaralıy
dı. Ancak köylü mücadelesi Orta idil

XIX. yüzyıl Rus tarihçisi N. İ. Kostomarov şöyle yazmıştır: “Moskova valileri en
suçlu isyancılara karşı çok acımasız davrandılar. Bazılarını astılar, bazılarını
kazığa oturttular, başkalarını da korkutmak için öldüresiye dövdüler ve parçaladılar. Daha az suçlu olanlara kamçıyla vurdular ve herkese yemin ettirdiler.
Müslümanlarla paganları ise öldürdüler.” İdamlar Arzamas’ta yapıldı. Olaylara
şahit olan birine göre “şehrin civarı cehenneme benziyordu. Her yerde idam sehpaları yer alıyor ve her birinde 40’ar — 50’şer ceset asılıydı. Kesilmiş kafalar
yerlerde dağınık hâlde bulunuyor ve taze kanlardan duman çıkıyordu. Her yerde
kazığa oturtulmuş insanlar vardı. Çoğu da hayatta olup üç gün boyunca tarif
edilmez acılar çekiyordu.”

bölgesinde dört ay daha devam etti. Kozmodemyansk
ve Tsivilsk örneklerinde olduğu gibi bazen isyancılar
yeniden galip gelmeyi başarıyorlardı. Ancak 1671 yılının
başında isyancıların İdil bölgesindeki temel birlikleri,
tamamen bozguna uğratılmıştı. İsyan etmeye cesaret
eden köylüler, acımasız bir şekilde cezalandırıldılar.
Hükümet isyanı bastırdıktan sonra bazı geri adımlar
da attı. Örneğin yasaklı insanların topraklarının feodal
lere dağıtımına son verildi, asilzadelerin ele geçirdiği
yasaklıların toprakları sahiplerine iade edildi.
Yasaklıların borçlarının bir kısmı silindi. Valiler, bölgede
Rus olmayan halkların ihanetinin önüne geçme ve
çeşitli imtiyazlarla onları Hristiyanlığa geçmelerini
sağlama emri aldılar.
Stepan Razin başkanlığındaki köylülerin savaşının
başarısız olmasının neticesinde Çarlık Hükümeti, İdil
bölgesindeki konumunu pekiştirdi. Ancak yine de
bölge nüfusu ve özellikle de farklı milletlerden oluşan
köylüler, özgürlük mücadelesinde bir araya gelmeyi
başardılar.
A. Oleariy’in İdil
Haritası.
1630’lu yıllar
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XVII. yüzyılda şehir civarının toprakları genişletildi ve
istihkâm amaçlı ağaç duvarlarla çevirildi. İoakim ve
Anna Kilisesi (XVII. yüzyılın sonu), manastır ile aynı adı
taşıyan İvanoPredteçenskiy Kilisesi (1649) ve
Kremlin’de Vvedenie Bogoroditsı Kilisesi (XVII. yüzyılın
ortası) inşa edildi. Bu dönemde ağaçtan olan birçok
kilise, taştan yeniden yapıldı. 1663’te
Bulak’taki Preobrajenskaya mahallesin
deki Moskovskiy Çudotvorets Kilisesi (Bu
kilise, 1565–1568 kayıtlarında geçme
mektedir. Aynı isimli ağaçtan kilise XVI.
yüzyılın sonunda veya XVII. yüzyılın başın
da inşa edilmiş olabilir), 1674’te Streletskiy
Veşnyakov mahallesindeki Nikolay Çudot
vorets Kilisesi, 1676’da aynı mahalledeki
Voznesenie Gospodnya Kilisesi, 1682’de
Streletskiy Subbota Çaadaev mahallesin
deki Pokrov Bogoroditsı Kilisesi, 1684’te
aynı mahalledeki Nikola Tulskiy Kilisesi,
1686’da Streletskiy Hohlov mahallesindeki
Vozdvijenie Kresta Gospodnya Kilisesi,
1687’de Arhiepiskopskiy mahallesindeki Vladimir
Bogomater Kilisesi yeniden taştan yapıldı.
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Fedorovskiy Manastırı
inşa edildi. 1700’de bu yapıya taştan Jivonaçalnaya
Troitsa Kilisesi eklendi. Ayrıca Fedor Stratilata da bura
ya içinde mihrap bulunan bir yan bölme yaptırdı.
Manastır 1742 yılına kadar faaliyet gösterdi. XVII. yüz
yılda Rus mimarisinde daha sonra “tuğla desenli” adını
alan özel bir tarz geliştirildi. Bu tarzın karakteristik
özelliği, resimlerin karışık büyüklükte, ayrıntıların ise
çok renkli olmasıyla cephelerde bazen tamamen
bezekli olan çok sayıda küçük parçaların ve renkli çini
lerin kullanımıdır.
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Kremlin’de de rekonstrüksiyon işleri yapıldı.
Kremlin’in ağaçtan duvarlarının yerini kırmızı kerpiçler
aldı. Boşluklara ve kerpiç aralarına ise kireç sütüyle
beyaz taşlar yerleştirildi. Beyaz taşlı kuzey ve güney
kulelerin arasını birleştiren bu duvar, Kazan Kremlini’ni
güçlü bir kaleye dönüştürdü. Kalenin duvarlarının peri
metresi, yaklaşık 1.500 metre, kalınlığı 4–6 metre, yük
sekliği 6–8 metre idi. Duvarların üstünden ve 0.7–1.2
metre kalınlığı olan parapet duvarının arkasından
genişliği 3–5 metre olan korunaklı bir yol yapıldı. Söz
konusu yolun üstündeki iki tarafa meyilli çatı, ağaç
direklerle destekleniyordu. Duvarlarla aynı zamanda
ağaç kuleler de taş kulelerle değiştirildi. Dört kenarlı
kulelerden beşinden (Spasskaya, Preobrajenskaya,
Nikolskaya, Voskresenskaya, Dmitrievskaya) geçişler
mümkündü. Diğerlerinden (YugoZapadnaya, Yugo
Vostoçnaya, Bezımyannaya, Severnaya, Severo
Vostoçnaya, Konsistorskaya, Mnogogrannaya) ise
geçişler mümkün değildi. Bu kulelerin her birinin ateş

menfezi olan üçer beşer askerî balkonu vardı.
Blagoveşenskiy Katedrali’nin yanına çan kulesi dikildi.
XVII. yüzyılda Kazan’da kerpiçten devlet binaları
yapılmaya başlandı. 1695’te avlusunda Aleksey Çelo
vek Bojiy Kilisesi olan kapalı çarşı inşa edildi. Bu kilise,
1634’te inşa edilen Kapalı Çarşı Kilisesi’nin yerine yapıl
dı. Yine Çestnıe Dreva Kresta Gospodnya Kilisesi de bu
tarihlerde inşa edildi. XVII. yüzyılın ikinci yarısında
Sredniy Kaban Nehri Gölü’nün batı kıyısında Kazan pis
koposlarının şehrin dışında bulunan konağı (daha sonra
Voskresenskiy Manastırı) kuruldu.

Rus Hâkimiyeti Dönemi
Ta r i h

Fransız Kralının
Sıradan
Coğrafyacısı Olan
S. Sanson’un
1692 Tarihli
Atlası’ndaki
“Büyük Moskova
Knezliği ve Beyaz
Rus Çarının
Devleti”nin
Haritası

332–333

Rus Hâkimiyeti Dönemi
Ta r i h

F. de Vitt’ın XVIII.
Yüzyılın Başında
Amsterdam’da
Basılan “Büyük
Tatar Diyarı,
Büyük Moğol
İmparatorluğu,
Japonya ve Çin
Haritası”

334–335

Ta r i h

Rus Hâkimiyeti Dönemi
XVIII. Yüzyılda Kazan İli

336–337

XVIII. Yüzyılda Kazan İli
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya’da (1721’den iti
baren Rusya İmparatorluğu) I. Petro’nun faaliyetleri ile
bağlantılı olarak reformlar gerçekleştirildi. Reformlar
devlet yönetimi, askeriye, sanayi, ticaret, eğitim ve
hayatın sosyal alanını kapsadı. Bu reformlar, ülke tari
hinde ilk modernleşme denemesiydi. Petro’nun bütün
reformları, Kazan İli’ni ve bölgenin çok uluslu nüfusu
nun hayatını da etkiledi.
XVIII. yüzyılda ülke ekonomisinde de büyük değişik
likler yaşandı. Sanayi gelişimi hızlandı. XVIII. yüzyılın
ikinci yarısında Kapitalist düzen oluşmaya başladı. İç ve
dış ticaret de çok gelişti. Feodalserflik düzen yavaş
yavaş bozulmaya başladı. Köy ekonomisinde büyük
değişiklikler yaşanmasa da sanayi ve ticarette aynen
ülke genelinde olduğu gibi kökten değişiklikler meyda
na geldi.

I. Petro dönemindeki 10
Ruble. 1716

Kazan Vilayeti’nin Kuruluşu
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XVII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde eski merkezî ve
yerel yönetim sisteminin artık köh
neleştiği anlaşıldı. I. Petro, ülkenin
devlet yönetim sistemini yenileme
ye çalıştı. 1708–1710 yıllarındaki
idarî reformlar çerçevesinde ülke
sekiz vilayete bölündü ve her birinin
başına vali (gubernator) getirildi.
Kazan idarî birimi de dâhil olmak
üzere bu güne kadar mevcut olan
bütün idarî birimler kaldırıldı.
Yeni idarî sistem çerçevesinde
1708’de Kazan Vilayeti kuruldu. Eski
Kazan, Astarhan ve Sibirya hanlıkla
rın topraklarının büyük bir kısmı, bu
vilayetin sınırları içerisinde yer aldı.
Çok geçmeden vilayetin sınırları,
Astarhan (1717) ve Nijegorodsk
(1719) vilayetlerinin oluşturulmasıy
la küçüldü. Kazan Vilayeti önce voy
vodalıklara (il valiliklerine), 1719’dan
itibaren ise illere bölündü. XVIII.
yüzyılın başlarında vilayetin toplam
nüfusu, yaklaşık 590.000’di.
Kazan Vilayeti diğer vilayetlerin de yaptığı gibi ordu,
filo ve diplomatik bakanlıkların masraflarının karşılan
ması için kendi bütçesinden pay ayırmalıydı. Kazan
valisi ve diğer valiler sınırsız idarî, adl î ve mal î yetkiye
sahip olup çok karmaşık bir bürokrasi sistemini uygulu
yorlardı. Vergilerin toplanması, mahkeme, askere alın
malar da valinin görevleri arasındaydı. Başkomutan Tatar kadını.
olarak vilayetin sınırları içerisinde yer alan askerî birlik Kornel de
Bruin’in
ler de ona itaat ediyorlardı.
Vergi Reformu. Devlet Köylüleri
I.Petro döneminde başlatılan muazzam inşaat faali
yetleri, daimî ordu ve filonun bulundurulması ile sana
yinin gelişimi, hazinenin daima dolu olmasını gerektiri
yordu. Bu amaçla dolaylı vergilerle birtakım devlet
tekeli yürürlüğe girdi. Ancak yine de hazine yetersiz
kalıyordu. 1718–1724 yıllarında hükümet, nüfus sayımı
gerçekleştirdi ve bu sayımdan sonra hane başına top
lanan vergi, kişi başına toplanmaya başlandı.
Aynı tarihlerde devlet köylüleri sınıfı oluşturuldu. Bu
sınıfa, feodallere ait olmayan topraklarda yaşayan
büyük köylüler dâhil edildi. Devlet köylüleri,
“hazine”ye aitti ve bundan dolayı bunlar, “hazine köy
lüleri” olarak da adlandırılıyordu.
Vergi reformu neticesinde toplanan vergi miktarı
neredeyse iki kat arttı. Yeni vergi, vergiye tâbi bütün
sınıfların (köylüler, sanayi bölgelerinde çalışan işçiler)
erkeklerinden (yaşlarına bakılmaksızın) alınıyordu. Yeni
sayım yapılıncaya kadar ölenin yerine vergiyi akrabala
rı ya da köydaşları ödemeliydi. Devlet köylüsü ile sana
yi ve diğer işçilerden 1 Ruble 14 kopeyk, feodallere ait
köylülerden ise 74 kopeyk alınıyordu.

resminden kopya,
XVIII. yüzyılın
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1724’te devlet köylüleri sınıfına Kazan Vilayeti’nin
yasaklı insanları da dâhil oldu. Bu tarihten itibaren
onlar, yasaklı olarak adlandırılamıyorlardı. Ancak
adlandırma daha uzun süre kullanılmaya devam etti.
Eski yasaklılar da kişi başına toplanan vergiyi ödemeye
başladılar. Devlet köylülerinin büyük bir kısmını Tatar,
Çuvaş, Mari, Mordva ve Udmurtlar ile kısmen Ruslar
oluşturdu. Bunların hepsinin omuzlarındaki yük böyle
ce artmış oldu.
Kişi başına toplanan verginin yanı sıra Kazan
Vilayeti’nin köylüleri yerli vergiler de ödüyordu.
Sulama kanalı, demirhâne, değirmen, hamam ve geçit
lerden de önemli miktarda vergi toplanıyordu.
Tatarlardan ayrıca evlilik vergisi (25 kopeyk) alınıyordu.
Bunun dışında köylülerin çok sayıda yükümlülüğü
vardı. Bunlar inşaatta çalışmak, birliklerin mola için
yerleştirilmesini sağlamak, askerî hizmetlerini yerine
getirmek vs. zorundaydılar. Kazan Vilayeti’nin binlerce
köylüsü, şehir, liman ve kale inşaatında çalıştırıldı.
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Kazan Vilayeti’ndeki ver
giye tâbi halkın durumu kötüleşti. Bunun neticesinde
çok sayıda köylü bulundukları yeri terk ederek Başkurt
topraklarına, Orenburg iline ve Kama Ötesi’ndeki istih
kâm hattına göç ettiler. 1716’da yasaklı köylülerin
47.000 hanesinden yaklaşık 20.000’i boştu.
Fabrikaların Açılması
Petro reformları döneminde ülkedeki fabrikaların
sayısı hızla arttı. Çeyrek asır içerisinde onların sayısı 6.5
kat arttı. Fabrikaları genellikle devlet inşa ediyor ve
böylece ordu ve filonun gittikçe artan ihtiyacını karşı
lamaya çalışıyordu. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Kazan
Vilayeti’nde ağır sanayi de gelişmeye başladı. Ağır
sanayi de devletin kontrolündeydi.
1714’te I. Petro’nun yün fabrikalarının kuruluşuna
dair emri çerçevesinde Kazan Yün Fabrikası kuruldu. Bu
fabrika ordu için çuha üretti. “Çuha işinin başlatılması”
için Moskova’dan Kazan’a Yarbay Afanasiy Gruzintsev
gönderildi. 1719’da fabrikada artık 200’den fazla kişi
çalışıyordu. Ancak üretilen ürünün kalitesi pek iyi değil
di. Fabrikanın yerel yönetimin kont
rolüne devredilmesi de işleri düzelt
medi. 1722’de Kazan’ı ziyaret eden
Petro buna bizzat şahit oldu. İki yıl
sonra fabrika Kazanlı tüccar ve iş
adamı İ. Mihlyaev ile B. Puşnikov, O.
Tverdışev, M. İvanov ve V.
İzdeberskiy adlı tüccarlara devredil
di. 1725’te fabrikada artık 600’dan
fazla kişi çalışıyordu.
Petro’nun 1718 tarihli emriyle
Kazan
Amiralliği
kuruldu.
Amiralliğin en önemli görevi ise
nehir ve deniz gemilerinin yapımı,
tamiri ve uzun süre boyunca saklan
masıydı. Kazan, Astarhan ve
Nijegorod tersanelerini içeren ami
rallikte Baltık ve Hazar filoları için
bombardıman gemisi, firkateyn,
gulet, galyot ve hafif kürek teknesi
yapılıyordu. Kazanka Nehri kıyısın
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da, Bişbalta Köyü yakınlarında kurulan amiralliğin içe
risinde tersane, kroki odası, demirci, fıçıcı, yelkenci ve
marangozcu atölyeleri vardı. XVIII. yüzyılın ilk yarısında
amiralliğin etrafında büyük bir mahalle kuruldu ve
burası Admiralteyskaya (Amirallik) mahallesi adını
aldı.
Kazan’da amiralliğin kuruluşu tesadüfî değildi. Bu
dönemde vilayetin zenginliğini gemi yapımında kulla
nılan meşe ve çam ormanları oluşturuyordu. Gemilerin
yapımında sadece Kazan Vilayeti’ndeki ağaçlar kulla
nılmıyordu. Onlarca kilometre uzaklıktaki ormanlardan
da ağaçlar kesilip nehir yoluyla buraya getiriliyordu. Bu
zor işi de devletin köylülerine ve özellikle de Rus olma
Laşmanlar
Laşman olarak da adlandırılan ağaç kesicilerin ortaya çıkması doğrudan I. Petro’nun 1 Ocak 1718 tarihli fermanı ile
bağlantılıdır. Bu ferman gemi yapımında kullanılan ağaçların bedava hazırlanma işinde Kazan, Nijegorod ve Voronej
vilayetleri ile Simbirsk ilindeki hizmetli mirzalardan,
Tatarlardan, Çuvaşlardan ve Mordvalardan istifade etmeyi
öngörüyordu. Gemi yapımında kullanılan ağaçları hazırlama, işleme ve taşıma işinde ağaç kesicileri devlete karşı feodal yükümlülükleri olan kimselerdi. Vaftiz olanların yerine
bu işleri vaftiz olmayanlar yapıyordu. 1719’da Kazan
Vilayeti’nde 23.700 ormancı mevcuttu. Bu da devlet köylülerinin neredeyse yarısını oluşturuyordu.
Çarın bu fermanı, hizmetli Tatar sınıfının parçalanma sürecini tamamladı. Bunların büyük bir kısmı ormancı oldu. I.
Petro döneminde amiralliğe bağlanan hizmetli Tatarlar, hiçbir vergi ödemediler. Ancak 1725’ten itibaren onlardan da
vergi toplanmaya başlandı. Böylece hizmetli Tatarlar, vergiye tâbi bir sınıf hâline geldiler.

etmektedir. Yeni Ortodoksların sayısının bu kadar az
olması, ne hükümeti ne de Rus Ortodoks Kilisesi’ni
memnun ediyordu. Ayrıca bunların da birçoğu yeni dini
formalite icabı kabul ediyordu.
Kazan Metropoliti Tihon, Sinod’a (kilise temsilcileri
nin toplandığı meclis) verdiği raporda yeni vaftiz olan
ların kiliseye gelmediklerini, günah çıkarmadıklarını,
ölülerini de papazlar olmadan kendilerinin defnettikle
rini bildirmiştir.
1710’lu yılların başlarında ve ardından da 1720’li yıl
larda I. Petro, Hristiyanlaştırmanın yeni döneminin
başlangıcını teşkil eden birkaç ferman çıkarttı.
Müslümanlara yarım yıl içerisinde vaftiz olma emri
verildi. Tatar çiftlik sahiplerinin çoğu vaftiz olmayı red
detti. Bundan dolayı onların topraklarına el konuldu ve
bu topraklar ya vaftiz olmuş akrabalarına ya da Rus
çiftlik sahiplerine verildi.
1715’te I. Petro “Hristiyanlığı kabul etmediklerinden
dolayı Müslüman çiftlik sahiplerinin topraklarındaki
Hristiyan köylülerinin sayımı ve topraklarının ellerin

yanların omuzlarına yüklediler. Bunların büyük bir
kısmı, amiralliğe kaydedildiler.
Gemi yapımının ihtiyaçlarını karşılamak için 1719’da
Kazan’da deri fabrikası kuruldu. Başta bu fabrika
Sukonnaya (Çuha) mahallesinde bulunuyordu. Burada
gemi pompaları için deri, taban derisi ve ordu için tela
tin üretildi. Pompa derileri sadece Kazan
Amiralliği’nde değil, Petersburg, Astarhan ve
Arhangelsk’teki tersanelerde de kullanıldı.

3 Kasım 1713 tarihli Petro’nun fermanında şöyle deniliyordu: “Büyük Hükümdar Kazan ve Azak vilayetlerindeki
Müslümanlara şunu emretti: Müslümanların çiftliklerinde Hristiyan dinine ait köylüler ve diğer çalışanlar varsa
bu çiftlik sahipleri yarım yıl içerisinde vaftiz olmalıdırlar.
Bunu kabul etmeyenelerin bu çiftlikleri bütün köylüleri
ve mallarıyla birlikte ellerinden alınacak ve devlete devredilecektir.”

XVIII. Yüzyılda Kazan Vilayeti’nde Halkın
Hristiyanlaştırılması
XVIII. yüzyıl boyunca Kazan Vilayeti’nde uygulanan
dinî siyaset çok değişkendi. Zaman zaman halka zorla
Hristiyanlık kabul ettirilmeye çalışıldığı gibi dinlere
karşı müsamahalı siyasetin izlendiği de oldu. XVIII.
yüzyılın ilk çeyreğinde Kazan Vilayeti’nde başka din
den olup vaftiz edilenlerin sayısı 13.000 civarındaydı.
Bu sayı, Rus olmayan nüfusun % 4.7’sine tekabül
Tatarlara Ait Toprakların Azalması
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Tatarlara ait topraklar büyük zarar gördü. 1713’te
Kazan Vilayeti’nde yaklaşık 2.000 büyük çiftlik sahibi vardı. Çok geçmeden I.
Petro vaftiz olmayan çiftlik sahiplerinin köylü kölelerine sahip olma hakkını
sınırlandıran iki ayrı emir çıkarttı. Tatar çiftlik sahipleri böylece iş gücünden
mahrum bırakıldılar. Çünkü köleler, devletin köylüleri sınıfına geçirildi, yarı hür
yarı köle olan köylüler ise tam köle hâline getirildiler. Vaftiz olmayı reddedenlerin çiftliklerine el konuldu. Çiftlik sahipleri de ister istemez hayat tarzlarını
değiştirmeye başladılar. Onlar ticaret, hafif sanayi ve zanaat ile uğraşmaya başladılar. Daha sonra onlar vergiye tâbi kimseler olarak kaydedildiler ve asilzadelere tanınan imtiyazları kaybettiler.

den alınması”na dair yeni bir ferman daha çıkarttı. Bu
ferman, Müslüman ve diğer gayri Hristiyan çiftlik
sahiplerinin zorla vaftiz olmalarını, aksi takdirde kendi
lerine ait olan Hristiyan köylülerinin toprak ve mallarıy
la birlikte ellerinden alınmasını ve devlete devredilme
sini öngörüyordu. Bununla birlikte mirzalar, kendi çift
lik, değirmen ve topraklarını ellerinde bulundurmaya
devam ettiler.
I.Petro’nun 20’li yılların başındaki fermanları ise artık
vergiye tâbi tutulan gayri Ruslarla ilgiliydi. Bu ferman
lar, Hristiyanlığı kabul edenlere vergi ve askerlik konu
sunda üç yıllık erteleme öngörüyordu.
Ancak imparatorun fermanları fiiliyatta bir sonuç
vermedi. Tatarlardan Hristiyanlığa ancak yaklaşık
2.000 kişi geçti. Bölgedeki Rus olmayan diğer halklar
dan da vaftiz olanların sayısı fazla değildi.
XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde bölgede
Hristiyanlaştırma siyasetine daha fazla ağırlık verildi.
1728’de yerel yönetimler, eski din (İslâmiyet) ile ilgili
vaazların yapılmasını engellemeleri gerektiğine dair
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emir aldılar. Hristiyanlıktan vazgeçen yeni vaftiz
olanları ise “düzelmeleri” için manastırlara gönderi
yorlardı. Müslümanlarla yeni vaftiz olanlar da artık
ayrı yerlere yerleştiriliyorlardı. Hristiyanlaştırma siya
seti özellikle 1740–1750’li yıllarda geniş ölçüde tatbik
edilmeye çalışıldı.
Daha 1731’de Sviyajesk’te Kazan ve Nijegorod
Müslümanları ile diğer dinlere mensup halkları
Hristiyanlaştırmak için komisyon kuruldu. 8 yıl içeri
sinde bu komisyon, yaklaşık 2.000 kişiyi vaftiz etmeyi
başardı. 1740’ta İmparatoriçe Anna İvanovna’nın
emriyle söz konusu misyoner müessesenin yerine
Kazan, Nijegorod, Astarhan ve Voronej vilayetlerinde
ki Müslüman ve paganların
Hristiyanlaştırılması ve yeni vaftiz
olanların işleri ile uğraşacak bir
komite oluşturuldu. Rus imparato
riçenin fermanı, Hristiyanlaştırma
ve Ruslaştırmayı öngören geniş
program içeriyordu. Bu program
hem Ortodoksluğa geçişleri hem
de geçenlerin Htistiyanlık’ta kal
malarını sağlayacak önlemleri kap
sıyordu.
Rus imparatoriçenin fermanına
göre vaftiz olanlara çeşitli hediyeler
ile 50 Kopeyk’ten 1.5 Ruble’ye kadar
Elizaveta
Petrovna adına
basılan altın 50
kopeyk, 1756

Kazan Tatar
kadını.
Ressam:
İ. G. Georgi

Rusya Müslümanları Dinî Nezareti
Dinî Nezaret kurulduktan sonra ilk müftü olarak
Muhammedcan Husainov atandı. Hükümet ona o tarihte
çok büyük sayılabilecek yıllık 1.500 Ruble maaş ödedi.
Müftünün yardımcıları ile Kazan Tatar mollalarına da devlet maaş ödemek zorundaydı. Dinî Nezaret’in faaliyet alanı
da çok genişti. Müslüman din adamlarının tayini, onların
bilgi ve faaliyetlerinin kontrolü, cami inşaatı ve tamiri,
nikâh işleri, mülkî tartışmaların çözümü vs. nezaretin başlıca görevlerindendi.

İmparatoriçe
Elizaveta
Petrovna
portresi. Ressam:
İ. P. Argunova,
1780’lı yıllar

para ödülü verilecekti. Vaftiz olduk
tan sonra yasaklı Müslüman
Tatarlara bakır haç, gömlek, panto
lon, çuhadan kaftan, şapka, eldiven,
çorap; Tatar mirzalarına ise gümüş
haç ile daha değerli kıyafet ve eşya
veriliyordu. Ayrıca yine yeni vaftiz
olanların üç yıllığına vergi ve diğer
yükümlülüklerden muaf tutulacağı
da ileri sürüldü. Yeni vaftiz olanlar
için Ortodoks dinini öğretecek kurs
ların düzenlenmesi ve Ruslarla
evlenmelerin teşvik edilmesi tavsi
ye edildi.
Fermana göre “vaftiz işleri zorla
yapılmamalı, başka dinlerde olanlar
tehdit edilmemeli, havariler gibi
davranılmalı, tevazu, sükûnet ve
kibarlık ile yaklaşılmalı, böbürlenme
ve korkutma olmadan hareket edil
meli, onların başka şekilde anlama
Kazan Tatarı.
larına yol gösterilmeliydi.”
Maalesef fiiliyatta olaylar farklı şekilde gelişti ve Ressam:
Hristiyanlaştırma sürecinde zorlama metotlara başvu İ. G. Georgi
ruldu. Kazan ve Sviyajesk Başpiskoposu Luka
Konaşeviç’in, komitenin başına geçmesiyle birlikte
Müslümanlar zorla vaftiz edilmeye ve takip edilmeye
başlandılar.
Misyonerler askerlerle birlikte gayri Rusların yaşa
dıkları köylere giderek köy halkını zorla nehre götürüp
vaftiz ediyorlardı. İnsanları sokaklarda yakalayarak
kiliselere götürüyor, üzerilerine soğuk su boşaltıyor ve
onları Hristiyan ilân ediyorlardı. Hristiyan ayinlerini
yerine getirmeyenler ise hapse atılıyor, onlara fizikî
cezalar veriliyordu. Müslümanların dinî bayram günle
rinde Ortodoks din adamları Tatar köylerinde haçlı
yürüyüşleri düzenliyorlardı. Eski Müslüman mezarlıkla
rı da yıkılıyor ve buralar her türlü aşağılayıcı harekete
maruz bırakılıyordu.
Saldırgan misyoner Luka’nın etkisiyle 1742’de
Rusya’nın başkentinde, “Kazan Vilayeti’nde camilerin

inşaatını yasaklayan ve valilerle diğer görevlilere yeni
vaftiz olanlardan geri İslâmiyet’e dönenlerin takip
etmelerini” öngören yeni bir ferman çıkartıldı.
Fermana göre Kazan Vilayeti’nde mevcut olan cami
ler yıkılacak, yenileri de inşa edilmeyecekti. Sonraki
iki yılda birkaç yeni vaftizin yaşadığı köylerde dahi
kiliselerin inşaatını öngören yeni
fermanlar çıkartıldı. 1749 ferma
nında ise Hristiyanlığı kabul eden
kimselerin vergileri, vaftiz olma
yanlara yüklendi.
İki yıl içerisinde Kazan Vilayeti’nde
418 cami yıkıldı. 1749 yangınından
sonra L. Konaşeviç, Tatar mahalle
sindeki nüfusun bir kısmını yeni yere,
Popovka Köyü yakınlarına göç ettir
di. Burada Yeni Tatar Mahallesi
kuruldu (Eskisi Eski Tatar Mahallesi
olarak adlandırılmaya başlandı).
1752’de piskoposun raporu gereğin
ce “Kazan Tatarlarının izin almadan
inşa ettikleri camilerin yıkımına” dair
yeni bir ferman çıkartıldı.
Rusya İmparatorluğu’nun baş
kentine hiç durmadan L. Konaşeviç
başkanlığındaki komitenin gerçek
leştirdiği zorla Hristiyanlaştırma ve
Müslümanlara uygulanan baskı ile
ilgili şikâyetler gitti. Bu da bir sonuç verdi. 1750’de din
adamlarının toplantısında “başka dinlere mensup kim
selerin zorla Hristiyanlaştırılmaması” kararı alındı. Beş
yıl sonra L. Konaşeviç Belgorod Piskoposluğu’na gön
derildi ve 1758’de burada öldü.
Hristiyanlaştırma sürecinde başka metotlara da baş
vuruldu. Örneğin 1750’li yıllarda yeni vaftiz olanlar için
birkaç okul açıldı. Daha sonra bunları Kazan’a, Eski
Tatar Mahallesi’ne taşıdılar. 1758’de bu okullarda oku
yan Çuvaş, Tatar, Mari, Mordva, Udmurt çocuklarının
sayısı 205 idi. Zamanla hükümet başka dinden olanlara
karşı uyguladığı baskıyı azalttı. 1755’te vaftiz olmayan
Tatarların göç ettirilmesi yasaklandı. 1756’da ise
İmparatoriçe Elizaveta Petrovna
Tatarlara yeniden cami inşa izni
verdi.
Bu alanda önemli değişiklikler II.
Katerina’nın hâkimiyet döneminde
(1762–1796) gerçekleşti. 1764’te
çıkartılan fermana göre, yeni vaftiz
olanlardan artık herkesten alınan
vergiler alınmayacak, onların işle
riyle ilgilenen komite kapatılacak ve
bu kişilerin idarî yapılandırmaları
yeniden yapılacaktı. Buna göre vaf
tiz olmayan Tatarlar, vaftiz olanlar
için ödedikleri ek vergiden kurtulu
yordu (Bununla birlikte yeni vaftiz
olanların yine de vergi ödeme ve
askere gitme konulardaki imtiyazla
rı üç yıl devam etti). Bütün yeni vaf
tiz olanlar haklar konusunda devlet
köylülerine eşitlendi, yeni vaftiz
olanlarla ilgilenen komite kapatıldı.
Ortodoks olmayan nüfusa uygula
nan misyonerlik faaliyetleri ise yerli piskoposluklara
devredildi.
1773’te II. Katerina Rusya’da dinî hoşgörüye dair bir
kanun çıkarttı. Ülkede bütün dinler var olma hakkı elde
ettiler, zorla Hristiyanlaştırmadan vazgeçildi.
Müslümanlara camilerinin yanına okul inşa etme izni
verildi.
Rusya Müslümanlarının tarihinde 1789 yılı âdeta bir
dönüm noktası oldu. Bu tarihte Ufa’da Rusya
Müslümanları Merkezî Dinî Nezareti kuruldu (1796’dan
itibaren Orenburg). Nezaretin kurulmasını öngören
ferman, aslında daha 22 Eylül 1788’de imzalanmıştı.
Dinî hayatlarıyla ilgili meselelerinin Müslümanların
kendilerine verilmesi, baskı siyasetine kıyasla hüküme
tin daha fazla işine yaradı. Bununla birlikte dinî baskı
ların azalması, Hristiyanlaştırmanın sona erdiği anla
mına gelmiyordu. Bölgedeki Tatar nüfusunun büyük bir
kısmı, hâlâ İslâm dinine mensuptu.

Kazan Vilayeti’nde Tarım
Karabinalı
askerin uzun ve
düz kılıcı, 1763
örneği

sahiptiler. Aynı köyden çiftlik işçilerini de buralara işe
alıyorlardı.
Devlet köylüleri, vilayetin köy nüfusunun % 80’ini
oluşturuyorlardı. Bu köylülerin kişi başına düşen ortala
ma toprağı, 7–15 hektarı geçmiyordu. XVIII. yüzyılın
sonunda bazı ilçelerde bu sınıfa ait toprak azlığı sorunu
görülmeye başlandı. Asilzadelere ait topraklarda yaşa
yan köylüler için kişi başına düşen toprak miktarı ise
5–7 hektar civarındaydı. En az topraklara sahip kesim
ise malikâne sahiplerinin topraklarında yaşayan köylü
lerdi.
XVIII. yüzyılda bütün köylülerin durumunda gerileme
yaşandı. Devlet savaş, reformlar, devlet fabrikalarının
inşası vb. masrafları köylülerin omuzlarına yükledi.
1760’lı–1780’li yıllarda toprak kira vergisi neredeyse üç
kat arttırıldı.
1760’lı yılların sonunda nüfusları yaklaşık 46.000 olan
malikâne köylüleri, bütün haklarını kaybettiler.
Malikâne sahipleri köylülere ait toprakları gittikçe
azalttı, onların kendilerine (malikâne sahiplerine) çalış

Bölge nüfusunun büyük bir kısmı (özellikle de Rus
olmayan halklar) köylerde yaşıyor ve eskiden olduğu
gibi tarımla uğraşıyorlardı. En fazla çavdar yetiştiriyor
lardı. Zamanla buğday, nohut, karabuğday, darı,
Arnavut darısının yetiştirildiği alanlar da genişlemeye
başladı. Köylüler keten, kenevir ve diğer endüstriyel
bitkiler de ekmeye başladılar. Toprak, üçlü sisteme
göre işleniyordu (O dönemde en yaygın ve en fazla tat
bik edilen sistemdi).

Kazan Vilayeti’nde Kilise Toprakları
1764 yılına kadar bölgede en büyük toprak ve en fazla köylüye sahip güçlerden biri de Kilise idi. Yalnızca Kazan
Piskoposluğu, toplam 8.600 köylü kölenin yaşadığı yaklaşık
50 köye sahipti. XVIII. yüzyılın ilk yarısında manastır köylülerinin toplam sayısı, 80.000’i geçmişti. 1764’teki lâikleştirme siyaseti neticesinde manastır ve kiliselere ait malikâneler, Ekonomi Bakanlığı’nın sorumluluğuna verildi.
Manastırdaki köylüler, hazinenin yönetimine geçtiler ve
“ekonomik köylüler” olarak adlandırılmaya başlandılar.

Meşer Kadını.
Ressam:
İ. G. Georgi

XVIII. yüzyılda Kazan Vilayeti’nin köylülerinin temel
iş aletleri olarak kereste, kara saban, tapan, tirpidin,
orak idi. Ancak söz konusu geleneksel iş aletleri zaman
la değişti. Bunun sebeplerinden biri de farklı milletler
deki köylülerin tecrübe paylaşımıydı. XVIII. yüzyılda
Tatarların en önemli tarla sürme aleti, üç demirli
sabandı. Bu saban özellikle sürülmemiş toprakların
işlenmesinde kullanılıyordu. Ancak bölgede bu tür top
raklardan artık fazla kalmamıştı. Bundan dolayı
Tatarlar toprak sürme işinde Rus köylülerin sıradan bir
iş aleti olan rahat ve sade kara saban kullanıyorlardı.
Kazan Vilayeti’nde tarım alanındaki verimlilik çok
yüksek olmayıp, ekilene kıyasla ancak 3–5 kat fazlaydı.
Çistopol ve Spasskiy ilçelerindeki
verimlilik ise daha yüksekti.
Köylülerin çoğunun kendi bahçeleri
vardı. Burada köylüler şeker panca
rı, soğan, havuç, lahana ve salatalık
yetiştirirlerdi. Yine elma ile vişne,
bahçelerde yetişen meyvelerdendi.
Köy ekonomisinin önemli kalem
lerinden biri de hayvancılık idi.
Köylüler at, inek, keçi, domuz,
kümes hayvanları yetiştiriyorlardı.
Müslüman Tatarlar doğal olarak
domuz yetiştirmiyorlardı. Ortalama
zenginlikte olan bir ailenin iki üç atı,
aynı sayıda ineği, 10–15 koyunu
veya keçisi, 15–20 tavuk veya kazı
vardı. Kazan Vilayeti’nin doğu böl
gelerinde merkezî bölgelerine
kıyasla 2–3 kat daha fazla hayvan
yetiştiriliyordu.
XVIII. yüzyılda bölgeye iskân
devam etti. Bundan dolayı da tarım
ürünlerinin üretimi arttı. Köylüler güney ve güneydo
ğuya göç ederek yeni yerlere yerleşiyorlardı. XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında köylüler Doğu İdil Ötesi’ne de yer
leşmeye başladılar. Rusya’nın kuzey ve merkezî bölge
lerindeki köylüler de bu bölgeye gelip yerleştiler.
XVIII. yüzyılda köylerde yavaş yavaş pazar ve para
piyasası ilişkileri gelişmeye başladı. Köylülerin hububa
tının büyük bir kısmı satışa çıkartılıyordu. Kazan
Vilayeti’ndeki gayri Rus köylülerinin en önemli uğraşla
rı olan arıcılıktan elde edilen ürünlerin üretimi arttı.
Köylerde kiralama işlemleri de başladı. Devlet ve top
rak sahipleri, tarım, sanayi müesseselerin inşası ve
değirmenlerin yapımı için toprak kiralama uygulaması
başlattılar.
Para piyasası ilişkilerinin başlatılması, köy halkının
varlıklı, orta varlıklı ve fakirler olarak ayrılmasına sebep
oldu. Sınıfsal ayrımın temelinde sahip olunan hayvan
sayısı ile toprak miktarı yatıyordu. Varlıklı köylüler ayrı
ca değirmenlerle deri, sabun ve diğer küçük fabrikalara

Malenkov ailesine
ait Kazan Vilayeti
Mamadış
İlçesi’ndeki
Bersut bakır
atölyesinin planı,
1775

tıkları gün sayısını 4–5’e çıkardılar. Yüzyılın sonunda
köylüler kendi iş aletleriyle malikânelere ait neredeyse
bütün toprakları ekip biçmek zorundaydılar. Malikâne
sahipleri hazineye ve bölgenin gayri Rus halkına ait
topraklar sayesinde sahip oldukları toprakları genişlet
tiler. Ayrıca hükümet de bunlara büyük topraklar dağıt
maya devam etti.
Sanayinin Gelişimi

Astsubayların
kullandığı baltalı
harbe, XVIII.
yüzyılın sonu

Petro sonrasında ülkede sanay gelişimi devam etti,
çok sayıda yeni fabrika açıldı. Ancak bütün bunlar,
zorunlu çalıştırma sayesinde gerçekleşti. 1736’da kira
lık çalıştırılan işçiler, aileleriyle birlikte resmî olarak fab
rikalara bağlandılar. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren ücretli emeğin oranı artmaya başladı. 1762 yılın
daki ferman da bu süreçte önemli rol oynadı. Bu fer
man büyük fabrika sahiplerine köylü köleleri satın
almayı yasakladı. Dolayısıyla kölelik manifaturasının
yerini kapitalist manifatura aldı.
Bölgenin en büyük sanayi müesseseleri ise Kazan
Amirallik Dairesi, deri ve çuha fabrikalarıydı. 1727’de
buraya kayıtlı olan yaklaşık 1000 dülger, marangoz,
kalafatçı, tornacı, demirci vs. amirallikte çalışıyordu.
Bunun dışında gemi yapımı için ağaç hazırlama işinde
on binlerce köylü daha amiralliğe bağlanmıştı. Bunlara
ancak 1757’de 5–10 kopeyk maaş bağlandı. XVIII. yüzyıl
boyunca söz konusu çalışanlar 342 gemi inşa ettiler.
Kazan Çuha Fabrikası da gittikçe üretimini arttırdı.
1742 ve 1749 yangınlarından sonra fabrikanın üretim
yapan kısımları, yeni sahibi Çeboksarı’lı tüccar İ. F.
Dryablov tarafından yeniden inşa edildi. Onun döne
minde çuha üretimi iki kat arttı ve yılda 60.000 arşına
ulaştı (1 arşın = 0.71 metre). Tatarlar da dâhil olmak
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üzere burada aileleriyle çalışan işçilerin sayısı 2000’e
ulaştı. Fabrikanın yanında Çuhacılar Köyü kuruldu.
1735’te bu fabrika bütün toprağı, çalışanları ve için
deki malları ile birlikte fabrikanın ilk sahibi İ.
Mihlyaev’in dul eşi ile İ. Dryablov’a verildi. Böylece bu
güne kadar burada çalışan ancak statü olarak hür olan
işçiler, fabrikaya bağlanmış oldular. Bir yıl sonra
Dryablov’un köylerdeki bütün köylüleri satın almasına
dahi izi verildi. İleri sürülen tek şart, bu köylülerin yal
nızca üretimde çalıştırılması yönündeydi. Ayrıca o,
kendisine itaat etmeyen ve isyan edenleri askere gön
derme hakkına sahipti.

Fitil yakma aleti.
Usta: K. Brıjov,
1704

Tatar Fabrikaları
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında vilayette, sahipleri Tatar olan 39 deri fabrikası
vardı. Bunların 18’i Kazan’da bulunuyordu. Köylerde bu tür müesseseler
genellikle Kazan Ötesi’nde ve Kazan İli’ne bağlı Vereski, Menger, Karaduvan,
Novıy Kişit köylerinde faaliyet gösteriyordu. Her birinde ortalama 15–20 kişi
çalışan bu fabrikalarda cilalı deri, telatin, sahtiyan üretiliyordu. En fazla üretim yapan fabrikalardan biri, Kazanlı tüccar N. Bayazitov’un sahip olduğu
Novıy Kişit Köyü’ndeki deri fabrikasıydı. Bu fabrikanın yıllık geliri yaklaşık
12.000 Ruble idi.
Tatarların sahip olduğu sabun fabrikalarının çoğu Kazan’ın Tatar kasabalarında
kurulmuştu. Petersburg Bilimler Akademisi üyesi ve İdil Boyu’na düzenlenen
ilmî gezi heyetinin başkanı olan etnograf İ. İ. Lepehin, 1773’te bu tür fabrikaların sayısının 25 olduğunu yazmıştır. Bunlar yıllık 120.000–150.000’e kadar
sabun üretiyor ve bunları çok uzak coğrafyalara satıyorlardı.
Tatar iş adamları 14 keten, kumaş ve örtü fabrikasına sahiptiler. Tüccar İ.
Yusupov’un sahip olduğu bu fabrikalardan biri, Kazan’da bulunuyordu. Diğer
fabrikalar ise Kazan ve Tsarevokokşayskiy ilçelerindeki Vereski, Urnaşbaş, Novıy
Kişit, Slujilaya Ura köylerindeydi. Bu fabrikalar pazara çok sayıda ürün gönderiyordu.

sı, dülgeri vardı. Birçok köyün halkı kızak, at arabası,
ekip biçme işlerinde kullanılan iş aletleri, kıyafet üreti
mi alanlarında ihtisaslaşmıştır. Bu ürünler yalnızca
sipariş üzerine değil, pazar ve panayırlarda satılmak
için de üretiliyordu.”
XVIII. yüzyıl boyunca bölgede yeni deri, sabun, mum
(Mum üreten fabrikaların sahibi genellikle Rus ve Tatar
tüccarlardı), keten, kumaş (Dokuma fabrikaların nere
deyse hepsinin sahibi Tatarlardı) fabrikaları kuruldu.
Ağaç, tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi ile
meşgul olan müesseselere, neredeyse vilayetteki
bütün halkların temsilcileri sahipti.
Tatar sanayi müesseselerin çoğu, Tatarların yoğun
olarak yaşadıkları köylerde kuruldu. Bu tür müessese
lerin sahipleri ücretli iş gücü çalıştırıyorlardı. Çünkü
malikâne sahibi Tatarların sayısı fazla değildi, vaftiz
olmayan Tatarlara da Ortodoks kölelere sahip olmak
yasaktı.
XVIII. yüzyılda bölgede çok sayıda bakır atölyesi de
bulunuyordu. Hükümet, gayri Ruslara metal işletmeci
Kazan Vilayeti’ndeki Çiftlik Sahiplerine Ait Müesseseler
XVIII. yüzyılın önemli özelliklerinden biri de çiftlik sahiplerinin çeşitli sanayi müesseselerine sahip olmalarıdır. Bu
dönemde tekstil ya da bakır fabrika sahipleri arasında çiftlik sahiplerine rastlamak mümkündü. Vodka fabrikalarının
neredeyse hepsi onlara aitti. Çiftliklerde çuha, keten, cam
vs. fabrikaları kuruldu. Buralarda köle
köylüler çalıştırıldı.

Tomsk, Kazan,
Nijegorod,
Simbirsk ve Ufa
vilayetlerindeki
kadrolu subaylar,
1784–1796.

Demidov asilzade
ailesinin arması

1736 fermanı, çuhacıların tepkisine yol açtı. Çuhacılar
yerli yöneticilere şikâyet dilekçileri yazdılar, iki kez
grev yaptılar, valilik binasının önünde gösteri yaptılar.
1741’de Senato, işçilere verilen haksız cezaları iptal etti,
Dryablov’un işçileri Sibirya’ya göndermesini yasakladı.
Daha önce gönderilenlerin de Kazan’a dönmelerine
izin verdi. Çuhacıların mücadelesi sonraki yıllarda da
devam etti.
XVIII. yüzyılda Kazan’da kapitalist fabrika ve atölye
ler de ortaya çıktı. Bunlar ayrı şahıslara aitti ve buralar
da başta vergi ödemekle mükellef olan köylüler olmak
üzere ücretli işçiler çalıştırılıyordu. Hükümetin sanayi
faaliyetleri alanına özgürlük tanıması da üretim alanın
daki özel teşebbüslerin gelişimini sağladı. Zenginleşen
zanaatçılar, köylüler, tüccarlar küçük işletmeler açıyor
lardı.
Küçük zanaat üretimi başta Tatar köyleri olmak
üzere Kazan İli’nde gelişmişti. Bu köyleri ziyaret eden
etnograf İ. G. Georgi şunları kaydetmiştir: “Neredeyse
her köyün kendi debbağı, ayakkabıcısı, terzisi, boyacı

liği ile uğraşmayı yasakladığından
dolayı yalnızca bazı vaftiz olan
Tatarlar bu alanda faaliyet göstere
bildiler. Bu bağlamda tek bir istisna
mevcuttur. Çarlık Hükümeti’ne
büyük
hizmetlerde
bulunan
Müslüman iş adamı K. Tevkelev’e
kendisine ait Varza Nehri kıyısındaki topraklarda
(günümüz Tataristan Cumhuriyeti Agrızskiy ilçesi)
küçük bir bakır atölyesi açma izni verildi. Ancak o da bu
alanda başarılı olamadı. Yaklaşık 40 yıl faaliyet göster
dikten sonra atölye kapatıldı.
Diğer bakır atölyelerinin sahipleri genellikle tüccar
lardı. Bunların kurucusu ve sahipleri arasında vaftiz
olan Tatarlar da vardı. A. S. İnozemtsev, Krasilnikov
kardeşler, G. İ. Osokin, Mosolovlar bunların bazılarıydı.
Bakır atölyesi açan ilk iş adamlarından biri de tüccar A.
İnozemtsev idi. 1743’te Kukmara yakınlarında o, Taişev
Bakır Atölyesi’nin temellerini attı, sekiz yıl sonra ise
onun oğulları Menzele ilçesinde İştiryakov Bakır
Fabrikası’nı kurdular.
Bemışskiy, Bersutskiy, Korinskiy, Meşinskiy,
Nuşmanskiy, Şilvinskiy, Şurminskiy fabrikaları bu alan
daki en büyük müesseselerin başında geliyorlardı.
Örneğin Meşinskiy fabrikası, 20.000 puddan (1 pud =
16.38 kg.), Taişevskiy ise 50.000 puddan fazla bakır
üretti. Sayıları bine ulaşan bakır atölyeleri Kama,
Vyatka, Menzele, Meşa, İk, Sün gibi nehirlerin kıyıların
da bulunuyordu. Burada üretilen bakırı, hükümet ordu
ve darphanelerin ihtiyacı için satın alıyordu.
Vilayette potas, ayakkabı, yolcu arabası, kürk üreten
atölyeler de mevcuttu. Kereste ve un üretimi de hızla
arttı. Uspenskoe Köyü’nde devlete ait güherçile fabri
kası mevcuttu. 1763’te burada 382 kişi çalışıyordu.

Ticaret
Manifaktür, zanaat üretimi ve tarımın gelişimi, gerek
vilayet içerisinde gerekse de ülkenin diğer bölgeleriyle
olan ticarî münasebetleri arttırdı. Manifaktür sahipleri
nin çoğu aynı zamanda büyük tüccarlardı. XVIII. yüzyıl
da Kazan bölgesinin sanayisi, tarım ve hayvancılık
ürünleri ile bakır cevheri işlenmesi alanlarında yoğun
laştı.
İç ve dış ticaretin gelişmesinde şüphesiz Kazan
Vilayeti’nin coğrafî konumu da önemli rol oynadı.
Volga ile Kama nehirleri, Orta İdil boyunu, Rusya’nın
önemli ticarî merkezleri ve ülkenin çok uzaklardaki

Traş leğeni.
Hollanda,
XVIII. yüzyıl

Kazan Vilayeti’nin Ticarî Merkezleri
Kazan’ın Kapalı Çarşısı’nda taştan yapılan yaklaşık 800 dükkân bulunuyordu.
1796 tarihinde şehirde 676 Rus ve 595 Tatar tüccar mevcuttu. Bunlar arasında
en zengini ve şanslısı şunlardı: eski köylü V. T. Poyarkov, 19 dükkân sahibi
P. G. Kamenev, A. B. Anikiev. Tatar tüccarları arasında ise Yunusov, Usmanov,
Ötemişev, Apanaevlerin adını zikretmek gerekmektedir. Kazan’da ülkenin farklı
şehirleri ile yabancı ülkelerden gelen tüccarlar da yaşıyordu.
Bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri de Çistopol şehri idi (Çistoe Pole
(Temiz Tarla) Köyü, imparatorun 1781 tarihli fermanı ile ilçe statüsündeki şehre
dönüştürüldü). XVIII. yüzyılın sonlarında burada 254 Rus ve 266 Tatar tüccar
bulunuyordu. Ticarette Elabuga ile Mamadış köyleri de aktif rol oynadılar
(Bu köyler, 1780 ve 1781 yıllarında şehir statüleri aldı).

Ali (Beşinci
Cuma) Camisi,
1798–1801

Kazan
Vilayeti’ndeki
Sanayi
Müesseseleri

Keten üreten büyük fabrikalardan biri de Kont
Narışkin’in sahip olduğu Tenkovskaya Fabrikası idi.
Yaklaşık 500 kadının çalıştığı bu fabrikanın malları,
başka şehirlerden gelen tüccarlar tarafından büyük ilgi
görüyordu.

Kasabadaki Tatarların Ticarî İmtiyazları
Rus kanunlarına göre ticarî faaliyetler konusunda en fazla imtiyaz sahibi olan kimseler, Kazan çevresindeki Tatar kasabalarının halkıydı. Daha 1677 tarihli Çar Fedor Alekseeviç’in fermanı, Kazan çevresindeki kasabalarda yaşayan hizmetli Tatarlara ticaret yapma hakkı tanımıştı. 7 Ağustos 1763 tarihli Senato’nun “Kazan çevresindeki kasabalarda yaşayan hizmetli Tatarların engelsiz ticaret yapmalarına dair” kanunuyla bu hak, bir kez daha onaylanmış oldu. Orenburg yakınlarındaki Seitova
(Kargalinskaya) kasabasında yaşayan Tatarlar da benzer imtiyazlara sahipti. Bu kasaba, 1744 tarihli
fermanla kuruldu. Bu fermanla 200 zengin Kazan Tatar ailesinden Doğu ülkeleriyle aktif ticarî
münasebetler geliştirmek için Orenburg civarına gidip orada yerleşim yeri kurmaları istendi.
1782’de Kazan’da Kazan Tatar Kasabaları Belediyesi kuruldu. Bu kurum, Rus tarihinde Kazan kasaba Tatarlarının ilk yerel idarî organıydı. Üyeleri, sermayesi en az 500 Ruble olan ve Kazan’ın Tatar
nüfusunun iktisadî meseleleriyle meşgul olan kimseler (Tatarlar) tarafından seçiliyordu. Belediyenin
görevleri arasında tüccar ve küçük burjuva sınıflarına dâhil olma işlemleri, tüccar pasaportlarının
dağıtımı, tüccar ve küçük burjuvalardan vergi toplama gibi işler yer alıyordu. Daha sonraki tarihte
belediye, Tatar tüccarlarını tüccar ve zanaatçı birliğine dâhil etme hakkını elde etti. Bu husus, devletin Tatar tüccarların ülkenin ekonomisine yaptıkları katkıyı kabul ettiği anlamına geldiği gibi, onları
Rus tüccarlarıyla da bir tuttuğunu gösteriyordu.

noktalarıyla bağlıyordu. Moskova ile Sibirya’yı bağla
yan Sibirya Büyük Ticaret Yolu Kazan’dan geçiyordu.
Kazak bozkırları ile Orta Asya’ya götüren Orenburg
Ticaret Yolu da Kazan’da başlıyordu.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İdil Su Yolu’ndaki hare
ketlilik de arttı. İlkbahardaki nehrin taşma dönemin
den buz tutmasına kadarki dönemde İdil ile Kama
nehirlerinde hiç ara verilmeden nehir ulaşımı gerçekle
şiyordu. Ticaret yolları ile ana yollardan tüccarlar da
kendi ürünlerini pazarlamak için istifade ediyorlardı.
Hükümetin ticaret politikası da Kazan Vilayeti’nin
bir parçasını oluşturduğu ülke pazarının gelişimine
önemli katkıda bulundu. 1754’ten itibaren iç ticaret
vergileri iptal edildi. 8 yıl sonra ticaretle uğraşmayı
engelleyen sınırlandırma, tekel ve iltizamlar kaldırıldı.
1762 Fermanı ile ticarî faaliyetlerde serbestlik ilân edil
di. Fermanda “İsteyen herkes ticaret yapabilir” cümle
si yer aldı.
1800’de Kazan’da ortak sermayeleri 148.000 Ruble
olan 8 ikinci derece tüccar ailesi ile ortak sermayeleri
232.000 Ruble olan 23 üçüncü derece tüccar ailesi mev
cuttu.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Kazan, hem bölgenin
hem de ülkenin en büyük ticarîekonomik merkezlerin
den biri oldu. Kazan’dan Moskova, St. Petersburg,
Arhangelsk, Astarhan, Orenburg, Ukrayna, Orta Asya,
İran ve Çin’e çeşitli mallar götürülüp satılıyordu. Bunlar
arasında buğday, sirke, sabun, mum, kumaş, bal
mumu, çuha, keten bezi, keten, deri ve deri ürünleri yer
almaktadır. Kazan’a ise Moskova’dan tuhafiye malları,
kağıt, boya, kuyumculuk eşyaları; Ural’dan metal;
Astarhan’dan balık ve meyve; İran’dan ipek ve pirinç;
Orta Asya’dan astragan (karakül) ve çay getiriliyordu.
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Kazan’da en önemli ticaret faaliyeti, panayırlardı.
Bunlar şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde, bazı
büyük köylerde düzenleniyordu. Her yılın 5–8 Temmuz
tarihlerinde Tetüşi’de, 9–11 Temmuz günlerinde de
Bulgar’da panayırlar olurdu. Birçok köyde ise haftada
bir pazar kurulurdu. Panayırlara bütün bölgenin tüccar
ları ile köylüleri katılır, buralarda onlar çeşitli köy ürün
lerini satarlardı. Bölge tüccarları ayrıca Nijniy
Novgorod’daki Makaryevskaya Panayırı’na, Ural’daki
İrbitskaya Panayırı’na, ayrıca Semipalatinsk,
Petropavlovsk (günümüzde Kazakistan toprakları) ve
Troitsk’teki organizasyonlara katılıyorlardı.
En girişimci Tatar tüccarlar ise kendi mallarını izinleri
olmamasına rağmen Rusya’nın farklı bölgeleri ile yurt
dışına dahi götürüyorlardı. Moskova, Tula, Tver ve
Merkezî Rusya’nın diğer şehirlerindeki Rus tüccarlar,
Tatarları “satıcı ve tezgâhtar” olarak işe alıyor ve onları
Orta Asya, Hindistan, İran ve Afganistan’a gönderiyor
lardı.
XVIII. yüzyıl kaynaklarında belirtildiği gibi “Tatarların
çoğu ticaret yapıyor, Rus tüccarları için satıcı ya da ter
cüman olarak çalışıyor, bazıları ise diğer ticarî faaliyet
lerde yer alıyorlar.”
Tatar tüccarlar ile Tatar köylü tezgâhtarlar, Rusya’nın
dış ticaretinde ve özellikle de ülkenin Doğu ülkeleriyle
münasebetlerinde önemli rol oynadılar. Tatar tüccarlar
arasında Kazan çevresindeki kasabalarla Seitovo kasa

E. İ. Pugaçöv’ün
mühürlü fermanı

basındakiler ön plana çıktı. Müslüman Tatarların Doğu
ülkeleriyle ticaret yapmaları, Rus tüccarlarla kıyasla
daha kolaydı. Müslüman oldukları için daha az vergi
ödüyor, Doğu bölgelerindeki dilleri anlıyor, yerli halk
ların âdet ve geleneklerini daha iyi biliyorlardı. Şüphe
siz Tatar tüccarlar, Ruslardan bağımsız olarak da Doğu
ülkelerinde ticaret yapıyorlardı. Bunların arasında
Kazanlı M. Manasıpov, R. Bakirov, G. Mustaev, Ya.
Zavıdov’un adlarını zikretmek gerekmektedir. Buhara
ile ticaret yapan Şahmuratov, Mamatov ve Davudovlar
ise “Buhar yürtüçi / Buhara’ya gidip gelenler” olarak
adlandırıldılar.
Doğu’ya ilk kervanları 1749’da Seitov Tatarları gön
derdiler. Bunlar Hive, Buhara, Kabil’e kadar ulaşıp
başarılı bir şekilde memleketlerine dönmeyi başardılar.
1752–1753’te Kazan Tatarları da aynı yönde yolculuk
yaptılar. Hatta kervandan iki kişi, Hive’de kalmayıp yol
larına devam ederek Hindistan’a ulaştılar.
Doğu ülkelerine Tatar tüccarlar kumaş, deri, şeker,
bal, metal ürünler vs. götürüyor, oradan ise ipekten
ürünler, baharat, çay, halı, süs eşyası, porselen getiri
yorlardı. Doğu ülkeleriyle münasebetler son derece
başarılı bir şekilde gelişti, 1770–1780’li yıllarda
Rusya’nın Orenburg üzerinden Orta Asya ülkeleriyle
yaptığı ticaretin ¾’lük bölümü Tatar tüccarlarının elin
deydi.
E. İ. Pugaçöv Başkanlığındaki Köylüler Savaşı
1773–1775 yılları arasında İdilUral bölgesi, birbirini
takip eden halk ayaklanmalarına sahne oldu. Bu olay
lar tarihe adını Emelyan Pugaçöv başkanlığındaki
Köylüler Savaşı olarak yazdırdı. Bu savaşın birçok sebe
bi vardı.
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II. Katerina’nın hâkimiyetinin ilk on yılında feodal
kölelik düzenin sağlamlaştırılmasına yönelik birtakım
önlemler alındı. Büyük çiftlik sahipleri köylüleri
Sibirya’ya çok ağır işlere gönderme hakkını elde ettiler.
Kölelerin yükümlülükleri arttırıldı. Bütün bunlar şüphe
siz Orta İdil halkını da doğrudan etkiledi. Malikâne
sahiplerinin çalışma günü 4–5’e çıkartıldı. Onbinlerce
kayıtlı köylü, Kazan Amiralliği ile maden fabrikalarında
çalıştırıldı. Ayrıca devam eden Hristiyanlaştırma siya
seti de Rus olmayan halkların tepkisine yol açıyordu.
İsyan 17 Eylül 1773’te Yayık Kozakları arasında başla
dı. E. İ. Pugaçöv, kendisini güya öldüğü zannedilen Çar
Petr Fedoroviç ilân ederek Yayık Kozaklarına “nehir,

II. Katerina
portresinin
üstüne çizilen
Pugaçöv portresi.
Anonim, XVIII.
yüzyıl

toprak, tarla ve nakit paranın verilmesine” dair bir
manifesto çıkardı. Manifestoda Tatarlarla Kalmıklara
da yer verildi. “Mucizevî bir şekilde kurtulan” hüküm
dara hizmet etmeye davet eden ve cömertçe vaatler
içeren çağrıları netice verdi. Kendisini III. Petro olarak
ilan eden kimsenin sancağı altında, mevcut durumdan
memnun olmayan yüzlerce kişi bir araya geldi.
Pugaçöv’ün askerleri, önce Yayıtsk (günümüz
Kazakistan’ın kuzeybatısında kalan Uralsk şehri) şehri
ni kuşattılar. Bu tarihte onun birliği ancak 200 kişiden
oluşuyordu. Pugaçöv Ekim ayının başında Orenburg’a
geldiğinde askerî birliğindeki asker sayısı 2.500’ü bul
muştu.
Pugaçöv daha sonra da birçok kez manifestolarla
fermanlar çıkarttı. Bunlarda o Kazak, Başkurt, Kalmık,
Tatar ve Kazaklarla köylü ve işçilere hitaben etnik halk
larla sınıfların eşit olacağını, insanlara özgürlük ile top
rağın dağıtılacağını vaat etti.
Başta Başkurtlarla Tatarlar olmak üzere Rus olmayan
halkların temsilcileri bu harekete en başından katıldı

“Askerler” adlı
boyalı gravür.
Anonim, XVIII.
yüzyılın ortası

lar. Pugaçöv’ün birliği Ekim 1773’te Orenburg yakınla
rındaki Seitov kasabasına geldiğinde yerli Tatarlar,
“imparatora” büyük destek verdiler. S. Seitov başkanlı
ğındaki Seitov Tatarları ayrı bir birlik kurarak savaşın
sonuna kadar Pugaçöv ile birlikte savaştılar. Seitov
kasabasında böylece Pugaçöv’ün “asıl ordusu” içerisin
de ilk Tatar askerî birliği kuruldu. Birliğin başında ise M.
Aliev vardı. Orenburg’a ayrıca Salavat Yulaev’in
Başkurtları ile M. Tüneev başkanlığındaki Mari birliği
de geldi. Böylece alay, yüzlük ve onluk birimlere bölü
nen Pugaçöv’ün ordusu oluşmaya başladı. Ordunun
üçte birini, millî alaylar oluşturdu.
Köylüler Savaşı’na Tatarların Katılımı
E. İ. Pugaçev başkanlığındaki Köylüler Savaşı’na 85.000’den fazla Tatar da
katıldı. Bunlar, çalışan kesimdi. Tatar toplumunun üst tabakası isyancılarla
mücadele etti ve kendisini “Kazanlı Büyük Çiftlik Sahibi” ilan eden II.
Katerina’ya sadık kaldılar. Bu şekildeki bölünme diğer etnik gruplar için de söz
konusuydu.
İsyanın ilk gününden itibaren Pugaçöv’ün emir ve manifestoları Tatarca’ya tercüme edildi. Çünkü Tatar, Başkurt, Mari ve Udmurt isyancıları kendi aralarında
Tatarca anlaşıyorlardı. Köylü Savaşı sırasında Tatar dili, gerçekten de milletlerarası iletişim dili hâline geldi.

Büyük Katerina
(1729–1796)

isyancılar daha tamamen bozguna
uğratılmamıştı. 1774 yılının ilkbaha
rında Pugaçöv, Güney Ural
Yanı’ndan ayrılarak kuzeye doğru
yola
çıktı.
Günümüz
Başkurdistanı’ndan geçerken de
birçok kale ile fabrika ele geçirdi.
Hükümet birlikleri bir yerde karar
gâh kurmasını engellemek için onu
takip ettiler. Bunun üzerine
Pugaçöv, Kazan’a, İdil bölgesine
geçmeye karar verdi.
HaziranTemmuz
1774’te
Pugaçöv’ün ordusu Osa, Elabuga,
Sarapul, Mamadış, Menzelinsk,
Zainsk kalelerini ele geçirdi. Kazan
yolu da böylece açılmış oldu. Bölge
halkı isyancıları sevinçle karşıladı.
Kazan’a seferi organize ederken
Pugaçöv, bölgede faaliyet gösteren
kalabalık isyancı birliklere dayandı.
Bu birliklerin komutanları arasında Tatar kökenli Albay
B. Kankaev ön plana çıktı. İsyana Aralık 1773’te katılan
Kankaev, bir sonraki yılın yazında Kama Yana bölgesi
nin büyük bir kısmını kontrol altına almış bulunuyordu.
Altı topu olan birliğindeki asker sayısı ise 2.000’den faz
laydı. Kazan İdil’inde Tatar albay Tatar, Rus, Mari köyle
rinden yeni birlikler kurdu, ayrıca yaklaşmakta olan
Pugaçöv’un ordusu için iaşe ve at yemi topladı.
11 Temmuz 1774’te Pugaçöv 20.000 kişiden oluşan
ordusuyla Kazan yakınlarına geldi. 12 topu olan ordu,
Troitsk Değirmeni yanında karargâh kurdu. Pugaçöv
şehri iyi biliyordu, çünkü OcakMayıs 1773’te Kazan
hapishanesinde kalmıştı. O tarihlerde “geleceğin

Kazan alayında
bir subay. Boyalı
gravür. Ressam:
H. Geysler,
1780’li yıllar

II. Katerina’nın
Tahta Çıkışı.
XVIII. yüzyıl
gravürü

İlk aşamada isyan günümüz Orenburg ili,
Başkurdistan, Doğu ve Batı Ural topraklarını kapsadı.
Pugaçöv ordusunun başarı haberlerinin yayıldığı Orta
İdil bölgesinde de istikrar yoktu. İktidar, köylü ayaklan
malarını engellemek için ciddi önlemler aldı. Ancak
Ekim 1773’te Pugaçöv’ün ilk askerî birlikleri Kazan
“Pugaçöv Tarihi”nde A. S. Puşkin şöyle yazmıştır: “Kazanka Nehri, cesetlerle
dolmuştu. 5.000 esir (Pugaçöv’ün askerlerinden 10.000’i esir edilmişti) ile 9 top,
galiplerin eline geçti. Savaşta 2.000 civarında kişi öldü. Bunların çoğu Tatarlarla
Başkurtlar idi. Mihelson’un askerlerinden ise yaklaşık 100 kişi öldü ya da yaralandı.”

İdili’nde görününce isyan havasının mevcudiyeti bura
da da kendisini gösterdi.
Aynı sırada Pugaçöv’ün asıl birlikleri Orenburg’u
kuşatıyordu. İdil’in farklı bölgelerinde yerli silahlı grup
lar ortaya çıktı. Bu gruplar, Pugaçöv’e itaat etmesine ve
onu imparator olarak kabul etmesine rağmen fiiliyatta
onun asıl ordusu içerisinde yer
almadılar. Savaşın ilk aylarında M.
Mustafin (Bugulma’nın güneyinde),
O. Engalıçev (Kazan Vilayeti’nin
güney ilçeleri), K. Muratov
(Menzelinsk yakınları) başkanlığın
daki birlikler aktif faaliyetlerde
bulundular. Ş. Yakubov ile N.
Alekseev’in birleşik alayları Ocak
1774’te Elabuga’yı kuşattılar.
Mart 1774’te inisiyatif, hükümet
birliklerine geçti. Pugaçöv’ün asıl
birliği de dâhil olmak üzere isyancı
lar birkaç kez mağlup edildi. Ancak

II. Katerina’nın
Kazan ve
Bulgar’ı ziyaret
ettiği “Tver”
galyotu

İmparatoru III. Petro’ya”, koruma eşliğinde Kazan
sokaklarında gezip mahpuslar için dilenme izni veril
mişti.
Kazan’daki daimî birlik, yalnızca 1.500 askerden olu
şuyordu. Yerli yönetim ayrıca amirallik, polis ve itfaiye
de çalışan görevlilerden (toplam 500kişi) bir birlik daha
kurdu. Kazan Erkek Gimnazyumu
Müdürü Yu. İ. Von Kanits de 74
öğretmen ve öğrencilerden oluşan
küçük bir birlik oluşturdu. Kazan
Çuha Fabrikası’nın Müdürü İ. F.
Dryablov ise Çuhacılardan bir birlik
çıkartmaya çalıştı. Tatar mahallesini
ise halk kendisi savunacaktı.
Kazan kuşatması, 12 Temmuz’da
sabahın erken saatlerinde başladı.
Pugaçöv’ün ordusu dörde bölündü:
Birliklerden biri Arça Kırı tarafından,
ikincisi Kazan Nehri boyunca, üçün
cüsü (Pugaçöv başkanlığındaki bir
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lik) Çuhacılar Mahallesi tarafından ve sonuncusu da
Bulak Nehri, yani Tatar Mahallesi tarafından saldırıya
geçti. Birkaç saat sonra isyancılar neredeyse tamamen
şehre hâkim oldular.
Şehir birkaç yerden ateşe verildi. Kapalı Çarşı ile çok
sayıda kilise, devlet dairesi ve ev kül oldu. Yangın, yalnız
ca Pugaçöv’e destek veren halkın yaşadığı Çuhacılar, Eski
Tatar ve Yeni Tatar mahallelerini etkilemedi. Hükümet
birliklerinde görev yapan 115 asker hayatını kaybetti.
Sivil halk arasındaki kayıplar ise çok daha fazlaydı.
Devlet birliklerindeki askerlerin bir kısmı, tüccarlar
ve memurlar Kremlin’e kapandılar. Kale de üç yerden
kuşatıldı ve düşmek üzereydi. Ancak isyancıları uzun

Kalmıklar

A. V. Suvorov da dâhil olmak üzere en tecrübeli
generallerin başkanlığındaki birlikler isyancılara karşı
gönderildi. Eylül 1774’te Pugaçöv esir düştü ve
Simbirsk’e, tenkil müfrezesinin başkanı Kont P. İ.
Panin’in yanına getirildi. Binlerce isyancı acımasız bir
şekilde cezalandırıldı, idam edildi ya da ağır işlere gön
derildi.
XVIII. Yüzyıl Sonundaki Reformlar
Pugaçöv isyanını bastırdıktan sonra II. Katerina
Hükümeti, gelecekte de bu tür sosyal içerikli sorunların
yaşanmaması için birtakım ciddi önlemler aldı. En
önemli değişikliklerden biri de 1775 vilayet (il) reformu
oldu. Yerel yönetimler, köy ayaklanmaları ile mücade
lede başarısız oldu. Eskiden 23 vilayetten oluşan Rusya,
50 vilayete bölündü. Taşra yönetimleri kaldırıldı, ilçe
sistemi varlığını sürdürdü. İlçeleri polis müdürleri ile
asilzadeler sınıfından yargı yardımcıları yönetmeye
başladı.

Pugaçöv’ün
mahkemesi.
Ressam:
V. G. Perov

Oymalı kemikten
yapılan barutluk,
XVIII. yüzyıl

süreden beri takip eden Yarbay İ. İ. Mihelson komutan
lığındaki birliğin geliş haberini alınca Pugaçöv, ordusu
nu başta Arça Kırı’na, ardında da Kazanka Nehri’nin
öbür tarafına çekti. Burada isyancılara yerli köylüler
katıldı.
13 Temmuz günü Mihelson, Kazan birliği ile birleş
mek üzere harekete geçti. Pugaçöv
bunu engelleyemediğinden dolayı
isyancılar Suhaya Reka (Nehri)
köyüne çekildiler. Burada iki gün
içerisinde kendilerine 15.000 kişi
katıldı. Nihai karşılaşma 15 Temmuz
günü Arça kıyısında gerçekleşti.
Pugaçöv’ün ordusu mağlup oldu.
Kazan muharebesini kaybettik
ten sonra Pugaçöv birkaç yüz aske
riyle birlikte 18 Temmuz 1774’te
İdil’in sağ kıyısına, Sundır Köyü
yakınlarına geçti. İdil’in bu tarafında
da Pugaçöv yeni ordu oluşturmayı,
hatta birkaç büyük kale ele geçir
meyi başardı. Sviyajesk, Çeboksarı, Kozmodemyansk, Ağaç barutluk,
Yadrino ve diğer ilçelerin köylüleri Pugaçöv’ün ordusu XVIII. yüzyıl
na katıldılar. İsyanlar, aynı dönemde Mari ve Çuvaş böl
geleri ile Aşağı İdil’de devam etti. 1774 yazında İdil’in
sağ kıyısında 50’den fazla köylü birliği faaliyet gösteri
yordu.

Zararın Asilzadelere Ödenmesi
E. İ. Pugaçöv başkanlığındaki Köylü Savaşı sırasında
Kazan, Nijegorod ve Orenburg vilayetlerindeki asilzadelerle
sanayicilerin malikâneleri büyük zarar gördü. II. Katerina
yayımladığı manifestosunda onları “anne şefkati”nden
mahrum bırakmayacağını bildirdi. Asilzadeler Bankası bu
üç vilayete adamlarını göndererek (Her vilayet için 500.000
Ruble ayrıldı) Pugaçöv isyanı sırasında malikâneleri zarar
gören kimselere kredi dağıtımı yaptılar.

Kazan Vilayeti’nde “il reformu” 1781 yılında hayata
geçirildi. Eskiden Orta İdil Boyu ile Kama bölgesinin
tamamını kapsayan vilayetin sınırları küçüldü. Vilayet
ayrıca 13 ilçeye bölündü: Kazan, Arça (Daha sonra
Kazan ile birleştirildi), Kozmodemyansk, Laişev,
Mamadış, Tsarevokokşaysk, Tsivilsk, Çeboksarı, Çisto
pol, Spassk, Sviyajesk, Tetüşi, Yadrino. 1781–1792 yılla
rında Kazan Vilayeti, Penza ve Saratov vilayetleri ile
birlikte genel valilik içerisinde yer aldı. XVIII. yüzyılın
sonunda bölgede (günümüz Tataristan Cumhuriyeti
sınırları içerisinde) yaklaşık 800.000 kişi yaşıyordu.
Vilayet reformları yapılırken nüfusun etnik yapısı hiçbir
şekilde gözetilmedi. Neticede bölgenin Rus olmayan
halkları farklı vilayetler arasında paylaştırılmış oldu.
İmparatoriçe asilzadelere tahta sadakatleri karşılı
ğında imtiyaz belgeleri dağıttı. Tatar mirzalar ile üst
düzey din adamlarına asilzadelerin sahip olduğu imti
yazlar verildi. Din adamlarına Müslümanlar arasında
dinî faaliyetlerde bulunma izni verildiği gibi Kazaklarla
Kırgızlar gibi diğer bazı halklar arasında misyonerlik
faaliyetlerinin yapılmasına da müsaade edildi.
Müftülük ve Müslüman Dinî Nezareti kuruldu.
1776’da köylüler dışında bütün Tatarlar, Rusya
İmparatorluğu’nun bütün topraklarında ticaret yapma
hakkı elde ettiler. Köle ya da devlet malikânelerinde
yaşayan Tatar köylülerin çıkarları ise gözetilmedi.
Yalnızca kayıtlı köylülerin durumu biraz iyileştirildi.
Örneğin 1779 manifestosu ile onların maaşı iki kat art
tırıldı. Yine fabrika sahiplerinin kayıtlı köylüleri çalıştı
rabilecekleri işler resmî olarak ilân edildi.

Bölgede Kültürel Hayat

yenilik getirdi. Tatar toplumunun eğitimli kısmı arasın
da bilim, edebiyat ve eğitime olan ilgi arttı. Kültürel
mutlakiyet fikirleri ilgi görmeye başladı. Örneğin
1755–1756 TatarBaşkurt İsyanı’nın lideri Batırşa, adil ve
merhametli çarın kanunseverliğine büyük ümitler bağ
lamıştı.
Tatar halkının kültüründeki değişikliklerin özgün
içtepilerinden biri de Tatarlar arasında tüccarlarla
manifaktür sahipleri gibi yeni sosyal grupların ortaya
çıkmasıdır. Kültürel alandaki durum ve yalnızca dinî
oluşum yeni sınıfları artık tatmin etmiyordu. G. Utız
İmyani (1754–1834), T. Yalçıgul (17687–1838), A. Kursevî
(1776–1812) gibi aydınlar, faaliyet ve eserlerinde yeni

XVIII. yüzyılda Rus kültürü, Petro’nun reformları ve
onların neticelerinin etkisiyle gelişti. Aydınlanma Çağı
ile aynı tarihte laik ve Avrupa kültürüne geçiş gerçek
leştirildi. Eğitim ile bilim alanında önemli adımlar atıl
dı; edebiyat, sanat ve mimari gelişti; tiyatro, basın ve
gazetecilik oluşmaya başladı.
Kazan Vilayeti’nin kültürel hayatında da belirli ilerle
me kaydedildi. Tatarlarla Ruslar arasındaki kültürel
temaslar arttı.
Tatar kültürünün gelişiminin kendine has özellikleri
vardı. XVI. yüzyılın ortasından itibaren Tatar halkı
tamamen farklı bir tarihî gerçekle karşı karşıya kaldı.
Tatarlar, kültürlerinin gelişimini sağlayan devletlerini
kaybettiler. Tatar feodallerinin sayısı ve etkisi büyük
ölçüde azaldı. Bu sınıf, ister istemez kültürel gelişim
sürecinden koptu ve kültürel değerlerin sosyal müşteri
si ve temel tüketicisi olmaktan çıktı. Tatarların şehirler
den uzaklaştırılması, onların şehir kültürlerini kaybet

İ. G. Georgi’nin
albümündeki
Kazan Tatar
kadını

Kazan’da
gimnazyumun
kuruluşuna dair
raporlar,
1755–1760

Mavlya Kolıy’ın Eserleri
XVII. yüzyılın sonu — XVIII. yüzyılın başında en meşhur
Tatar şairi Mavlya Kolıy idi. O, tahminen Kazan
Vilayeti’ndeki Çita Köyü’nde doğdu ve burada dinî eğitim
aldı. 1760’lı yıllarda eski Bulgar şehrinin yakınlarında,
daha sonra ise İştiryak Köyü’nde (şimdiki Tataristan
Cumhuriyeti’ndeki Leninogorskiy İlçesi’nin toprakları)
yaşadı. Günümüze “Hikmetler” adlı elyazma içerisinde ulaşan Mavlya Kolıy’ın bütün şiirleri, hayat ve ölüm ile ilgili
dinî ve felsefî düşünceler içermekte, insanları manevî temizlik ile dinî mükemmelliğe davet etmektedir.

melerine de neden oldu. Hristiyanlaştırma siyaseti de
Tatarların kültürel hayatını olumsuz yönde etkiledi.
Dolayısıyla Tatar kültürü, son derece zor şartlarda
bulunuyordu. Bunun doğal sonuçlarından biri de kendi
özgünlüklerini korumanın manevî faktörü olarak Tatar
halkı arasında dinin güçlenmesiydi. Kültürel lider rolü
nü Müslüman din adamları üstlendi. İslâm, baskı ile
karşı karşıya idi. Ancak bu faktör halk arasında onu
daha da cazibeli hâle getirdi.
XVII–XVIII. yüzyıllarda Tatar kültürünün gelişim süre
ci, büyük ölçüde Müslüman din adamları tarafından
belirlendiğinden dolayı kültürel hayat tek taraflı idi.
Dünyevî motifler ikinci plana itildi. Edebiyat eserlerin
deki konuların hepsi dinî nitelikteydi. Tarih alanındaki
çalışmaların konusu din tarihiydi. Toplum ise yalnızca
dinî alandaki tartışmalarla meşguldü. Bundan dolayı
bu dönemde halkın kültürel ilerlemesinde derin iz bıra
kan önemli şahsiyetlerin sayısı fazla değildi.
Petro’nun reformları, XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki
Tatar halkının kültürü ile toplum düşüncesine birçok

kültürel ihtiyaçları yansıttılar. Bunlar vatandaşlara
dünyevî bilimler ve onların aracı olarak Rusça’yı öğren
melerini ve İslâmî kanunlara da sağduyu ile yaklaşma
larını tavsiye ediyorlardı. İlginçtir ki bu aydınlar, tüccar
larla iş adamlarını Tatar toplumundaki reformların
dayanağı olarak görüyordu.
Tatarlarda okullar genellikle camilerin yanında bulu
nuyordu. Kazan Hanlığı, Rus Devleti’ne dâhil edildik
ten sonra camilerin sayısı önemli ölçüde azaldı.
Camilerin bitişiğinde bulunan okullar kapatıldı,
Tatarlar arasındaki okumayazma oranı azaldı. Ancak
II. Katerina’nın 1773 yılındaki dinlere hoşgörülü davran
mayı öngören fermanından sonra her yerde yeni mek
teplerle (ilkokullar) medreseler (orta okullar) açılmaya
başlandı.
Mektepler ayrı bir binada, medreseler ise genellikle
birkaç binada yer alıyordu. Bu eğitim kurumları halkın
bağışları sayesinde faaliyet gösteriyordu. Mekteplerde
7–14 yaşındaki çocuklar birlikte eğitim görüyorlardı.
İmamların ders verdiği mekteplerde eğitim, yaklaşık 4
yıl sürüyordu. Bu süre zarfında öğrenciler Arap alfabe
sini, Arap dilini, dinin temellerini, güzel yazıyı ve kitap
istinsahını öğreniyorlardı.
Medreselerde ise çeşitli köylerdeki, hatta bölgeler
deki eğitim meraklısı şakirtler toplanıyordu. Eğitim
müfredatında Arap ve Fars dilleri, Kuran’ı Kerim tefsiri,
mantık, İslâm felsefesinin temeli, İslâm hukuku, hat
tatlık ve diğer dersler yer alıyordu. 1730–1750’li yıllarda
en meşhur imam müderrislerden biri de Taysuganovo
Köyü’ndeki Abdurrahman idi. Rusya’nın çeşitli bölgele
rinden öğrenciler buraya eğitim almak için geliyorlardı.
1770’li yıllarda Kazan’da Ahundov (Ahund) ve
Apanaev (Apanay) medreseleri açılırken 1780’de ise
Amirhanovların evinde medrese kuruldu. Yüzyılın
sonunda Kışkar, Menger, Satış, Saba, Burunduk,
Menzelya, Sterlibaş, Maskara, Taşkiçu, Agrız, Şırdan
köyleri ile Ufa ve Orenburg yakınlarındaki Seitovo
köyünde ve diğer yerlerde medreseler açıldı.
Mekteplerle medreseler Tatar mill î kültürünün gelişi
minde ve özellikle de Tatarların okuma yazma öğren
me sürecinde önemli rol oynadılar.
XVIII. yüzyılın sonunda Tatar maarifçiliği oluşmaya
başladı. Özellikle A. Kursavî ile G. Utız İmyanî’nin çalış
malarında maarifçilik fikirleri işlendi. Dinî ve laik eği
tim veren Rus okulları açılmaya başlandı. Bunların
başında Kazan Piskoposluk SlavLatin Okulu, Sayı
(Matematik) Okulu, Birinci Kazan Erkek Gimnazyumu
gelmektedir. Kazan Vilayeti’nde laik eğitim veren ilk

XVIII. Yüzyılda Orta İdil Boyu
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ilkokul, 1718’de açılan Sayı Okulu oldu. Amiralliğe bağlı
olan bu okulun amacı, gemi yapımında çalışan işçilere
okuma yazmayı, aritmetiği ve geometrinin temellerini
öğretmekti. Ancak bu okul, çeyrek asırdan fazla varlığı
nı sürdüremedi.
1723’te SlavLatin Okulu açıldı. Alfabe ve Slav gra
meri derslerinin verildiği bu okul, din adamı yetiştirdi
ği gibi genel temel eğitim de veriyordu. Rus din adam
ları, vaftiz edilmiş Tatar, Çuvaş ve Mordvaların çocukla
rının okuduğu bu okul, on yıl sonra Kazan Ruhban
Okulu’na dönüştü. Bölgenin kültür hayatındaki önemli
olaylardan biri de 1759’da Kazan Gimnazyumu’nun açıl
masıydı. Bu okul, Rusya taşrasında açılan ilk gimnaz
yum olduğu gibi, Tatarca, Arapça, Türkçe, Kalmıkça ve
diğer Doğu dillerinin okutulduğu bir ilkokuldu. Bu gim
nazyum daha sonra Kazan’da kurulan Asya Matbaası
ile Kazan Üniversitesi’nin de temelini oluşturdu. İlk
yılında gimnazyumda yalnızca 14 öğrenci vardı. Ancak
çok geçmeden bu sayı 111’e çıktı. Gimnazyum çok
büyük zorluklara rağmen eğitim faaliyetlerini sürdür
Etnograf İ. G. Georgi, “Rus Devleti’nde Yaşayan Bütün Halkların, Onların
Günlük Hayatlarının, Törenlerinin, Kıyafetlerinin, Evlerinin, Süslerinin Tasviri”
(1777) adlı kitabında Tatarların her köyünde küçük de olsa bir cami ile okullarının olduğunu yazmaktadır. Georgi’ye göre Kazan mahalleleri ile büyük köylerde
kızlar için de okullar vardı.
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halkının Geçici
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vekillerine
yazdıkları dilekler
listesi

leri ele alındı. Ortaçağ edebiyatının araştırılmasında G.
Utız İmyani de önemli katkıda bulundu. Onun inceledi
ği önemli eserlerden biri de XIII. yüzyıl meşhur İdil
Bulgar şairi Kul Ali’nin Kıssai Yusuf adlı eseridir. Utız
İmyani, felsefe ve ilahiyata dair de çok sayıda yazı kale
me aldı.
Tatar Aydını A. Kursavî
Abdünnasır Kursavî, önce Malmıj kasabasındaki Maskara
Köyü’nde, ardından Buhara’da eğitim gördü. 1794–1808
yılları arasında Kazan’a bağlı Verhnyaya Korsa Köyü’nde
imam ve burada kurduğu medresenin hocası olarak görev
yaptı. Kursavî, dini inkâr etmeden rasyonalizm ve yenilikçi
fikirleri savundu ve Tatar maarifçiliğini başlatan ilk aydınlardan oldu. Kursavî şöyle düşünüyordu: “Hakikat, eski
akidelere inanmak ve bunları tereddütsüz uygulamak değildir; hakikat, günümüzde lazım olmayan şeyleri atmayı bilmektir. Allah insanları kendilerini tanımaları ve istedikleri
gibi hareket etmeleri için yarattı.” Şüphesiz muhafazakâr
din adamları Kursavî’den nefret ettiler. Kursavî gerek kendi
memleketinde gerekse de ilmini arttırmak istediği
Buhara’da baskıyla karşı karşıya kaldı. Buhara Emiri onu
“serbest görüşü” dolayısıyla idama mahkûm etti ve Kursavî
de Buhara’dan ayrılmak zorunda kaldı.

İslâm hukukuna
dair bir kitap.
Hattat: Muradım
İbn İbrahim,
XVIII. yüzyıl

dü. 1774’teki Pugaçöv kuşatması sırasında gimnazyu
mun binası tamamen yandı. Moskova Üniversitesi’nin
gimnazyum için ayırdığı bütçe yeterli değildi. Bundan
dolayı Mart 1790’da gimnazyum kapandı ve ancak
İmparator I. Pavel’in 29 Mayıs 1798 tarihli emriyle yeni
den açıldı. Yine onun emriyle G. A. Potemkin’in kütüp
hanesi ile onun değerli sanat eserleri de gimnazyuma
verildi.
Ekim 1769’da gimnazyumda Tatar dili okutulmaya
başlandı. Bundan önce ise II. Katerina Tatar sınıfının
açılmasına dair şöyle bir emir çıkarmıştı: “… Kazan
Gimnazyumu’nda Tatarca sınıfı açılsın ve buraya öğret
men olarak da Kazan’daki Amirall ik Dairesi’nin tercüma
nı Sait Halfin atansın…” Tatarca hocası olarak gimnaz
yumda çalışanlar arasında şair N. İbragimov
(1778–1818) da vardı.
Kazan Gimnazyumu’nun birçok öğrencisi daha son
raki tarihte Rusya’nın ilim ve kültürünün önde gelen
isimleri oldular. Bunların başında yazar S. T. Aksakov,
meşhur matematikçi N. İ. Lobaçevskiy, kimyacı A. M.
Butlerov, astronom İ. M. Simonov gelmektedir. Alfabe
ve Tatar dili öğrenimi kitaplarının yazarı A. A. Vagapov
ile pedagog ve tercüman S. B. Kuklyaşev de burada
eğitim gördüler.
1786’da Kazan Halk Okulu açılırken vilayetin diğer
ilçelerinde iki yıllık halk okulları kuruldu. Kazan Halk
Okulu’nda eğitim süresi dört yıldı ve okutulan dersler
arasında Tatar dili de vardı. Her sınıftan çocuğun kabul
edildiği bu okulun mezunları kâtip olarak çalışma fırsa
tı buluyorlardı.
Tarih, felsefe ve diğer alanlarda da ilerleme oldu.
XVIII. yüzyılın sonunda H. Muslimi ile T. Yalçıgul, İdil
Bulgar tarihine dair eserler kaleme aldılar. Yalçıgul’un
eserlerinde edebiyat, halk tıbbı, İslâm hukuku mesele

Kazan Gimnazyumu’nun hocaları ile öğrencileri
Bulgar şehrindeki eserlerin araştırılmasına da büyük
önem verdiler (Bu tür çalışmalara geleceğin şairi G. R.
Derjavin de katıldı). Gimnazyum Müdürü Yü. İ. Von
Kanits, 1730 tarihine ait Kazan planı ile 1552’de IV.
İvan’ın askerlerinin Kazan kuşatmasının planına ayrıntı

Kazan Tatar Kızı.
Ressam:
A. Martınov, 1808

Kazanka Nehri
tarafından
Kazan’ın
görünümü.
Ressam: N. F. Çelnokov, 1769

lı açıklamalar yaptı. Yazar D. N. Zinovyev şehir sanayi
si, ticaret, binalar ve nüfus ile ilgili önemli bilgiler içe
ren Kazan ve Vilayetinin Topografik Tasviri adlı bir kitap
yayımladı.
XVIII. yüzyılda vilayetin edebiyat tarihinde Moskova
Üniversitesi memuru ve Kazan Gimnazyumu’nun ilk

ayrılmaya cesaret eden ilk isimdir. Biz, Rus romantikler,
onun hatırına saygı sunmalıyız.” Böylece Kazan doğum
lu G. P. Kamenev, erken Rus romantizminin ilk temsilci
lerinden biri oldu.
Kazan Vilayeti’ne bağlı Laişev ilçesindeki Sokura
Köyü’nde doğan G. R. Derjavin (1743–1816), “Rus şairleri
nin babası” kabul edilmektedir. Kazan Gimnazyumu’nda
okuyan Derjavin, meşhur bir şair olduktan sonra da bir
kaç kez Kazan’a geldi. Gençliğini geçirdiği şehre Derjavin
birçok şiirini de ithaf etmiştir:
Vatanım ve değerli memleketim hakkında şarkı
söylendiğinde
Memnuniyetle kulak veriyorum,
Ve bu şarkı, bana orada ilkbaharın nasıl geçtiğini,
Kazan’da altın zamanın nasıl geçtiğini anlatmaktadır!

Tatar Edebiyatında Dünyevî Konular
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Tatar edebiyatında yeni
tür – seyahatname — ortaya çıktı. Bu gelişme, aynı zamanda diğer devletlerle ticarî münasebetleri arttırmaya yönelik
ilginin de bir yansımasıydı. Bu tür eserlerin en bilineni şüphesiz Hindistan’a seyahatini konu eden İsmail
Mekmuhammedov’un “notları” idi.
Sözlü edebiyat eserleri de dünyevî meseleleri konu etmeye
başladılar. Beyitler, tarihî şarkılar, masallar ve atasözlerinde
Tatarlar adil toplum yapısı ile insanların en iyi sıfatları
konularını işlemeye başladılar.

müdürü olan M. İ. Verevkin (1732–1795) önemli iz bırak
tı. O, piyesler (“Noktası Noktasına”, “Öyle de Olmalı”,
“Doğum Günü Olan Kişi”) ve şiirler yazdı, Moliere’nin
eserlerini Rusça’ya tercüme etti. 1785’te M. İ. Verevkin
Rusya Bilim ve Sanat Akademisi’ne üye seçildi.

Soylu Tatar ailesi Makulovlar soyundan gelen tüccar
P. G. Kamenev’in oğlu Kazanlı şair G. P. Kamenev
(1772–1803) de bütün Rusya’da ün kazandı. Kamenev,
“Fırtına” ve “Azgın Dalga” gibi manzumelerle çok sayı
da şiir kaleme aldı. Bunun dışında tercüme ile uğraştı.
Onun eserleri Moskova’daki birçok dergide yayımlandı.
“Azgın Dalga” ise Rus Şiirler Külliyatı’na ve XIX. yüzyıl
boyunca birçok kez edebiyat okuma kitaplarına dâhil
edildi. N. M. Karamzin, V. A. Jukovskiy ve A. S. Puşkin,
G. P. Kamenev’in eserleriyle ilgili son derece olumlu
eleştirilerde bulunuldu.
A.S. Puşkin, Kamenev ile ilgili şunları yazmıştır: “Bu
insan, saygıyı hak etmektedir. Rusya’da Klasisizm’den

Şair Nuh’un
1570’te
Mekke’de yazdığı
“Çiçek Açan
Bahçede Samimi
Sohbet” adlı
kitabın bir
nüshası,
XVII–XVIII.
yüzyıllar

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Kazan’da Edebiyat
Topluluğu vardı. Kazan Belediye Meclisi sekreteri S. A.
Moskotilnikov, şair G. P. Kamenev, Kazan Halk Okulu
Müdürü İ. İ. Çernyavskiy, kitapsever ve edebiyatçı İ. A.
Vtorov, yazar ve tarihçi N. S. Artsıbaşev bu topluluğun
üyeleriydiler. Topluluk, şehrin halkını Rus edebiyatın
daki en önemli yeniliklerle tanıştırıyordu.
1720’li yılların ikinci yarısında Kazan’da ilk açık tiyat
ro oyunları gösterilir. Bu oyunları Kazan Ruhanî
Okulu’nun mezunları sahneye koydular, daha sonra bu
işi öğrenciler devam ettirdiler. Nisan 1760’ta Kazan
Gimnazyumu’nda ilk piyes — Moliere’nin “Kocalar
Okulu” adlı eseri — sahnelendi. Gimnazyum öğrencile
ri ayrıca A. P. Sumarokov, M. M. Heraskov, İ. İ. Dmitriev,
M. İ. Verevkin’in eserlerini sahneye koydular. Söz konu
su oyunları, Tatar mahallelerindekiler de izliyordu.
Bazı asilzadelerin malikânelerinde de tiyatro grupla
rı ortaya çıktı. Yumatovka Köyü’nde Kazanlı büyük çift
lik sahibi P. P. Esipov’un kölelerden oluşan bir tiyatro
grubu vardı. 1791’de Kazan’da daimi açık tiyatro kurul
du. Bu tarih aynı zamanda Rus Drama Tiyatrosu’nun
kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Bunun ilk
emprezaryosu eski saray oyuncusu V. R. Bobrovskiy idi.
Başta oyunlar “soylular arasında tiyatro sevenler” tara
fından sahnelenirken 1800’den itibaren tiyatro, daimi
kadro ve binaya sahip oldu.
Bölgede müzik alanında da ilk adımlar atıldı.
Kazan’da birkaç askerî orkestra vardı. P. P. Esipov’un
tiyatrosunda da orkestra vardı. Orkestranın başında ise
orkestra şefi ve besteci A. V. Novikov bulunuyordu.
Amatör sanatçılar açık tiyatro ile Kazan Halk Okulu’nda
eserlerini çalıyorlardı. Tatarlar arasında meşhur müzis
yenlerin başında M. Galeev ile İ. Zagitov gelmektedir.
XVIII. yüzyılda bölgede ve özellikle de Kazan’da
mimari alanda da önemli gelişmeler yaşandı. Şehrin
görüntüsünün değişimi için Kazanlı ilk profesyonel
mimar V. İ. Kaftırev büyük çaba sarfetti. Kaftırev, şeh
rin planını yeniden çizdi. Merkezî caddelerdeki evler
artık daha çok taştan yapılmaya başlandı.
XVIII. yüzyılda Kazan bölgesindeki kültürel hayat çok
aktifti. Laik eğitim sistemi oluşmaya ve Tatar edebiya
tında dünyevî konular işlenmeye başlandı. Aynı
dönemde Tatar maarifçiliği oluştu ve ilmî araştırmala
rın temeli atıldı.
1800’de şehri aydın ve edebiyatçı M. İ. Nevzorov
ziyaret etti. Nevzorov şehri şöyle tasvir etti: “Kazan,
Moskova ve Petersburg’dan sonra Rusya’nın en güzel
şehridir. Plana göre gelişen şehir, düz ve güzel mahalle
ler ile eşit kısımlara bölünmektedir. Muhteşem kiliselerle
Tatar camileri ve iki büyük pazarı da var şehrin…”
XVIII. yüzyılda Kazan Kremlini de çok değişti ve
güzelleşti. Burada merkez komutanının karargâh kom
pleksi ortaya çıktı. Taş duvarla çevrili olan bu komplek
sin içinde vali konağı, idarî binalar, kilise vardı. Aynı
dönemde Kremlin’in Spasskiy Kulesi’ne çalar saat yer
leştirildi.
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Petro’nun emriyle 1708’de Kazan Vilayeti kuruldu ve
Kazan, vilayet merkezi oldu. Bu tarihten itibaren kale,
köklü değişikliklere uğradı. En başta tepenin yüzeyi
rölyefin düzlemesine göre planlandı. Valinin karargâhı,
eski Han Sarayı’nda yer aldı. Buraya geçmek için kırmı
zı kerpiçten yedi katlı geçiş kulesi yapıldı. Bu kule yal
nızca Kremlin’in değil bütün şehrin
en göze çarpan eseri oldu. XX. yüz
yılın başından itibaren bu kule,
Süyümbike Kulesi olarak adlandırıl
maya başlandı. Tophanenin yerini
Topçu Mühimmat Deposu aldı.
1714’te Kazan’da Çuha Fabrikası,
1718’de ise askerî gemiler inşa eden
devlet kurumu olan Amirallik
Dairesi kuruldu. Geniş dikdörtgen
avlu, üretim yapan ağaçtan inşa
edilen yapılarla çeviriliydi. Avlu
uzunlamasına İdil Nehri’ne bakıyor
du. Amirallik Dairesi’nin yakınların
da daireye bağlı işçilerin çalıştığı
Amirallik Köyü kuruldu.
XVIII. yüzyılın ilk 30 yılında Kazan
yakınlarındaki köylerde (1717’de
Gavrilovo ile Kerpiçnaya köyleri sını
rında Cefakeş Georgi Kilisesi,
1722’de Yamskaya
Köyü’nde
Hayatın Başlangıcı Kilisesi, 1731’de
Tihvinskaya Köyü’nde Bakire
Meryem Ana Kilisesi, 1734’te
Kazanka
Nehri
kıyısındaki
Zasıpkinskaya Köyü’nde Cefakeş
Evdokiya Kilisesi, 1735’te Çuhacılar
Köyü’nde Kutsal Ruh Kilisesi) ker
piçten kiliseler yapıldı.
Şehirde katedrallerle tapınaklar da yapıldı.
1722–1726 yılları arasında Büyük Spasskaya Sokağı
yakınlarında Kutsal Havariler Petro ve Pavel Katedrali,
1731’de Bogoyavlenskaya Mahallesi’ndeki Prolomnaya
Sokağı’nda Tanrı’nın Zuhuru Kilisesi, 1734’te Büyük
Voskresenskaya Sokağı’nda İsa’nın Dirilmesi Yortusu
Katedrali, 1737’de Kremlin’in batı taraflarında da
Yaroslavl’li Mucize Yaratanlar Katedrali yapıldı. Bütün
bunlar aynı adı taşıyan ağaç kiliselerin yerine yapıldı.
1729’da Vali A. P. Volınskiy zamanında şehrin civarının
ağaç duvarları yıkıldı. Şehrin civarının yeniden yapılan
dırılması, çevre köylerdeki inşaatlarla aynı döneme
denk geldi. 1739’da şehirde 10 büyük mahalle, 170

sokak ve ara sokak, 10 meydan ve pazar yeri vardı.
Kaban Nehri civarında balık pazarı ile Balık Meydanı
vardı. Günümüzde bu meydanın yerinde Abdullah
Tukay Meydanı bulunmaktadır.
XVIII. yüzyılın ortasında Rusya’da büyük şehirler
yeniden yapılandırılmaya başlandı. 1763’te II. Katerina

Kazan şehrinin
planı, 1768

Süyümbike Kulesi

önemli yapılara dikey şekilde olmalarına dikkat edildi.
Kiliselerin yer aldığı meydanlar, kendilerine farklı şekil
ler verilerek önemlerine göre ayırt ediliyorlardı. Örne
ğin Tatar mahallesindeki sokaklar şehrin genel plan
yapısından mahallenin kare taksimatlı şebekesinin 45
derece dönüşüyle farklılık yaratıyorlardı. A. V.
Kvasov’un ikinci planı ile birlikte Kazan’a “örnek ev”
projeleri de gönderildi. Şehirdeki ev inşaatları için bod
rumları taştan olan ağaç evlerle tamamı taştan olan
evlerin inşaatı öngörüldü. A. V. Kvasov’un hazırladığı
ikinci tip evlerin projeleri, Tver’de hayata geçirilmeye
çalışıldı. Kazan’a dair düzenli planın çizilmesi konusun
daki başarısızlık dolayısıyla komplike topografik planın

Apanay
(Apanaevskaya)
Camisi,
1768–1771

bizzat Kazan’da yapılması gerektiği başkentte karar
laştırıldı.
1763’te şehrin başmimarı olan V. İ. Kaftırev bu göreve
atandı. Önceki başarısız planları yeniden ele alma görevi
de kendisine verildi. 1768’de Kaftırev tarafından oluş
turulan yeni Kazan planında düzensiz şehirde tarih
boyunca kurulan karmaşık mahalleler ağı da göz önün
de bulunduruldu. 1768 planında sokaklar, önemli
mimarî yapıların başladığı yerde bitmiyor, onların
yanından geçerek devam ediyorlardı. 17 Mart 1768’de
V. İ. Kaftırev’in planı, II. Katerina tarafından onaylandı
ve “1768 Kazan planı” olarak tarihe adını yazdırdı. Bu
plan, aynı zamanda XVIII. yüzyılın en eski topografik

“her vilayette ayrı olmak üzere bütün şehirlerin yapı
landırılmasına ve sokaklarının düzenlenmesine” dair
emir çıkarttı. St. Petersburg ve Moskova’daki taş bina
ların inşaatı ile uğraşan komisyon, Kazan için iki ayrı
plan hazırladı. Şehirdeki temelle uyuşmadığından
dolayı her iki plan da reddedildi. Bunlardan birini muh
temelen 1766’da St. Petersburg’da mimar Ya. Alekseev
hazırladı. Bu plana göre yeni planlamaya Kremlin tepe
si ile Arça yaylası tâbiydi.
Bu planda diğer bölgelere yer verilmemiştir.
Alekseev’in planının temelinde üç yıldız biçimli sistem
yatıyordu. Bu fikre, daha sonraki şehir planlamalarında
da başvuruldu. Tarihî şehirlerin daimî planlarını oluştur

Eski Taş Camisi,
XVIII. yüzyılın
sonu — XIX.
yüzyılın başı

Mercanî Camisi,
1767.
Rekonstrüksiyon:
N. Halit

mak için onların açık planlarına sahip olmak gerekiyor
du. Bunun için de mevcut planın topografik ve jeodezik
çekimleri yapılmalıydı. Yeniden yapılandırılması planla
nan şehirler arasında Kazan da vardı. 1760’lı yılların
ortalarında Kazan’ın topografik çekimini gerçekleştir
diler ve 1767’de Petersburglu mimar A. V. Kvasov şehrin
yeniden yapılandırılma planını bunu temel alarak hazır
ladı. Ancak o, Kazan’ın topografik özelliklerini yeterin
ce göz önünde bulundurmadığından dolayı onun planı
da kabul edilmedi.
İkinci daimi planlama teşebbüsü sürecinde hazırla
nan plan, dönemin Kazan şehrinin neredeyse tamamı
nı kapsadı. Sokakların yönü belirlenirken bunların

Ta r i h

Rus Hâkimiyeti Dönemi
XVIII. Yüzyılda Kazan İli

364–365

planlarından biridir. Bu planda şehir civarındaki duvar
lar yer almamaktadır.
Onların yerini 30–40 metre genişliğindeki sokaklar
aldı. Eski sokakların genişliği ise ancak 10–12 metre idi.
Bu dönemin Kazanı’ndaki 102 kiliseden 93’ü kerpiç ve
taştan, 9’u ise ağaçtandı. 1764 nüfus sayımına göre
İ. A. Mihlyaev’in
bağışı ile yapılan
Pyatnitskaya
Kilisesi,
1730’lu yıllar

Petropavlovskiy
Katedrali,
1722–1726

Kazan’ın nüfusu 20.000 civarındaydı. Bunlar arasından
5.000 Tatar, Tatar Köyü’nde (Mahallesi’nde) yaşıyordu.
Kaftırev planındaki yeni düzenli sokaklar Kremlin’in
kulelerinden başlıyordu. Baş kompozisyon ekseni işlevini
ise Voskresenskaya Sokağı gördü. Radyal sokaklar düz
çaprazlarla kesişiyordu. Kazan’ın batı kısmındaki plan
yapısı çok yıldızlı şekilden dikdörtgene dönüştü.
Buradaki merkezî sokak ise Prolomnaya Sokağı idi.
Eşkenar dörtgen biçimindeki Rıbnoryadskaya (Balık
Sırası) Meydanı ise eski şehir civarı ile köyler arasındaki
sınırı oluşturdu. Kaban Gölü’nün sağ kıyısı dikdörtgen
şeklinde olup buranın ana sokağı Georgievskaya idi.
Georgievskaya Kilisesi’nin yakınlarında dörtgen şeklin
de meydan mevcuttu. Şehrin ucun
da ise giriş meydanı bulunuyordu.
Tatar Mahallesi’nin de bulunduğu
Kaban Gölünü’nün sol kıyısının ana
sokağı, Ekaterininskaya Sokağı idi.
Onun devamında ana sokak rolünü
Tihvinskaya Sokağı üstleniyordu.
XVIII. yüzyılın başları ile ortasında
Kazan mimarisinde Barok tarzı yay
gınlaşmaya başladı. Barok, Batı
Avrupa (XVII. yüzyılın sonu — XVIII.
yüzyılın ortaları) ve Rus (XVIII. yüz
yılın ilk yarısı — XVIII. yüzyılın ortası)
mimari ve sanatının önde gelen
Evdokiinskaya
Kilisesi, 1734

tarzlarından biriydi. Petro veya XVIII. yüzyıl ilk yarısın
daki Petersburg’un Barok tarzının özellikleri hacmin
sade ve belirgin olması, ön cephenin gömme ayaklarla,
bir nevi girintilerle ve kapıların ayna tahtalarıyla bölün
mesi, yapının yapılış sebebi ile doğrudan ilgili olan
dekoratif heykellerle süslenmesidir. Kazan da dâhil
olmak üzere Barok dönemindeki taşra mimarisi pek
fazla süslü değildi. Buralarda Batı Avrupa mimarisinin
bazı ögeleriyle üslupları kullanıldı. Kazan’da Barok tarzı
eserleri mimar V. İ. Kaftırev yaptı. 1760–1780 yılları ara
sındaki kiliselerle camilerin neredeyse tamamı, onun
yapılarıydı.
XVIII. yüzyıl Kazan mimarisinde Barok’un iki yönü
(tarzı) görülmektedir. İlk tarz, geleneksel hacim planla
ma çözümlerinin kullanımı, dekor, canlılık ile ayırt edi
liyor ve özü itibarıyla XVII. yüzyıl Rus mimarisine daya
nıyordu. Bu ilk tarza örnek olarak Petropavlovskiy
Katedrali ile Pokrovskaya Kilisesi’nin çan kulesini vere
biliriz. Petropavlovskiy Katedrali’nin yapımında I.
Petro’nun emriyle gönderilen ustalar da katıldı. Bunlar,
yapının bünyesinde XVII. yüzyıl “kerpiçli desenleri”ni,
Moskova ve Ukrayna baroklarını birleştirdiler. Barok
dekoratifuygulama sanatına örnek olarak katedralin
ikonostası, mükemmel bir örnek olarak karşımıza çık
maktadır.
Kazan’daki ikinci barok tarzında sadelik, ön cephe ile
enteriyör şekli, boyaması ve dekorundaki seçicilik gibi
özellikler mevcuttu. Bu tarz, aslında
Yeni Dönem mimarisinin yansıma
sıydı. Ancak bu tarz, Rus mimarisi
nin çizgilerini de içermektedir.
1769’da inşa edilen Dört İnci Yazarı
Kilisesi ile Mucize Yaratan
Moskovalılar Kilisesi’nde geleneksel
“gemi” şemasının yanı sıra Barok
şekilleri de kullanılmıştır. Bunların
başında yüksek çatılar, ışıklı fenerle
ri olan katlı kemerli küçük kubbeler,
çiftleşen ufak kubbeler, çok kenarlı
külahlar, kubbeli, yuvarlak ve altı
kenarlı kapı veya pencere yerleri,
yarım sütunlar, gömme ayaklar,
figüratif
dekor
gelmektedir.
Amirallik Dairesi, Ruhban Okulu,
Kazan Çuha Fabrikası gibi idarî, eği
tim ve sanayi müesseseleri mimari
açıdan ayrı bir grubu oluşturmakta
dır. Bunların süslenmesi, mütevazi
“barok” niteliği taşıyordu. Tatar
mahallelerinin mimarisinde ise
“barok”, kendine has “Tatar” özel
likleri kazandı.
Klasisizm, Kazan mimarisinde
1790’lardan itibaren gelişmeye baş
ladı.
Petropavlovskiy
Katedrali,
1722–1726

Kazan, maarif fikirlere yabancı olmayan gittikçe büyük
bir şehre dönüştü. 1758’de Kazan’da Gruzinskaya
(Gürcü) Sokağı’ndaki bir apartmanın içerisinde gim
nazyum açıldı (Moskova ve Petersburg dışında
Rusya’nın ilk gimnazyumu). 1760’ta ise ilk tiyatro
oyunları sergilenmeye başlandı. 1770’li yılların başında
şehirdeki ağaç yapılar arasında taştan yapılan Ruhban
Okulu, Kağalı Çarşı, Çuha Fabrikası’nın binaları ile 17
müstakil ev dikkat çekmekteydi. 1774’te ise Kazan’da
artık kerpiçten inşa edilen 56 ev vardı.
XVIII. yüzyılın sonlarında II. Katerina döneminde dinî
siyasetin genel olarak liberalleştirilmesi ve Tatarların
Rus idaresine birçok kez başvurması neticesinde 200
yıllık aradan sonra Kazan’ın Tatar Mahallesi’nde Rus
mimarisine uygun kerpiçtaştan camilerin inşaatı yeni
den başladı. Bunlar 1760’lı yıllarda inşa edilen Mercanî
ve Apakaevskaya (Apakay) camileridir. Geleneksel
Tatar camilerinin kompozisyon ve hacimplan şemala
rını kullanarak söz konusu camileri o dönemde popüler
olan Barok tarzında yaptılar. Müslümanlara uygulanan

Tihvinskaya
Kilisesi,
XVIII. yüzyıl

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Kazan ve Kazan
Vilayeti’nde Tatarları yeniden zorla Hristiyanlaştırma
süreci başladı. Bunun sonucunda Kazan’da Yeni Vaftiz
Olanlar Mahallesi kuruldu (Tatar Mahallesi’nin bir kısmı
buraya dâhil edildi). Yeni kurulan mahallede iki kilise —
Ekaterininskaya ve Borisoglebskaya kiliseleri — inşa
edildi. 1742’de Senato, Kazan Vilayeti’nde cami inşaa
tını yasaklayan özel bir karar aldı. Bu emrin yerine geti
rilmesi için Kazan’daki bütün ağaç camiler yok edildi.
1746’da misyonerlik faaliyetlerinde bulunan ve yeni
vaftiz olanların işleriyle uğraşan komisyon kaldırıldı,
1756’da ise cami ile medreselerin inşaatına izin verildi.

Mercanî Camisi.
Mimar:
V. İ. Kaftırev,
1768–1771

Pokrovskaya
Kilisesi, XVII.
yüzyılın sonu —
XVIII. yüzyılın
başı

baskının azalmasıyla vaftiz olan Tatarlar yeniden
İslâmiyet’e
dönmeye
başladılar.
Zamanla
Novokreşenskaya (Yeni Vaftiz Olunan) Mahallesi,
neredeyse tamamen Müslümanlaştı. Çok paradoksal
bir durum ortaya çıktı. Bir semtte cami, diğerinde kili
se yer alıyor ve ezan sesleri çan sesleriyle karışıyordu.
XVIII. yüzyılın ortasında Rus idaresinin kararı ile
Tatarların bir kısmı, yeni kurulan Yeni Tatar
Mahallesi’ne göç ettirildi (Eskisi, Eski Tatar Mahallesi
olarak adlandırılmaya başlandı). Tatar mahallelerinde
ki nüfusun artışı, Kazan’da yeni camilerin inşaatına da
yol açtı.
1774’te Emelyan Pugaçöv’un birlikleri Kazan’ı kuşat
tıktan ve şehrin merkezî bölgeleri, çıkan yangından
zarar gördükten sonra mimar Mordvinov 1776’da yan
gın sonrasına ait şehrin planını yaptı. Bu plan ayrıca
hendek şeklinde istihkâm hattının inşaasını öngörü
yordu. Planda eski Aşağı ve Yukarı Fedorov mahalleleri
şehrin içerisine dâhil edildi.
1782’de V. İ. Kaftırev Kazan planını çizdi ve böylece
şehrin yeniden yapılandırılmış hâli kaydedilmiş oldu.
Bu plana göre şehir ikiye ayrılmıştı. 5 semtten oluşan
şehrin birinci kısmı, 1768 yılı planındaki Kazan toprak
ları ile Bulak Ötesi’ndeki Rus şehir civarını kapsıyordu. 7
semtten oluşan şehrin ikinci kısmı ise Kaban Gölü’nün
sağ kıyısındaki Rus mahalleleri, Tatar Mahallesi ve Arça
Kırı’nın doğusundaki inşaatı tamamlanmamış mahalle
leri içeriyordu. Bu döneme kadar şehrin yalnızca birinci
kısmının mahalleleri yeniden yapılandırılmıştı. Kaban
Gölü’nün sağ kıyısındaki topraklarla Tatar Mahallesi,
oldukları gibi bırakıldı. Çünkü bu kısımlar Pugaçöv’ün
kuşatmasından fazla zarar görmemişti.
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XIX. Yüzyılda Kazan Vilayeti
XIX. Yüzyılın İlk Yarısı
Vilayetin Sınırları ve İdarî Yapısı
Kazan Vilayeti ilk olarak I. Petro döneminde, 1708
yılında, 8 vilayet in birleşt irilmesinden oluştu.
Vilayetin kapladığı alan, yaklaşık 122.900 verst kare
olup, nüfusu da yaklaşık 1.000.000 idi. 1775’te II.
Katerina’nın hayata geçirdiği “vilayet reformu”,
Avrupa Rusyası’nı 50 vilayete böldü ve coğrafî harita
sını önemli ölçüde değiştirdi. Yeni hâliyle Kazan
Vilayeti, 18 Ekim 1781’de oluşturuldu, 22 Aralık’ta ise
resmî olarak kuruluşu ilân edildi. Kazan Vilayeti’nin
arması şöyle tasvir edilmişti: “…Beyaz zemin üzerin
de başında altın Kazan tacı olan kırmızı kanatlı siyah
yılan…”
Vilayet 13 ilçeden oluşuyordu: Arça, Kazan,
Kozmodemyansk, Laişev, Mamadış, Sviyajesk,
Spassk, Tetüşi, Tsarevokokşaysk, Tsivilsk, Çeboksarı,
Çistopol, Yadrino. Daha sonra Arça ilçesi lağvedildi,
Arça da idarî merkezi olmayan küçük bir şehir oldu.

Şair E. A.
Boratınskiy’in
kardeşi 1846–1857
yıllarında Kazan
Valisi olan
İ. A. Boratınskiy

Yazar L. N.
Tolstoy’un dedesi
ve 1815–1820
yıllarında Kazan
Valisi olan
İ. A. Tolstoy

tarafından soylu ve asilzadeler arasından seçiliyor ve
büyük yetkilerle donatılıyordu. Vali, halkın gözünde
mutlak iktidarın temsilcisiydi.
Vilayetin temel idarî organı ise valinin başkanlık
ettiği müşterek vilayet yönetimi idi. Söz konusu
yönetim organı, imparatorun ferman ve emirlerini
yerine get iriyor, diğer kurumların faaliyetlerini
denetliyor, vilayette düzeni sağlıyordu. XIX. yüzyılın
ortalarında söz konusu yönetim organı iyice bağım
sızlığını kaybetti ve valinin yanında yürütme organına
dönüştü.
Maddî konularla ise Devlet Hazinesi (Ticaret) Odası
ilgileniyordu. Devlete ödenen vergilerin toplanması,
taahhütlerin yerine getirilmesi, inşaat faaliyetleri bu
odanın sorumluluğundaydı. Devlet gelirlerinin top
landığı vilayet ve ilçe devlet hazine odaları buna bağ
lıydı. Vilayet yönetim organı ile devlet hazinesi oda
sındaki memurlar, hükümet tarafından atanıyordu.
Yönetimin bir kısmı, yine valinin başında bulundu
ğu Toplum İşleri Komitesi’ne veriliyordu. Okul, hasta

Kazanka
Nehri’nin İdil ile
birleştiği yerden
bir manzara,
1810–1812

Vilayetin yüzölçümü 53.997 verst kare idi. Vilayetin
başkenti Kazan, İdil Nehri’nin sol kıyısında, Kazanka
Nehri’nin ağzında bulunuyordu. Nehirler, XIX. yüzyıl
boyunca ana ulaşım yolu olarak kaldı. Ana ulaşım yol
ları üzerinde kalan İdil ve Kama yanı şehirleri, gelişim
için en uygun konuma sahiptiler. Bundan dolayı bu
şehirler, önemli ticarî ve ekonomik merkezlerle nehir
limanları hâline geliyorlardı.
Vilayetlere bölünmenin yanı sıra Rusya, dinî bölge
lere de ayrıldı. Kazan, yalnızca vilayet merkezi değil,
Avrupa Rusyası’nın 10 vilayeti ile Ural ve Turgay böl
gelerinin de dâhil olduğu Kazan askerî bölgesi ile
Kazan piskoposluk bölgesinin de merkeziydi. Kazan
adlî bölgesi ise 8 bölge mahkemesini kapsıyordu.
Kazan eğitim bölgesine ise Orta ve Aşağı İdil ile Ural
bölgeleri dâhildi. Ulaşım Bakanlığı, Rusya’nın su yol
larını 9 bölgeye ayırdığında Kazan bölgesi,
Rıbinsk’ten ağzına kadarki kollarıyla birlikte İdil
Nehri’ni, Oka Nehri’nin havzasını ve ağzından başla
yıp 10 verst ilerisine kadar Oka Nehri’ni kapsadı.
Vilayetin İdaresi
Yerel idareler reformu II. Katerina tarafından yapıl
dı ve “Vilayetler Hakkındaki Emir” (1775, 1780),
“Asilzadelere Yarlık” (1785) ve “Şehirlere Himaye
Tezkeresi” (1785) gibi belgelere konu oldu. Vali, çar

Valilerin statüsü dönemden döneme farklı özelliklere sahipti. Valiler döneme
göre sivil ya da askerî oluyorlardı. Sivil valiler arasından B. A. Mansurov
(1803–1814), Kont İ. A. Tolstoy (1815–1820), N. Ya. Skaryatin (/1866–1880), A.
K. Geyns (1880–1882), P. A. Poltoratskiy (1889–1904) gibi isimleri zikretmek
gerekmektedir. Askerî valilerin yönetimi sırasında aynı zamanda sivil işlerle ilgilenen yöneticiler tayin edilirdi. Bunların arasından S. S. Strekalov (1831–1841),
S. P. Şipov (1841–1846), İ. A. Boratınskiy (1846–1857) ve F. P. Kozlyaninov’un
(1858–1863) isimlerini zikretmek gerekmektedir. 1830’lu yıllardan itibaren vilayetin başında bütün yetkilerle donatılmış bir kişi bulunuyordu.
Yalnızca 1820’li yıllarda Kazan Vilayeti’ni genaral-vali yönetti ve yerli idare ile
mahkeme üzerinde büyük yetkiye sahip oldu. 1822–1825 yıllarında V. Yu.
Soymonov, 1825–1828 yıllarında A. N. Bahmetov, general-vali olarak vilayeti
yönettiler. Bahmetov, Kazan’ın yanı sıra Nijegorod, Simbirsk, Saratov ve
Penza’nın general-valisiydi. Bu dönemlerde idarî işlerle, vali yardımcıları A. Ya.
Jmakin (1823–1826) ile O. F. Rozen (1826–1828) ilgilendiler.

ne, hapishane ve çeşitli hayır kurumlarının yönetimi
bu komitenin görevlerindendi. Bu komite asilzade,
tüccar ve küçük burjuvalar başta olmak üzere bütün
sınıfların temsilcilerinin seçildiği bir oluşumdu.
Kazan’da böyle bir komite, 1781’de kuruldu.
Hükümet, hayır işleri yapması için komiteye nakit ola
rak 150.000 Ruble ayırdı. Komite ayrıca özel kişiler
den bağış kabul ettiği gibi kendisi de faizle kredi vere
biliyordu. Elde edilen faizler, bakıma ihtiyaç olanlar
için harcanıyordu. Bu açıdan komite, Kazan
Vilayeti’nin ilk bankası olarak da kabul edilmektedir.
1870 şehir reformuna kadar varlığını sürdüren komite

İlçe Yönetimi

Kazan
Vilayeti’nin
arması

En alt idarî birim, ilçe idi. II. Katerina’nın fikrine
göre ilçedeki devlet kuruluşlarını da vilayettekilere
benzer bir şekilde yapılandırmak gerekiyordu. Ancak
zamanla ilçelerdeki kuruluşların bir kısmı kaldırıldı, bir
kısmı da reformlara tâbi tutuldu ya da yeni kurulan
organlar tarafından ikinci plana itildi.
İlçe polis teşkilatının başında ilçe polis müdürü
bulunuyordu. Başında bulunduğu polis yönet imi
“aşağı bölge konseyinin mahkemesi” olarak da adlan
dırılıyordu. Onun kadrosu seçimle oluşuyordu. İlçe
polis müdürü ilçede geniş yetkilere sahipti, ancak ilçe

nin sermayesi daha sonra Kazan Toplum Bankası’na
aktarıldı.
Vilayette iki yüksek itiraz mercii bulunuyordu: her
sınıftan temsilcinin başvurabileceği Cinayet Davaları
Odası ve Medenî İşler Odası. Farklı sınıfların işlerine
bakan ayrı mahkemeler bu odalara bağlıydı. Asilzade,
tüccar, küçük burjuva ve hür köylülerin ayrı mahke
meleri vardı.
1810–1811 Bakanlar Reformu, valilerin statülerini
daha karışık bir hâle getirdi. Bir taraftan onlar bizzat
imparator tarafından atanıyor ve her yıl imparatora
vilayetteki durum ve gelişmelerle ilgili raporlar gön
deriyorlardı. Diğer taraftan valiler, İçişleri
Bakanlığı’nın memurları olup tamamen bakana bağ
lıydılar. Vilayet yönet imi ise Senato’ya bağlıydı.
Bütün bunlar yönetimde büyük sıkıntıların yaşanma
sına yol açıyordu. Vilayetteki diğer idarî birimler ise
ilgili bakanlıklara bağlıydılar.
II. Katerina döneminde zadegânlar korporatif bir
yapıya dâhil edildiler. Vilayet ve ilçe meclisleri kurul
du. Bu meclisler, vilayet ve ilçelerdeki asilzadelerin,
yerli idarecilerin ve mahkemelerin temsilcilerini seçi
yor, hükümet tarafından teklif edilen meseleleri
görüşüyor, sınıfın çıkarlarını savunuyordu. Asilzade
meclislerinde asilzadelerin dul eşleri ile yetimlerin
işleriyle ilgilenen ayrı bir komisyon da mevcuttu.
Kazan’daki bölge
mahkemesi

Kazan Vilayeti
haritası.
1815 Rusya
İmparatorluğu
Posta Atlası
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merkezinde onun sözü geçmiyordu. O, vilayet yöne
timinin emirlerini yerine getiriyor, ilçedeki ticareti
kontrol altında tutuyor, bulaşıcı hastalıkların yayıl
masını önlemek için tedbirler alıyor, yol, köprü inşa
ve tamir çalışmalarını yürütüyor, çeşitli suçlarla ilgili
soruşturmalarla ilgileniyordu.
Sınıfsal mahkemeler ilçelerde de mevcut olup bun
ların her biri vilayetteki ilgili mahkemeye bağlıydı.
İlçe merkezinde ise idare, kent başkanı veya kuman
danın elindeydi.
İlçelerdeki nüfusun artması ve köylü ayaklanmaları,
ilçelerin daha küçük idarî birimlere bölünmesi ihtiya
cını ortaya çıkarttı. 1837’de stanlar (bir nevi nahiye)
kuruluyor. Nahiye başkanlarını valiler atıyordu.
Nahiyelerin merkezi ise küçük şehirlerdi.
Vilayet Merkezi’nde Yönetim
Vilayet Sarayı,
Kazan

Kazan’da şehir ekonomisini ve polisi ilgilendiren
meseleler, Şehir Meclisi ile onun icra kurulu olan “altı

Kazan Tatar Şehir Meclisi
Ayrı bağımsız bir şehir idarî birimi içerisine dâhil edilen
Eski ve Yeni Tatar mahallelerindeki vatandaşların işlerinin
yürütülmesi için 1781’de Kazan Tatar Meclisi açıldı. Bu
mecliste ilk seçimler 1784’te yapıldı. Kuruluş aşamasında
mecliste meclis başkanı, iki burgomistr (meclis başkanından daha alt seviyedeki şehir yöneticisi), dört danışman,
muhtar ve iki hâkim yer aldı.
1836 yılına kadar burgomistr olarak yalnızca ikinci sınıf
tüccarlar seçilebiliyordu. Daha sonra taşınmaz mal sahibi
ve 25 yaşından küçük olmayan küçük burjuva ile tüccar
çocukları ve kardeşlerine de seçilme hakkı tanındı.
1850’li yıllarda değişiklik oldu. Burgomistr olarak seçilecek
kimseden artık taşınmaz mal sahibi olması istenmiyordu.
Aile veya toplumun sorumluluğunda ticarî faaliyetler gerçekleştirmesi yeterliydi. Meclis başkanlığına ise en saygın
tüccarlar seçiliyordu. Eski ve Yeni Tatar mahallelerinin ilk
meclis burgomistrlarından biri, yılda 13.000 telatin derisi
üreten deri fabrikasının sahibi M. Yunusov oldu
(1793–1795). Aynı tarihlerde burgomistr görevine üç deri
fabrikası ile iki dükkânı olan Yu. Abdulov ile fabrika sahibi
A. Gumerov’u seçtiler. Danışman olarak hizmetli Tatar tüccarları olan A. İshakov, G. Rahmatullin, G. Yakupov ile tüccar M. Yakupov görev yaptılar. Yakupov kardeşi ile birlikte
sabun fabrikasına sahipti. Muhtarlığa ise yine sabun fabrikası olan hizmetli Tatar tüccarı G. Rahimov getirildi. G.
İshakov ile A. Belyaev ise mahkeme üyeleriydiler. 1839’da
ise Tatar Meclisi’nin başkanı olarak birinci sınıf tüccarı M.
Apanaev seçildi. Üçüncü sınıf tüccar M. Azmetov ile tüccarın oğlu M. Abdullin burgomistr oldular. Üçüncü sınıf tüccarlar olan Yu. Kazbulatov ile Yu. Urmyakov iki küçük burjuva temsilcisiyle birlikte danışman oldular.
Tatar Meclisi, vali ve şehir yönetimine bağlı olup son derece
sınırlı meselelerle ilgileniyordu: evrakların hazırlanması,
şikâyetlerin görüşülmesi, vergilerin toplanması, insanların
devlet işlerine görevlendirilmesi, tüccar ve küçük burjuva
sınıfına dâhil olma işlemlerinin yürütülmesi vs. Buna rağmen Kazan Tatar Şehir Meclisi, Eski ve Yeni Tatar mahallelerinin vatandaşlarının nispeten bağımsızlığını, Rus şehri
çerçevesinde millî özelliklerin korunması ve ayrı gelişimini
belirliyordu.

Hazine Dairesi,
Elabuga

lı meclis”in yetkisindeydi. Bu meclis, meclis başkanı
da dâhil olmak üzere altı üyeden oluşuyordu. Buraya
taşınmaz mal sahibi asilzade, memur, din adamı, tüc
carların üç sınıfı, başka şehir ve ülkeden gelenler ve
diğer sınıfların temsilcileri seçiliyordu. Zamanla bu
mecliste temsil edilen sınıf sayısı üçe indirildi. Meclis
başkanı genellikle birinci sınıf tüccarlardan seçiliyor
du. XIX. yüzyılın ilk yarısında bu göreve A. İ.
Kvasnikov, İ. S. Jarov, A. S. Aleksandrov, M. S. Verin, V.
Ya. Zausaylov gibi tüccarlar seçildi.
Şehirdeki adlî müessese, şehir yargıçları konseyi
idi. Bu konseyin bünyesinde ayrıca tüccar ve küçük
burjuvaların dul eş ve yetimlerinin çıkarlarını gözeten
ayrı bir müessese faaliyet gösteriyordu. Bazı medenî
ve cezaî işler, ortak mahkemelerde görülüyordu. Bu
tür mahkemeler bütün sınıfların temsilcilerinin katılı
mıyla seçili üyelerden oluşuyordu.
Kazan şehrinin yönetimi, neredeyse tamamen tüc
carların elindeydi. Tatar tüccarlar medenî ve cezaî
mahkemelere yargıç yardımcısı olarak seçilebiliyor

Şehir Meclisi,
Kazan

lardı. Buralarda Tatarca bilmeden görev yapmak
mümkün değildi. Vilayet, şehir ve ilçe yönetimindeki
diğer önemli görevler, Müslüman nüfus için neredey
se tamamen “kapalıydı”.
Vilayetin Nüfusu
XIX. yüzyılın başında Kazan Vilayeti’nin nüfusu
800.000 civarında iken 1858’de 1.500.000’e ulaştı,
yani yaklaşık % 75 oranında arttı. Kazan Vilayeti,
nüfus yoğunluğu açısından Rusya’daki altı gruptan
üçüncü gruba dâhildi. Bir kilometrekareye yaklaşık
28.6 kişi düşüyordu. Nüfusun en yoğun olduğu ilçeler
ise Kazan ve Çistopol ilçeleriydi. Her birinin nüfusu,
200.000’i geçiyordu. En az nüfusa sahip ilçeler ise
Kozmodemyansk ile Tsivilsk idi (85.000’den azdı).
Vilayette toplam 4.465 yerleşim yeri vardı.
Bunlardan 15’i şehir, 4.450’si ise köydü. Kazan’ın nüfu
su 1801’de 30.000, 1839’da 51.600, 1959’da 60.600 idi.

Kazan Vilayeti’nin Köy Sayısı
İlçeleri

Zengin Tatar kızı,
XIX. yüzyıl

Kazan
Kozmodemyansk
Laişev
Mamadış
Sviyajesk
Spassk
Tetüşi
Tsarevokokşaysk
Tsivilsk
Çeboksarı
Çistopol
Yadrino
Toplam

Büyük malikânelere sahip kimseler (Bu tür malikânelerde 500 ve daha fazla
köle vardı) XIX. yüzyılın başında vilayetteki soyluların ancak % 3.5’ini
oluşturuyordu. Soylu ailelerin başında Barataev, Gerken, Saharov, Panaev,
Zubov, Bulıgin, Bolhov, Jeltuhinler geliyordu. Kazanlı tarihçi A. H. Halikov,
Kazan’ın önde gelen bazı Rus soylularının, Bulgar-Tatar kökenli olduklarını
yazmaktadır. Halikov, bunların arasına Musin-Puşkin, Molostvov, Narışkin,
Zagoskin, Yuşkov ve Tenişevleri dâhil etmektedir.
1784’te Tatar kökenli bey ve mirzalara soylu sınıfın hakları tanındı. Bu tür
ailelerin başında Zamanov, Kolçurin, Yauşevler geldi. Ancak bu aileler
kendilerine tanınan imtiyazlardan yararlanamadılar, çünkü uğraşları, tüccar
sınıfı ile bağlantılıydı.
Soylu (asilzade) sınıf, diğer sınıf temsilcilerinin hizmetleri karşılığında devlet
hiyerarşisinde yükselmeleri sayesinde sayıca arttı. Ayrıca Çar da istediği kişileri
bu sınıfa yükseltebiliyordu. Rütbe (Derece) Listesi’ne göre 8. sınıf memurları,
nesilden nesile geçen soyluluk hakkını elde ediyorlardı. 9–14. sınıf memurlara
ise yalnızca bir nesil geçerli olmak üzere soyluluk unvanı veriliyordu. Kazanlı
tüccarlar ile Sanayici Osokinler, soylu sınıfa dâhil edildiler.

Kazan
Vilayeti’nin İdarî
Yapısı

1884
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
28

Nahiye Sayısı

Köy Cemiyetlerinin
Sayısı

1879
20
11
20
19
11
14
18
11
12
11
22
15
184

1879
377
127
340
302
199
267
252
133
148
283
295
171
2494

1884
20
11
20
19
11
14
17
11
12
11
21
15
182

1884
412
137
357
309
224
286
257
188
195
274
307
161
3107

di. Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma siyasetine karşı
gösterilen tepkilerden biri de vaftiz edilenlerin tekrar
İslâmiyet’e ya da putperestliğe dönüşü oldu. Resmî
verilere göre 1829’da Kazan Vilayeti’nde vaftiz edilen
383.920 kişiden 249.501’i (% 65) eski dinlerine dön
meye hazırdılar. 1830’lu yıllarda hükümet,
Ortodoksluk’tan ayrılan köylülere karşı daha sert
önlemler almaya başladı. Eskiden bu tür insanlara yal
nızca nasihatlerde bulunulurken artık eski dinlerine
dönenler zorunlu göçe tâbi tutuluyorlardı.
İmtiyazlı Sınıflar

Kazan Tatarları,
XIX. yüzyılın
ortası

1762 tarihli soylulara özgürlük tanıyan manifesto ile
1785 tarihli soylulara imtiyazların verilmesini öngören
fermanın ilânından itibaren Rusya’da sınıf ayrımı
ortaya çıkmış oldu. Soylularla (asilzadeler) din adam
ları, imtiyazlı sınıflardı.
1861 reformu öncesinde Kazan Vilayeti’nde 5745
asilzade mevcuttu. Bunlar da “nesilden nesile geçen

Vilayetin nüfusu, çok renkli bir etnik yapıya sahip
ti. Nüfusun % 40’ı Rus, % 30’u Tatar, % 21’i Çuvaş, %
5’i Mari idi. Ayrıca vilayette Mordva, Udmurt, Alman,
Yahudi, Ermeni ve diğer halklar yaşıyordu.
Ruslar vilayetin bütün şehir ve ilçelerinde yaşarken
Tatarlar genellikle Kazan, Mamadış, Çistopol, Tetüşi
ilçelerinde ikamet ediyorlardı. Kazan İdili’nin ilçe
merkezlerinde Müslüman Tatarlar toplu olarak yaşı
yor ve ayrı sokaklarla ayrı semtlere yerleşiyorlardı.
Vaftiz olan Tatarlar ise aynen diğer milletler gibi
Rusların arasında yaşıyordu.
Vilayet nüfusunun % 71’i Ortodoks Hristiyan, %
27’si Müslüman, % 2’si diğer dinlere mensuptu.
XIX. yüzyılın ilk yarısında Tatarlar da dâhil olmak
üzere Rus olmayan halkları zorla Hristiyanlaştırma
siyasetinin yerini daha “yumuşak yaklaşım” yer aldı.
Papaz okullarında öğrencilere Tatar dili ile İslâm dini
nin temelleri öğretilmeye başlandı. Bunun amacı
gayriRus mahallelerde din adamlarının etkisini art
tırmaktı. Ancak bu siyaset de istenilen sonucu verme

Kuran-ı Kerim
kutusu. Kazan,
XIX. yüzyıl
Kazan Tatarı,
XIX. yüzyıl

ler” ile “kişisel” olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı. İlk
grup, bazı özel hak ve imtiyazlara sahipti. Bunlar kişi
başına ödenen vergi, askere alınma ve beden cezasın
dan muaf oldukları gibi şikâyetlerle doğrudan hükü
mete başvurma hakkı ile hizmet edip etmeme konu
sunda da seçim özgürlüğüne sahiptiler. “Kişisel” soy
lular da aynı haklara sahip olmakla
birlikte genelikle malikânelere ve
kölelere sahip değillerdi. Onların
mirasçıları başta “subay çocukla
rı”, 1832’den itibaren de “nesilden
nesile geçen onurlu vatandaş” sta
tüsündeydiler.
Vilayet ve ilçe yönet imindeki
bütün idarî görevler, soyluların
elindeydi. Devlet hizmet i ile
görevlerde yükselme sürecinde
öncelik onlardaydı. Memurlar da
genellikle Ruslardan atanıyordu.
1830’lu yıllarda yönetim organları

Ta r i h

Rus Hâkimiyeti Dönemi
XIX. Yüzyılda Kazan Vilayet i

Nesilden nesile geçen “onurlu vatandaşlık” hakkını tüccar,
tüccar-danışman ya da manifaktür-danışman unvanı ve
Rus devlet nişanı ile birlikte elde ediyordu. Aynı haklara
aralıksız olarak 10 yıl birinci tüccar sınıfında ya da 20 yıl
ikinci tüccar sınıfında kaldığı ve bir kere bile “borcunu
ödeyemez” durumuna düşmediği hâllerde sahip oluyordu.
“Onurlu vatandaşlar” kişi başına ödenen vergi, askerlik ve
suç işlediği takdirde bedensel cezalardan muaftılar. Onlar
taşınmaz mallara sahip olup olmadığına bakılmaksızın
seçimlere katılıyor, şehir yönetimindeki önemli görevlere
seçiliyorlardı.
1833’te Kazan’da ilk olarak aileleri ile birlikte bu unvanı P.
İ. Kotelov ile L. F. Krupenikov adlı tüccarlar elde ettiler. En
eski tüccar aileleri olan Usmanov, Apakov, Varaksin,
Arsaev, Zausaylov, Kazakov, Yunusov, Apanaev ve diğerleri
de bu unvana sahipti.

370–371
1861 Reformu
Öncesinde Kazan
İlçe ve
Şehirlerindeki
Nüfusun Sınıflara
Göre Dağılımı
(Kazan Vilayeti
İstatistk
Kurumu’nun 1884
Tarihine Dair
Raporu)

madalyalarla ödüllendiriliyorlardı. Örneğin 1839’da İ.
M. Apakov, N. O. Çijov, H. M. Apanaev, G. M. Yunusov,
V. A. Serebryannikov gibi tüccarlar ikişer altın madal
ya sahibiydiler.
Tüccar sınıfına dâhil olmayan küçük Rus burjuvalar,
zanaatkârlar ve hizmetli Tatar tüccarları da ticaret ile
uğraşıyorlardı. Bunlar küçük çapta ticaretle uğraşıyor,
dükkân ve aşhaneler işletiyor, ev ve depolarını kiraya
veriyor, zanaat üret iminde bulunuyorlardı. 1821
Kanunnamesi hizmetli Tatar tüccarlara tüccar ve
küçük burjuva sınıflarına dâhil olma imkânı tanıdı.
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren “ticarette başarı
gösteren, devlete önemli hizmetlerde bulunan ve ara

Sınıflar

Şehrin
İlçelerin
nüfusuna oranı, % nüfusuna oranı %

Asilzadeler
Din Adamları
Çeşitlişehirli sınıflar
Çeşitli köylü sınıflar
Askerler
Diğer Vatandaşlar

4,7
1,8
55,1
23,2
13,3
1,9 100

0,06
0,84
0,24
95,91
2,87
0,08 100

lıksız 12 yıl boyunca birinci sınıf içerisinde kalan” tüc
carlara “kişisel asilzade” hakkı tanıyan tüccardanış
man ya da manifaktürdanışman unvanları veriliyor
du. Kazan’da ilk olarak tüccardanışman unvanını aşa
ğıdaki isimler aldı: A. İ. Kvasnikov, G. P. Kamenev,
İbrahim ve İshak Yunusov kardeşler, S. E. Aleksandrov
vb. İkinci unvana ise ilk layık olanların başında İ. İ.
Alafuzov ile Krestovnikovlar gelmektedir.
XVIII. yüzyılın sonunda ortaya çıkan küçük burjuva
sınıfı pekişti. Şehirdeki küçük tüccar ve zanaatçılar,
bu sınıfı oluşturuyorlardı. Bunların hukukî durumu,
devlet köylülerinin durumuna benzemektedir. Bunlar
Tüccarlar Meclisi,
Kazan

ile mahkemelerde yalnızca 18 Tatar görev yapıyordu.
Bunların da çoğu Ruslaşmıştı.
Hükümetin XIX. yüzyılın ilk yarısındaki siyaseti,
sınıfsal başlangıçların pekiştirilmesini öngörüyordu.
Asilzade sınıfı, daha “kapalı” bir sınıf hâline geldi.
Asilzade olma imkânı veren rütbelerin sayısı arttırıldı,
asilzadeler meclisine seçim şartları yükselt ildi.
Yüzyılın ortalarına gelindiğinde de seçimle iş başına
gelen görevlerde yer alacak adayların sayısı çok
yetersizdi.
1860’ta vilayette toplam 14.463 din adamı vardı.
Bunlardan 9.849’u Ortodoks, 4.591’i Müslüman, 16’sı
“din kardeşliği” kilisesine (iktidarın himayesinde olan
farklı dinî akım ve müesseseler birliği) mensup din
adamlarıydı. Vilayette 6 Lüteryen din adamı da mev
cuttu. RomaKatolik Kilisesi’nin de vilayette bir tem
silcisi bulunuyordu.
Vergiye Tâbi Sınıflar
XIX. yüzyılın ortalarında şehirde vergiye tâbi sınıf
lar arasında “onurlu vatandaşlar” (devlet ya da kişi
sel), tüccarlar, küçük burjuvalar, sanayiciler yer alıyor
du. İşçiler ayrı bir sınıfı oluşturmuyor ve durumlarına
göre küçük burjuva, sanayici veya köylü sınıflarına
kaydediliyorlardı.
Vergiye tâbi kesimler arasından en varlıklıları tüc
carlardı. 1785 Şehir Kanunları’na göre de tüccarlar
sahip oldukları sermayeye göre üçe ayrılıyorlardı. Her
bir sınıfın hakları kesin bir şekilde belirlenmişti. Örne
ğin yalnızca birinci sınıf tüccarlar dış ticaret hakkına
sahiptiler. Üçüncü sınıf tüccarlar ise toptan ticaret
yapamıyor, fabrikalara sahip olamıyor, büyük deniz
ve nehir gemilerini bulunduramıyorlardı. İlk iki sınıfın
tüccarları, beden cezalarından muaftılar. Tüccarların
hepsi askere alınmıyor, ancak gönüllü milis kuvvetle
rine çağrılıyor ve yaşadıkları yerdeki askerlik şubesin
de bir aylık eğitime tâbi tutuluyorlardı. Tüccarlar
vergi ödüyor, kendilerinden istenilen yükümlükleri
yerine getiriyorlardı. Başarılı ticaret, üretim ve top
lum faaliyetlerinde bulunanlar, altın ya da gümüş

Asilzadeler
Meclisi ve
Derjavin Bahçesi,
Kazan

vergi ödüyor, askerî birliklerin ihtiyaçlarını karşılıyor,
yolları tamir ediyor ve orduya asker gönderiyorlardı.
Atölye gruplarını (müesseselerini) daha I. Petro kur
muş ve belli bir nizama oturtmuştu. Atölye grupları,
zanaatçıların mesleklerine göre oluşturuluyordu.
Buralara hür insanlarla devlete bütün yükümlükleri
karşılığında vergi ödeyen kimseler kayıt olabiliyordu.
Ancak usta unvanı alabilmek için alanla ile ilgili belli
sayıda ve kalitede iş yapmak gerekiyordu. Kalfa ile
öğrencilerin herhangi bir hakkı yoktu. XIX. yüzyılın
ortalarında Kazan’da fırın ve gümüş, ayakkabı, demir
ci, marangoz atölyeleri vardı. Her bir meslek grubu
nun kendi yönetimi olduğu gibi genel olarak şehirde
zanaatçılar grubunun yönetimi de vardı.
1860’ta Kazan’da 310 “nesilden nesile geçen onurlu
vatandaş”, 40 “kişisel onurlu vatandaş”, 5.448 tüccar,
49.020 küçük burjuva, 6.356 zanaatkâr yaşıyordu.
Toplamda şehirde vergiye tâbi tutulan kişi sayısı
61.174 idi.

Kazanka
Nehri’nin sağ
kıyısındaki ot
biçme zamanı

İlçeler

Asilzadelere
ait köylüler

Devlete
ait köylüler

Saraya
ait köylüler

Toplam

Kazan
Sviyajesk
Çeboksarı
Tsivilsk
Yadrino
Kozmodemyansk
Tsarevokokşaysk
Mamadış
Çistopol
Laişev
Spassk
Tetüşi
Vilayet ortalaması

9,12
18,28
2,00
1,26
0,76
0,43
0,72
0,64
5,51
26,59
19,84
5,77
7,53

84,52
81,72
98,00
98,74
99,24
99,57
93,62
99,26
93,95
65,45
79,81
92,21
90,48

6,36
–
–
–
–
–
5,66
0,10
0,54
7,96
0,35
2,02
1,99

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1861 Reformu
Öncesinde Köylü
Sınıflarının
İlçelere Göre
Dağılımı (%)
(Kazan Vilayeti
İstatistk
Kurumu’nun 1884
Tarihine Dair
Raporu)

Vergiye tâbi olan en kalabalık kesim ise köylü
kesim idi. Köylüler devlet, saraylı (Romanov hane
danlığına ait olanlar) ve asilzadelere bağlı olanlara
ayrılıyorlardı. 1835’te köylüler, Kazan Vilayeti nüfusu
nun % 95.7’sini oluşturuyorlardı. Bunların % 80.2’si
devlete ait köylüler, % 17.3’ü malikâne sahibine ait
köylüler ve % 2.5’i gelirleri çar ailesine ait olan top
raklarda yaşayan köylülerdi. Kazan Vilayet i’nin
önemli özelliklerinden biri de devlete ait köylülerin
sayıca fazla olmasıdır. Diğer köylülerden farklı olarak
devlet köylülerinden daha büyük miktarda vergi top
lanıyordu. Ayrıca bunlar yönetimin izni olmadan köyü
terk edemiyorlardı. Ancak belli bir ödeme yaptıkları
takdirde şehirdeki küçük tüccar sınıfına dâhil olabili
yorlardı. Malikâne sahibi zenginler de köylülerini ken
dilerine ödeyecek vergi parasını kazanmak için şehre
gönderebiliyorlardı. Bundan dolayıdır ki vilayette
köylüler, şehirlerde nüfus açısından şehirlilerden
sonra ikinci sırada geliyorlardı.

Vilayette kışlık çavdar, Arnavut buğdayı, yulaf, buğ
day, arpa, karabuğday, darı, nohut da yetiştiriliyordu.
Ayrıca vilayette endüstriyel bitkiler olan keten ve ken
dir de yetişiyor, tarlaların önemli bir kısmı patates içn
ayrılıyordu. Çuvaşlarla Mariler şerbetçi otu da yetişti
riyordu. Tarım işlerinde geleneksel üç alanlı tarım sis
temi kullanılıyordu. İş aletleri son derece ilkeldi. Kara
saban, saban, ağaç tırmık (tarak), el döğeni, tirpidin
ve orak, kullanılan aletlerin başlıcalarıydı.
Verimsizliğin başlıca sebebi de buydu. XX. yüzyılın
başında vilayette ortalama tohum mahsulü 2.2 ora
nında, 1860’ta ise 3.75 idi, yani ekilenden ancak 3.75
kat daha fazla toplandı. Kışlık tahıllardan 5, yazlık
tahıllardan ise 1.75 kat verimlilik alındı. Bu da 60 yıl
içinde Kazan vilayetinde verimlilik oranının çok art
madığını göstermektedir. Yüzyılın başına kıyasla 50’li
yılların başında topraktan alınan ürün miktarı iki kat
arttı. Satılabilir ekmeğin tedarikçisi, malikâne sahibi
ile köylüler ve özellikle de devlete ait köylülerdi.
Köy ekonomisi vilayette çok yaygın bir karakter
kazandı ve toplanan mahsulün artması, ormanların
tarlalara dönüştürülmesinden, boş arazi ile çayırların
şeneltilmesinden kaynaklanmaktadır. 1860’ta Kazan
Vilayet i’nin topraklarının ancak % 8’i çayırlardı.
Ekilebilir bir hektarlık toprağa göre dörtte bir oranın
da çayırlık alan mevcuttu. Bu da üçlü tarım sistemin
de ortalamanın altıydı. Yalnızca Laişev, Spassk ve
Çistopol ilçelerinde bu rakam, olması gerekene yakın
dı. Buralarda çayırlar, toplam toprakların % 13 15’ine
denk geliyordu. Yine de hayvancılık, tarımdan sonra
köy ekonomisinin ikinci önemli alanıydı. At, büyükbaş
hayvan, koyun, keçi ve domuz yetiştiriliyordu.
Köy ekonomisinin başka alanları da vardı, ancak
bütün bunlar asıl uğraşların yardımcısı mahiyetindey

Köy Ekonomisi
Kazan Vilayeti’nin toprakları doğal özellikleri ile
toprak türleri açısından üç gruba ayrılmaktadır:
1.Kara toprak bölgesi (Kazan, Sviyajesk, Tsivilsk,
Yadrino, Laişev, Spassk, Çistopol ilçeleri).
2.Değişken toprak bölgesi (Mamadış ve Çistopol)
3.Kara toprak olmayan, ormanlık bölge
(Tsarevokokşaysk, Kozmodemyansk, Çeboksarı).
Ilık kara iklimi, kara ve boz toprak, nehir ve çok
sayıda küçük gölün mevcudiyeti köy ekonomisinin
gelişimi için müsait şartları oluşturuyordu. Nitekim
Kazan Vilayeti halkının en önemli uğraşı, tarım ve
hayvancılık idi.
En fazla sürülüp ekilebilir toprak, İdil Nehri’nin
doğu kısmında, vilayetin güneybatı kısımlarında yer
alan Sviyajesk, Tetüşi, Yadrino ve Tsivilsk ilçelerinde
bulunuyordu. En az sürülen toprak ise Laişev, Çebok
sarı, Mamadış, Kozmodemyansk ve Tsarevokokşaysk
ilçelerinin payına düşüyordu. Bu ilçelerde tarla olarak
toprakların üçte birinden daha az bir kısmı kullanılı
yordu. Bu vilayetler, orman bölgeleriydi. Örneğin
Kozmodemyansk ve Tsarevokokşaysk ilçelerinde
ormanlar, toplam alanın % 75’ini kaplıyordu. Kazan
Vilayeti’nin genelinde ise ormanların kapladığı alan,
toplam yüzölçümün % 52’si idi. Verimsiz ve kullanışsız
toprakların oranı ise % 5 idi.

Köylüler
çalışırken

Kazan
Vilayeti’nde
Malikâne Sahibi
ile Onların Sahip
Oldukları Köylü
Sayısı (1861)
(Kazan Vilayeti
İstatistik
Komitesi’nin 1864
Yılı Raporu’nun
Verileri)

di. Bunlar köylülerin mevsimlik uğraşları ile ilgiliydi.
Kozmodemyansk, Tsarevokokşaysk ve kısmen de
Çeboksarı gibi vilayetin ormanlarla zengin olan ilçele
rinde köylüler ağaç kesiyor, kese ve çadır bezi yapıyor,
reçine ve katran damıtıyor, kömür üret iyorlardı.
Toplamacılık, taşımacılık ve gündelik işler de köylüle
rin ek uğraşlarıydı. Zanaat daha çok Kazan ile
Mamadış ve kısmen de Laişev ile Çistopol ilçelerinde
gelişmişti. Ticaret gittikçe gelişti ve köylüler de daha
aktif olan bu ticarete katıldılar. Fakir köylüler çalış
maya şehirlere gitmeye başladılar. Serbest iş gücü
pazarı oluştu.
Toprakların Dağılımı
1858’de köylüler, Kazan Vilayeti’nin toplam nüfusu
nun % 90.7’sini oluşturuyordu. Bunların büyük bir
kısmı, devlete ait köylülerdi. Onlar vilayet toprakları

Köylüye sahip
olan malikâne sahibi
1–21
21–100
101–500
501–1000
1000’den fazla

Toplam sahip oldukları
köylü sayısı
189
399
235
22
9

1998
21 982
50 699
14 821
13 453
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nın % 74’üne tekabül eden devlete ait toprakları kul
lanıyordu. Bu köylü sınıfında kişi başına düşen toprak,
yaklaşık 5.2 desyatina (1 desyatina = 1.09 hektar) idi.
1837’de devlete ait köylülerin % 20’si az topraklı kim
selerdi. Kişi başına düşen toprak yüzölçümü azalma
sına rağmen toplanan vergilerin miktarı arttı.

içerisinde olmasıdır. Bu tarihlerde malikâne sahipleri
nin devlete borcu 4.5 milyon Ruble’ye ulaştı. Yüzyılın
ortalarında asilzadelerin toprakları büyük bir kriz için
deydi. Zenginleşen köylüler ile tüccarlar, onların top
raklarını satın alma hakkını elde ettiler. Başirov,
Valitov, Yunusov, Bayazitov, Apanaev gibi Tatar tüc
carları büyük çiftlik sahibi oldular.
Krizi atlatmak için bazı çiftlik sahipleri yeni tarımsal
tekniğe başvurdular. Yeni elit tohum çeşitleri ile hay
van cinsleri satın aldılar, yeni teknolojiler kullandılar,
hatta bazı çiftlik sahipleri mahsulleri toplarken mev
simlik işçi kiralama uygulaması dahi başlattılar.
Vilayette inek, koyun ve at çiftlikleri ile votka, potas,
çuha ve keten fabrikalarının sayısı arttı.
1839’da vilayette kurulan Bağımsız Ekonomik
Topluluğu’nun Kazan Şubesi de ekonomik ve agro
teknik bilgilerin artmasında önemli rol oynadı.
Ancak bütün gelişmelere rağmen büyük toprak
sahipleri bile büyük sonuçlar elde edemedi. Bunun
nedenlerinden biri de köylü kölelerin yeni metot ve
uygulamalara hazır olmamasıydı. Kölelik sistemi, XIX.
yüzyılın ortalarında zaten büyük kriz geçiren köy eko
nomisinde üretim güçlerinin gelişimini engeleyen bir
sistem olarak kalmaya devam etti.
Kiselev Reformu

Kazanka
Nehri’nin kıyısı

1797’den 1837 yılına kadar ortalama olarak devlete ait
köylülerin ödedikleri vergi 3.82’den 13.36’ya, ek vergi
lerle 15 Ruble’ye kadar çıktı.
Bütün bunlara köylülerin omuzuna yüklenen
yükümlülükleri de eklemek gerekmektedir. Bunların
başında devlet ihtiyaçları için ulaşım araçlarının sağ
lanması, yol yapımı, askerlik gelmektedir. Bunun
dışında Orta İdil’deki gayri Rus köylüleri ayrıca amiral
liğin ihtiyaçları için ağaç kesimi ile taşınması işine de
katılmak zorundaydılar. 1840’lı yıllarda para piyasası
ilişkilerinin gelişmesi, bu tür yükümlülüklerin yerine
getirilme usulünde de değişikliklere yol açtı. Köylüler
Köylülerin geliri son derece değişken idi. En fakir
köylülerin yıllık geliri, 35–60 Ruble arasında değişirken,
en zengin köylülerin geliri de 300–400 Ruble arasındaydı.
Köylü zenginler yeni topraklar satın alma ya da kiralama
yoluna giderek ekilebilir tarlalarını arttırıyorlardı.
Toprağı işlemek için işçiler kiralanıyor, yeni tarım aletleri
kullanılıyordu. Sahip oldukları sanayi müesseseleri ile
uğraştıkları farklı işler de ek gelir getiriyordu. Ancak
kölelik rejimi, üretimin artmasını engelliyordu. Tohum
üretimini arttırmak için köylülerin ekilebilen topraklarını
arttırmaları da mümkün değildi. Çünkü köylülerin sahip
oldukları ve olabilecekleri toprak miktarı bunu engelliyordu.

bu tür yükümlülükler yerine artık nakit para ödeyebi
liyor ya da ihaleli işlerde çalışabiliyorlardı.
Saraylı köylüler Kazan Vilayeti’ndeki ekilebilir top
rakların % 1.7’sini işletiyorlardı. Saraylı köylünün
payına yaklaşık 4.4. hektar toprak düşüyordu. Bu
rakam, devlete ait köylülerin payına düşen paya
kıyasla daha küçük, ancak malikâne sahibi kimselerin
köylülerine kıyasla daha büyüktü.
Toprakların % 17’si, Kazan Vilayeti’ndeki asilzade
lerin mülkiyet iydi. En fazla asilzade malikânesi
Sviyajesk, Laişev, Kazan ve Spassk ilçelerinde bulu
nuyordu. Ortalama olarak bir malikâneye 643.4 des
yatina (1 desyatina = 1.09 hektar) toprak düşüyordu.
36.000 desyatina toprağa sahip Narışkin ailesinin
Kazan’dan bir
3.844 köylü kölesi vardı.
1858 istatistiklerine göre vilayette 246.500 köle ile manzara. Ressam:
19.000 ev işlerinde çalıştırılan hizmetçi vardı. Bunların A. P. Bogolübov
çoğu Rus’tu. Köleler arasında Tatarların sayısı fazla
değildi. Tatarlar arasında malikâne sahibi asilzadeler
de pek yoktu. Olanlar da fazla köleye sahip değillerdi.
Asilzadelere ait köylülerin kullanımında ise vilayetin
topraklarının % 5.5’i bulunuyordu. Bu köylülerin kişi
başına düşen toprak miktarı ise ortalama 3 desyatina
idi. Bu tür köylülerin toprağının az olmasının sebebi
ise malikâne sahiplerinin köylülerine ait topraklar
sayesinde asilzadelerin kendi topraklarını genişletme
ve dolayısıyla daha fazla ürünü satışa çıkartma çabası

1837’de devlet köylüleri, hazineye ait topraklar,
orman ve “göçebe yabancılar”ın idaresi için Devlet
Mülkiyetleri Bakanlığı kuruldu. Bakanlığın başında
yaklaşık 20 yıl boyunca P. D. Kiselev kaldı.
Vilayetlerde ise devlete ait köylülerin idaresi için
Devlet Mülkiyetleri Odası ile bölge müdürlerinin
başında bulunduğu bölge yönetimleri kuruldu.
I.Nikolay’ın 21 Kasım 1838 tarihli kararıyla bu tür
yönetimler Kazan’da da kuruldu. Vilayet, ilçe sınırları
ile örtüşecek şekilde 12 bölgeye ayrıldı. Devlete ait
köleler bu tarihten itibaren ilçe polisinin idaresinden
alınarak bölge müdürlerinin yetkisine verildiler. Her
bölge nahiyelerden, nahiyeler ise köy birliklerinden
oluşuyordu. Bu arada köyler birleştirilme yoluyla
büyütüldü. Kazan Vilayeti’nde eskiden 887 köy var
ken, bu tarihte köy sayısı 363’e indi.
Nahiye ve köy yönetimi, köylü yerel idarî yönetim
ler üzerine inşa ediliyordu. Bu yönetimin ilk mercii,
köy meclisi idi. Her 10 haneden 2 kişi meclise üye
seçiliyordu. Köy meclisi, nahiye meclisine temsilci,
köy muhtarı ve köy mahkeme üyelerini seçiyordu.

Köy mahkemesi köy muhtarı ile “iki dürüst köylü
den” oluşuyordu. Köy meclisi, köylü birliklerden eski
üyeleri çıkartıp yenilerini seçebiliyor, köy birliğinin
topraklarını paylaştırıyor, orman ve otları biçilen
çayırların kullanımını düzenliyor, toplumun ihtiyaçla
rı için kendisinden yüksek mercilere başvurularda
bulunuyor, ihtiyaçlar için ek vergi topluyor, devlet
işlerini köylüler arasında paylaştırıyor, askerî yüküm
lülüklerin yerine getirilme sürecini takip ediyordu.
Köy birliklerindeki her 20 haneden bir kişi nahiye
meclislerine seçiliyordu. Bu meclis, nahiye başkanını,
nahiye yönetiminin iki yardımcısını ve yine dürüst
kimselerden iki kişiyi nahiye mahkemesine seçiyordu.

Yeni köy idarî sistemi Kazan Vilayeti’nde 1840’lı yıl
ların ikinci yarısında uygulanmaya başlandı. Yeni
organların ihtiyaçlarının karşılanması yine devlete ait
köylülerin omuzlarına yüklendi.
Kazan Vilayeti’ndeki durumu zorlaştıran husus,
nahiye ve köy birliklerine taksimat yapılırken köylerin
etnik yapısının dikkate alınmamasıydı. Rus ve Tatar,
Rus ve Mari veya Rus ve Çuvaş köyleri birleştirilebili
yordu. Bunun kasten yapıldığı da açıktır. Çünkü 30
Nisan 1838 tarihli kanuna göre idarî görevlere yalnız
ca Ruslarla Ortodokslar seçilebiliyordu. Bütün bunlar
köylülerin isyanı için zemin hazırlayan uygulamalardı.
Devlet Mülkiyetleri Bakanlığı aynı zamanda köylü
lerin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarının giderilme
si için de birtakım önlemler alıyordu. Tarlaları sınırlan
dırıyor, açlık ve kıtlığın olabileceğini hesaplayarak
yiyecek depoları oluşturuyor, tasarruf ve ikrazat ban
kaları, hatta okul ile hastaneler açıyordu. Devlete ait
köylülerin idaresine dair Kiselev’in bakanlığının haya
ta geçirdiği bu uygulama 1861’de büyük çiftlik sahip
lerine ait köylülerin hürleştirilmesi
sırasında örnek alındı ve bu köylü
sınıfı için de benzer yapılandırıl
maya gidildi.
Sanayi

Ağaçtan yapılan
pencerenin dış
kanatları, XIX.
yüzyıl

Demirden elle
yapılmış mumluklar. Kazan
Vilayeti’ndeki
Çebaks Köyü, XIX.
yüzyıl

El işleri.
XIX. yüzyıl

XIX. yüzyılın başında Kazan
Vilayet i’nde aynen Rusya’nın
diğer bölgelerinde olduğu gibi
küçük sanayi; ev sanatları, zanaat
ve küçük ölçekli mal üretimi ile
temsil ediliyordu. Manifaktür ve
daha sonra fabrikaların ortaya çık
ması, üreticilerin servetlerine göre
sınıflandırılması, ücretli emeğin
kullanımı, diğer bir deyişle küçük
sanayinin kapitalist üretime geçi
şi, zanaat ve küçük ölçekli mal üre
timinin artmasıyla yakından bağ
lantılıydı. Vilayetteki küçük ölçekli
mal üretimi 30’dan fazla zanaat
dalıyla temsil ediliyordu. Zamanla bu alanlardaki üre
tim ve ürün kalitesi arttı, çalışma metotlarında ilerle
me kaydedildi. Gittikçe daha fazla köy nüfusu bu faa
liyet alanına dâhil oldu.
Laişev İlçesi’ndeki Alekseevskoe Köyü keten, çuha,
keten bezi üretimi ile meşhurdu. Tetüşi İlçesi’ndeki
1819’da vilayetin başkentinde 206 çalışan ve 26 faaliyet dışı sanayi müessesesi
mevcuttu. Eskiden olduğu gibi sayısı en fazla olan deri ve sabun fabrikalarıydı.
Bunların dışında mum, yağ ve hububat fabrikaları mevcuttu. Kazan sabunu,
Rusya’daki en iyi sabunlardan biriydi. Deri fabrikalarında eskiden de olduğu gibi
telatin, sahtiyan, keçi derisi üretilip işleniyordu. Üretilen taban derisi ise sadece iç
pazarlarda değil dış pazarlarda da ilgi görüyordu. 1830’lu yıllarda Kazan’daki 52
fabrikada yılda 1.100.000 Ruble’den daha fazla değerde toplam yaklaşık 370.000
deri işlendi. XIX. yüzyılın başındaki büyük sanayicilerden biri de Zamanov-Aitov
ailesiydi. Bunlar, Ait Bakieviç Zamanov Mirza’nın torunlarıydılar. İki büyük oğulları
Zamanov soyadı ile, diğer altısı Aitov soyadı ile tanınıyorlardı. Kardeşlerin iki mum
ve sabun, beş de deri fabrikası vardı. Bunlarda kiralık işçi çalıştırıyorlardı. En büyük
fabrikalarından birinde, 26 kiralık işçi yıllık 18.000 deri işliyordu.

Demirden
dövülerek
yapılmış tartı.
Kazan
Vilayeti’ndeki
Çebaks Köyü,
XIX. yüzyıl

Voskresenskoe Köyü’nde ise çanak çömlek üretiliyor
du. Rıbnaya Sloboda (Balıkçılar Kasabası) bütün ülke
de kuyumculuk ürünleri ile ün saldı. Deri üretimi
Kazan ve Mamadış ilçelerinde yapılırken, Laişev ve
Tsarevokokşaysk ilçelerindeki köylüler ağaçtan çeşitli
küçük ev eşyaları yapıyorlardı. Kazan İlçesi’nin

Derbışki ile Çernopenya köylerinin el işi ustaları
Kazan’daki atölyelere ağaç parçaları gönderirken Ak
ve Çebaks köylerinin demircileri köy arabası, şık ara
balar, dört tekerlekli at arabası ve kızaklar üretiyordu.
XVIII. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve ücretli işçi
çalıştıran atölyelerin sayısı da arttı. Belgelerde bu tür
atölyeler, artık “fabrika” olarak adlandırılmaktadır. Bu
dönemde yalnızca Kazan şehrinin içerisinde böyle 87
“fabrika” mevcuttu. Bunların büyük bir kısmı deri ve
sabun fabrikasıydı. Teçhizat bakımından en iyi sabun
ve yağ fabrikası, hizmetli Tatar tüccar Murtaza
Davıdov’a aitti. Yine tüccar Leontiy Krupenikov’un
fabrikası da “birinci sınıf” fabrika olarak geçmektedir.
Kazan Vilayeti’nde normal kumaş üreten fabrikala
rın yanı sıra genellikle mavi ya da kırmızı renkte
pamuklu kumaş üreten fabrikalar da kuruldu. Bu
kumaşa “Kitayka” (“Çinli”) denildi. Çünkü Kazanlı
Tatarların da aktif olarak katıldıkları Çin ile ticarette
bu kumaş büyük ilgi görüyordu. Bu tür kumaşı vila
yette ilk (1813) üretmeye başlayan ise A. İ. Şogin oldu.
Kazan’da üretilen “Kitayka” çok geçmeden ülkedeki
birçok panayırda satılmaya başlandı ve çok popüler
oldu. 1830’lu yıllarda yalnızca Kazan’da bu tür kumaş
üreten fabrika sayısı 13 idi. Bunlar hem Rus hem Tatar
iş adamlarına aitti.
Temelinde kapitalist mahiyette olan atölyeler, iş
gücü sorununun yaşanmadığı köylerde de kuruldu.
Tatarların sahip oldukları bu atölyelerde genellikle
deri işleniyor ve sabun üretiliyordu. Malikâne sahiple
rine ait manifaktürler de faaliyetlerine devam etse de
bunlar gittikçe büyük krizlerle karşı karşıya kaldılar.
Çünkü ücretli işgücünün kullanıldığı müesseselerle
rekabet etmeleri mümkün değildi. Bu tür fabrikaların
başında sanayici Oskokinlerin çuha ve bakır fabrikala

Ta r i h

Rus Hâkimiyeti Dönemi
XIX. Yüzyılda Kazan Vilayet i

374–375

rı ile Saharov ve Ozerov gibi sanayicilerin çuha ve bez
fabrikaları gelmektedir. 1840’lı yıllarda malikâne
sahiplerinin bir kısmı, manifaktürlerinde ücretli işçi
kullanmaya başladı.
XIX. yüzyılın ortalarında bölgede büyük sanayi
müesseseleri ortaya çıktı. Bunların başında

teşkil eden Moskova Büyük Yolu, Rus başkentini
Kazan Vilayeti’nin Sviyajesk ve Çeboksarı gibi ilçele
riyle ve bunların hepsini Nijniy Novgorod ile bağlıyor
du. Rusya’nın iç bölgelerinden Orenburg iline, oradan
da Taşkent, Semerkant, Hive ve Buhara’ya giden
neredeyse yegâne kara yolu Orenburg Yolu idi. Bu
yol, Kazan’ın dışında vilayetin Laişev ve Çistopol gibi
ilçelerinden de geçiyordu. Tsarevokokşaysk Yolu ise
Vyatsk Vilayeti’nin şehirlerine uzanıyordu. Kazan
Vilayeti, bu şehirlerle ticarî münasebetler geliştiri
yordu. Simbirsk ve SpasskoSimbirsk yolları ise İdil’de
seyrüsefer sona erdiğinde İdil’in aşağı bölgelerindeki
şehirlerle ticarette kullanılıyordu. 5 ana yolun dışında

İstearin
fabrikasının kurucusu K. K.
Krestovnikov

Bondüjskiy Kimya Fabrikası (1851), Krestovnikov kar
deşlerin Mum ve Sabun Fabrikası (1855), İ.
Alafuzov’un Deri ve Kağıt Fabrikası (1860) gelmekte
dir. Burada genellikle ücretli işçiler çalıştı, o dönem
için ileri teknolojiler kullanıldı, Rusya’daki önde gelen
bilim adamları ile yabancı ustalar davet edildi.
1861’de Kazan’daki Krestovnikov kardeşlerin fabri
kası yıllık 900 ton istearin mumu, 2.000 adet çeşitli
türde mum, 250 ton sülfürik asit, 15–20’er ton tuz
ruhu ile azotik asit üretti. Ülkenin ihtiyaç duyduğu
madde ve ürünlerin kesintisiz üretimi dolayısıyla
Rusya Bağımsız Ekonomi Topluluğu Krestovnikovları
altın madalya, Ekonomi Bakanlığı ise gümüş madalya
Doğu İle Ticarî Münasebetler
Yerli zanaat ve sanayi ürünlerinin Avrupa pazarlarında rekabet etmeleri mümkün olmasa da Asya’da bu ürünlere ilgi büyüktü. Bu hususu iyi anlayan
Kazanlılar, Doğu ile münasebetlerini arttırmak ve Orta Asya hanlıklarının şehirlerine ulaşmak istiyorlardı. Bununla birlikte buralarda da ancak Müslümanlar iş
yapabildi. Kazan Tatarları en yakın bağı Buhara ile kurdular. Burası, Rusya’da
üretilen ürünler için Orta Asya’ya açılan kapıydı. Buhara yöneticileri Tatarlara
kolaylık sağlıyorlardı. Emîr, Tatarlardan Ortodokslardan alınan vergi miktarından iki üç kat daha az vergi alınmasını emretti. Ancak 1859’da Ruslarla
Tatarlardan aynı miktarda vergi alınmaya başlandı.
XIX. yüzyılın başında Orenburg panayırının önemi arttı. Burada Rus tüccarlar
Orta Asya, Hindistan, İran, Batı Çin ve Tibet’teki tüccarlarla bir araya geliyorlardı. Kazan Tatarları burada da saygın konumdaydılar. Onlar burada Kazan ve
Rus şehirlerine götürmek üzere İran kumaş, şal ve halılarını, Hive ve Buharalı
tüccarlardan da yerli fabrikalarda işlemek üzere en iyi kürkler ile pamuk ipliği
alıyorlardı. Daha sonra bu ip Kazan’daki fabrikalarda İngiliz ipliği ile karıştırılıyordu. Tatarlar Kırgızlardan ise toptan sığır ve koyun eti ile yağı, deri ve hayvan
satın alıyorlardı.
Çin ile sınırda yer alan Kyahta’da ticaretin en önemli ürünü çay idi. Çayın karşılığında (Hükümet, çayın parayla satışını engelliyordu) işlenmiş deri, kürk,
pamuklu kumaş veriyorlardı. 1811’de Tatar tüccar Yu. B. Kitaev, Kyahta’dan
80.000 Ruble değerinde çay aldı. L. F. Krupenikov ise bu rakamı 2.000.000
Ruble’ye kadar çıkardı. 40’lı yıllarda Kazan’ı Kyahta’da Apanaev kardeşler,
Kotelovlar, Krupenikovlar ve G. M. Yunusovlar temsil ettiler.

ile ödüllendirdi. 1861’deki Bütün Rusya Panayırı’nda
fabrikanın ürünleri en yüksek ödüle layık görüldü,
fabrika sahiplerine de tabela, levha ve ürünlerinde
Rusya armasını kullanma hakkı tanındı. Uluslararası
Londra Sergisi’nde fabrikanın ürettiği mumların yük
sek kaliteli olduğu ilan edildi.
Bu fabrikalar, kapitalist sanayinin ilk ürünleri
(çocukları) olup sanayi devriminin başlangıcını da teş
kil ettiler. 1860’ta vilayetin sanayisi 4.000.000 Ruble
değerinde üretim yapıyordu. 40’lı yılların ortalarıyla
kıyaslandığında bu rakam 2.5 kat daha fazlaydı.
Ulaşım
Hayvanların çektiği araba temel ulaşım aracı olarak
kalmaya devam ediyordu. Kazan, aslında kara yolları
nın kesiştiği bir noktada bulunuyordu. Moskova’yı ve
1703’ten itibaren de Petersburg’u Ural ve Sibirya ile
bağlayan yol, Kazan’dan geçiyordu (Moskova —
Kazan — Ekaterinburg — Tümen). Yolun başlangıcını

Dükkân,
XIX. yüzyıl

18 küçük ve ticarî yol daha vilayetin içinden geçiyor
ve ilçeleri birbirine bağlıyordu.
İyi yolların olmaması, büyük bir felaketti. Toprak
yollar çok kötü durumdaydı. Köylü kesimin önemli bir
kısmı hayvanların çektiği ya da kızakla yapılan taşı
macılıkla uğraşıyordu. Köylülerin durumu kötü olduğu
için taşımacılık çok ucuzdu. Köylüler kendilerini ve
atlarını doyuracak ücrete razı oluyorlardı.
Taşımacıların büyük bir kısmı, Tatar köylüleriydi.
Vilayetin iç su yolları 6–7 ay boyunca rahat ve ucuz
yük taşımacılığı için imkân veriyordu. 1812’de Kama,
1820’de ise İdil gemicilik şirketleri kuruldu. Toprak
köleliği hukukunun iptal edilişinin arifesinde İdil ile

Kazan’daki
istearin
fabrikasının ana
binası

Kama’dan 220 gemi geçiş yapıyordu. Bu da Avrupa
Rusyası’nın buharlı nehir gemilerinin yarısını teşkil
ediyordu. Bunlar yolcu ve çekme tekneleriydi. Çekme
tekneleri birkaç yük teknesini birden çekiyordu.
Bundan dolayı Kama ve İdil nehir donanmasında
çekme teknelerin sayısı çok fazlaydı.
60’lı yılların başına kadar halatla gemi çeken işçiler
den çok fazla istifade edildi. 1851’de yalnızca Kazan
iskelelerinde bu işçilerin sayısı 14.033 idi.
İskelelerde çalışan köylülerin büyük bir kısmı
Sviyajesk ilçesi ile Tetüşi ilçesindeki Bogoroditskoe
Köyü’ne aitti. Çağdaşların izlenimine göre yalnızca
Kazan’ın değil Nijniy Novgorod, Simbirsk ve Kama ile

kürk, bakkaliye ile yerel manifaktürlerde üretilen
ürünler, Bugulma’daki panayırda ise hayvan, mani
faktürlerde üretilen ürünler ve Buhara’dan getirilen
mallar satılıyordu. Laişev’deki kervan panayırı ise
demir, bakır ve dökme demirden yapılan ürünlerin
satıldığı bir merkezdi. Bugulma’daki Vozdvijenskaya
Panayırı’nda ise pek kaliteli olmamakla birlikte
kâğıttan ürünlerle demir ve dökme demirden ürünler
satılıyordu.
Rusya çapındaki panayırların dışında ilçelerde
küçük çaplı panayırlar da yapılıyordu. Komşu ve
yakındaki köylerin halkı bu tür organizasyonlarda bir
araya geliyordu.

Nehir koyu.
Çistopol şehri

İdil’in diğer iskelelerinin işçileri de ekseriyetle Tatar
kökenliydiler.
Kazan, Laişev, Tenkov ve Çistopol’de “ekmek
satan” iskeleler çok meşhurdu. 1842’de vilayetteki
iskelelere İdil’den 1.439 gemi ile 580 tekne,
Kama’dan 139 gemi yaklaştı ve daha sonra ayrıldı.
Ayrıca 3.752 transit gemisi bu iskelelere uğradı.
1845’te Kazan’daki “Ustye” ve “Bakalda” iskelelerin
de 938 gemiye yük yüklediler, 4.140 transit gemi
uğradı, 158 yük ve yolcu gemisi kışı burada geçirmek
üzere bu iskelelerde kaldı. Bu istatistiklere bakıldı
ğında Kazan, İdil’de yalnızca Nijniy Novgorod ile
Rıbinsk şehirlerinin gerisindeydi.
İdil Nehri
kıyısındaki iskele.
Kazan şehri

Kazan şehrindeki
(Bulak Nehri)
panayır ve
Bavarya lokantası

Ticaret
Bölge ekonomisinde ticaret önemli rol oynuyordu.
Kazan, vilayetin ticaret merkezi olup ticaret ve sana
yinin gelişimi açısından da İdil Bölgesi’nde önemli bir
konumda bulunuyordu. Transit ticaretin önemli bir
noktası olan Kazan üzerinden Sibirya, Orta Asya,
Doğu ülkelerinden çeşitli mallar taşınıyor, Ural’dan
Rusya’nın Avrupa kısmına, oradan da yurt dışına yük
taşınıyordu.
XIX. yüzyılın başında Kazan’da tüccarlar, “Taşayak”
veya diğer adıyla “İlkbahar Panayırı” gerçekleştirme
ye başladılar. 1 Mayıs ile 1 Haziran arasında yapılan bu
panayır, Kazan Hanlığı döneminde yapılan Arça
Panayırı’nın “mirasçısı” idi. Nijegorod, Simbirsk,
Yaroslavl, Vyatsk, Perm, Ufa ve diğer vilayetlerin tüc
carları burada toplanıyor; İran, Orta Asya ve Kafkasya
Ötesi’ndeki tüccarlar buraya mallarını getiriyorlardı.
Tatar tüccarları bu panayırda sabun, mum, işlenmiş
deri, millî ayakkabı, çeşitli şapkalar, süs eşyaları satı
yorlardı. Misafir tüccarların dikkatini çeken yerli
ürünlerin başında ayrıca ekmek, un, hasır, kitabiye,
camdan kapkacaklar, ispitler, potas, keten bezi vs.
gelmektedir. Bütün bunlar Kazan Vilayeti’nin dört bir
tarafından getirilen ürünlerdi.
Menzelinsk ve Bugulma’daki panayırlar da Rusya
çapındaki panayırlardı. Menzelinsk’teki panayırda at,

Ekonomik münasebetler, vilayetteki tüccarlarla
sanayicileri Rusya’nın Avrupa kısmının yarısıyla bağlı
yordu. Vilayetteki tüccarlara KuzeyDoğu Rusya’daki
panayırlarda rastlamak mümkündü. Ayrıca tüccarlarla
sanayiciler mallarını Baltık, Hazar, Azak ve Karadeniz
limanlarına, Petersburg ile Moskova’ya gönderiyor
lardı. Kazanlılar Nijegorod Panayırı’nda Ural, Sibirya,
Orta Asya ile ticarette başrol oynamaya devam etti
ler. Vilayet, Rus pazarlarına tarım, sanayi ve zanaat
alanlarındaki ürünlerini gönderiyordu.
Kazanlı tüccarlar Sibirya’daki İrbit Panayırı’nda da
başrol oynuyor, daimi panayırın yönetim kurulunda
görev alıyorlardı. Kazanlı tüccarlar ayrıca hayvan
yağı, ham deri, çay ve kürk gibi malları toptan satın
alan tüccarlar olarak tanınıyorlardı. Kendileri ise bu
panayıra özellikle millî ayakkabı ile şapkalar getiri
yorlardı.
1860’lı yılların ortasında Kazan Vilayeti’nin ticaret
hacmi, 20.000.000 Ruble’yi geçti ve Rus Devleti’nin
ticaretinin % 3’ünü oluşturdu.
Ekonomik bağlantıların artışı, toplumsal hayatta tüc
carlarla sanayicilerin rolünü de arttırdı. Kazan’da ilk mil
yonerler ortaya çıktı. Krupenikovlar, Aleksandrovlar,
Kotelovlar, Romanov kardeşler bunların başlıcalarıydı.
Tatar tüccarları arasında ise Yunusovlar, Apanaevler,
Apakovlar, Yakupovlar ön plana çıktı.
Netice itibarıyla vilayetin ekonomisinde ticaret ve
ticarî sermaye önemli rol oynuyordu. Bununla birlikte
toprak köleliği hukuku şartlarında ekonomide serma
yenin kullanımı sınırlıydı.
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XIX. yüzyılın başına Avrupa’yı neredeyse 20 yıl
boyunca sarsan Napoleon’un savaşları damga vurdu.
1812 yılının 24 Haziran gecesi 600.000 askerden olu
şan Napoleon’un ordusu Rusya’ya girdi. Napoleon,
ordusunun Rusya’ya saldırısının Rusya’da hem kölelik
sistemine karşı ayaklanmalara hem de millî bağım
sızlık süreçlerinin başlamasına yol açacağını düşünü
yordu. Ancak ortak bir felaket — düşman saldırısı —
Rusya İmparatorluğu’nun bütün halklarını birleştirdi.
Napoleon’un saldırısı, Tatar Vilayeti’nin çok uluslu
nüfusunu da harekete geçirdi.
Kazanskie Vedomost i (Kazan
Haberleri)’de yayımlanan savaşın
başladığına dair I. Aleksandr’ın
manifestosu Tatarcaya da tercüme
edildi ve bütün ilçelerle nahiyeler
de, bütün camilerle kiliselerde
okundu. Köydeki bütün toplantı
larda halk, başı belada olan vatana
nasıl yardım edebileceklerini tar
tışmaya başladı. Çağdaşlardan biri
dönemin Kazan toplumundaki
havayı şöyle aktarmaktadır:
“Bütün şehir eğlencelerine son veril
d i. Bütün d ikkatlerimiz, cepheden
gelen, sabırsızlıkla bekled iğimiz
haberlere yönelmişti. Özellikle eği
t iml i kimseler yaşlı generallerin
etrafında toplanıyor ve savaşın
gid işatı ile vatanın kaderini konuşu
yorlardı.”

Manifesto Blagoveşensk Katedrali’nde okunurken
bütün meydan ile yakındaki sokaklar halk kitleleri ile
doldu. Piskopos milis kuvvetlerinin ihtiyaçları için
2.000 Ruble şahsi parasını bağışladı.
Temmuz ayının sonunda Kazan’da vilayetteki
bütün sınıf temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı
düzenlendi. Buraya Çeboksarı’dan Çuvaşlar geldiler,
Mariler konuşmalar yaptılar. Özellikle Tatarlar çok
duygusal konuşmalar yaptılar ve Tatarların XVII. yüz
yılın başında Leh ve İsveçli işgalcilere karşı yaptıkları
kahramanlıklarını hatırladılar. Resmî belgelerde “Rus
olmayan yerleşikler” olarak geçen halklar, orduya
alınmıyordu. Milis kuvvetlerinde ise Ruslar ile Çuvaş
Tatar ve Çuguev
süvari askerî
birliklerinin
üstsubayları.
Ressam:
O. Parhaev

Gönüllü Milis Kuvvetlerinin
Kuruluşu

Kazan milis
kuvvetlerinin
Temmuz ayının ortalarında Moskova’dan Kazan’a 6 askeri.
Temmuz 1812 tarihli manifesto ulaştırıldı. Bu belge Ressam:
de ülke içerisinde evlerin, eşlerin, çocukların ve her O. Parhaev

kesin korunması için birinci birliğe ek olarak ikinci
birliğin, yani halk milis kuvetleri
nin kurulması gerektiğinden bah
sediliyordu. Manifesto yerel basın
da da yayımlandı, daha sonra ise
Tatarcaya tercüme edildi. Tatarca
çevirisi 200 tane basılarak ilçenin
dört bir tarafına gönderildi. 19
Temmuz’da manifesto Kazan Üni
versitesi’nde okundu. Üniversite
hocalarıyla öğrencileri arasında
milis kuvvetlerine katılmak iste
yenlerin sayısı hayli fazlaydı.
Birileri doktor, başkaları hemşire,
diğerleri sıradan asker olarak katıl
maya hazır olduklarını bildiriyor
du. Kazan Ruhban Akademisi’nin
öğrencileri de duyarsız kalmadı.
Akademinin 60 öğrencisi Kazan
Piskoposu’na başvurarak milis
kuvvetlerine katılmak için izin iste
diler.
Çarın manifestosu milis kuvvet
lerinin kuruluş düzenine dair bir
bilgi içermiyordu. Asilzade toplan
tılarındaki uzun tartışmalardan
sonra milis kuvvetlerine 25 köylü
den birinin gönderilmesi kararı
alındı. 82.000 köylünün mevcudi
yet i göz önünde bulunduruldu
ğunda 280’i atlı olmak üzere 3.280 askerin çıkartıldı
ğı sonucuna varmak mümkündür. Askerler kıyafet ve
silahlarla donatılacak, bütün iaşe ve diğer masrafları
karşılanacaktı. Milis kuvvetlerinin başında ise
Tuğgeneral D. A. Bulıgin vardı.

lar, Mariler ile Tatarlar, gençler ile yaşlılar, malikâne
sahipleri ile köleler yer aldılar.
Yerli ustalar ise silah yapımına başladılar. Sviyajesk
ilçesinin köylüleri, büyük ihtiyaç duyulan 100 pud (1
pud = 16.38 kilogram) süngü bakırı ürettiler. Usta
demirciler bu bakırdan süngü, uzun ve düz kılıç ve
diğer silah çeşitleri ürettiler. 1812’de Kazan’da top
üreten fabrika kuruldu. Arz ettiği önem açısından
Petersburg ve Bryansk’taki fabrikalardan sonra
Kazan fabrikası, üçüncü sırada geliyordu.
Böylece Kazan milis kuvvetleri, imkânların elverdi
ği kadarıyla yurttaşların katkılarıyla teçhizatlandırıldı
ve köy çuhasından dikilen kaftan ve pantolonlarla
giydirildi. Bütün sınıflardan öyle bir ilgi ve vatanse
verlik yaklaşımı sergilendi ki, milis kuvvetlerine yazıl
mak isteyen gönüllülerin sayısı, ihtiyaçtan çok faz
laydı. Bundan dolayı hükümet, milis kuvetlerini yal
nızca Merkezî Rusya ile İdil Boyu’nda oluşturma kara
rı verdi. Milis kuvvetlerinin sosyal yapısı da sınırlandı
rıldı. Bu kuvvetler genellikle köle köylülerden oluş
malı, şehirli vatandaşlar katılmadan önce bütün ver
gilerini ödemeliydiler. Köylüler, yalnızca malikâne
sahiplerinin izniyle kuvvetlere katılabiliyordu; devle
te ve saraya ait köylülerle devlete ait fabrikalara
kayıtlı olan işçilerin katılımı kesinlikle yasaktı. Milis
Para ve değerli eşya bağışı da çok büyük boyutlarda
gerçekleşti. Bütün bunlar sabahtan akşama kadar açık kalan
özel bir komisyonda toplandı. Vilayetin dört bir tarafından
para ve değerli eşyalar gönderildi. Kilise, manastır ve özel
kişiler 2 pud gümüş eşya topladılar. Tatar halkı da önemli
miktarlarda bağışta bulundu. Halk bu iş için görevliler seçti
ve bu görevliler her hafta komisyon ve Tatar mahallelerinin
meclisine ne kadar para toplandığını rapor ettiler. Tatar
kadınlarının gümüş süs eşyalarını vatan savunması için
bağışladıkları da bilinmektedir. Kazan Vilayeti’nde toplanan
bağışların miktarı 346.000 Ruble idi.

kuvvetlerine genel olarak 17–45 yaş arası erkekler
yazıldı.
Böylece Napoleon’un ordusu Moskova’ya yaklaştı
ğında Kazan milis kuvvetleri oluşturulmuştu.

Kazanlılar daimî ordunun içerisinde de savaştılar.
Tatar Süvarî Birliği’nin komutanı V. V. Ejin,
Kulma’daki çatışmada gösterdikleri cesaret dolayı
sıyla tuğgeneralliğe yükseltilen Paliev ile Veleznikov,
general kardeşler Jeltuhinler, Suvorov’un arkadaşı
General P. İ. İvaşev savaşa katılanlar arasındaydı. T.
H. Molostvov, M. N. MusinPuşkin ve A. K. Berstel
gibi asilzadeler de savaşa katılanlardandı. Savaşa
iştirak eden herkes, hatıra madalyalarla ödüllendiril
diler.

Kazan Milis Kuvvetlerinin Askerî Faaliyetleri
Kazan Vilayet i, Nijegorod, Penza, Kostroma,
Simbirsk ve Vyatsk vilayetlerindeki birlikler ile birlik
te General P. A. Tolstoy’un başkanlığındaki Üçüncü
Bölge Ordusu’nda yer aldılar.
Milis kuvvetlerinin yurt dışına sefere çıkan ve gerek
süvari gerekse de yaya birliklerden oluşan kısmı, yak
laşık 3.000 kişiden oluşuyordu.
Milis kuvvetleri sefere Ocak 1813’te çıktı. Üç ayda
Kiev’e ulaşan askerlerin yolu Arzamas, Ryazan,
Tambov, Voronej, Orlov, Kursk, Poltava ve Çernigov
vilayetlerinden geçt i. 12 Temmuz 1813’te Volın’ı
geçen milis kuvveti, Bug Nehri’ni aştıktan sonra
diğer birliklere katıldı. 30 Eylül’de bu birlik,

Teptyar
birliklerinin eri,
1819–1825. XIX.
yüzyıl sulu boya
resmi

Kazan’da kurulan
birliklerdeki er ve
subay.
Ressam:
O. Parhaev

Başkurt süvarisi.
Ressam:
O. Parhaev

1812 Vatan
Savaşı’nın
hatırasına yapılan
madalyalar.
Ressam:
F. P. Tolstoy

Dresden’den 7 kilometre uzaklıktaydı. Dresden bu
tarihlerde Fransız generali SenSir başkanlığındaki
30.000 askerin koruduğu çok sağlam bir kaleydi.
Milis kuvvetleri askerleri Dresden kuşatmasını baş
lattılar. Fransızların kuşatmadan kurtulma çabaları
bir sonuç vermedi. 25 Ekim 1813’te Dresden yakınla
rında büyük bir çatışma vuku buldu. Yaya birliğin
komutanı N. İ. Çiçagov’un anlattıklarına göre Kazanlı
milis kuvvetleri askerleri hep ön safta savaştılar:
“Bazen tüfeği bile olmayan askerler, Fransızlarla göğüs
göğse çarpışıyor, onları tüfeklerinin d ipçiği ile öldürü
yor, süngülüyorlardı. Askerler bütün mermilerini harca
dılar, ancak yine de konumlarını kaybettiler.” 38 asker
öldü, 170 yaralandı.
Bu çatışmanın çok önemli sonuçları oldu. 27
Ekim’de SenSir, ordusuyla birlikte teslim oldu.
Ganimet olarak muzafferler 200 top, 20.000 tüfek ve
başka birçok eşya ele geçirdiler. Dresden muzafferi
olan Kazanlıların büyük bir kısmı, madalyalarla ödül
lendirildi. Birlik başkanı Çiçagov, “Cesareti İçin” yazı
sının yer aldığı altın kılıca, Selivanov ve Rostovtsev
adlı komutanlar ise II. Derece Kutsal Anna Nişanı’na
layık görüldüler. Teğmen İvanov ile Teğmen Neelov
ise III. Derece Kutsal Anna Nişanı ile ödüllendirildiler.
Birçok kimseye de çeşitli rütbeler verildi. Vergiye tâbi
tutulan sınıfa mensup Kazan Ruhban Akademisi
öğrencisi Pifiev’e 14. sınıf vatandaşlık rütbesi (kayıt
memuru) verilirken Tatar köylüsü Agiev’e subaylık
rütbesi ve gösterdiği cesaret dolayısıyla madalya
verildi.
Dresden ele geçirildikten sonra Kazan milis kuv
vetlerinin yaya birliği şehre girdi ve askerî çatışmalar
sona erinceye kadar şehirde kaldılar. Atlı birlikler ise
Kont P. A. Tolstoy’un ordusu içerisinde Mazerburg
kuşatmasına katıldılar, daha sonra ise Hamburg’a
hareket ett iler. Fransız General Marbo, Tatar ve
Başkurt süvarilerinin kahramanca savaştıklarını şöyle
kaydetmiştir: “Onlar, arı sürüsü gibi birliklerimizin
etrafında dolaşıyor, her yere girmeyi başarıyor ve onla
rı yakalamak mümkün olmuyordu.”

1812 Savaşı’na katılan Kazanlılar arasında “efsanevî süvari
kadın” Nadejda Durova da yer almaktadır.
Nadejda Andreevna Durova (1783–1866), emekli hüsarın
kızı olup çocukluk yaşından itibaren askerî işleri seviyordu.
Bu sevgiyi Durova, babasının emir eri Astahov’a borçludur.
1806’da Nadejda Durova gizlice evinden ayrılarak Kozak
birliğine katıldı. Daha sonra Aleksandr Sokolov adıyla Atlı
Leh Birliği’ne girdi. Bu birliğin içerisinde o, Batı
Prusya’daki Guttstadt’ta ve Fridland’daki çatışmalara katıldı ve her yerde cesaret ve kahramanlıklarıyla dikkat çekti.
Erkek kıyafeti giyerek cesurca savaşan bir kızın kahramanlıkları, Çar I. Aleksandr’ın kulağına kadar gitti. I.
Aleksandr onun bulunup yanına getirilmesini emretti. 31
Aralık 1807’de Durova, Çar’a takdim edildi. Durova, I.
Aleksandr’dan orduda hizmet etmeye devam etme konusun- N. A. Durova.
da izin almayı başardı. Çar, kendisine ayrıca Aleksandrov
Resssam:
soyadını verdi.
V. Gau, 1837
1812 Savaşı başladığında Durova, Litvanya Süvari
Birliği’nde subaydı. Smolensk yakınlarındaki muharebede kahramanca savaştı,
Borodino Muharebesi’nde ise ayağından ağır bir şekilde yaralandı. M. İ.
Kutuzov onu kendisinin emir eri yaptı, daha sonra ise tam olarak iyileşmesi için
evine gönderdi. 1813 ilkbaharında Durova orduya döndü. 1816’da kendi isteği
üzerine süvari-yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı. Yaptığı kahramanlıklar dolayısıyla Georgievskiy Haç madalyasıyla ödüllendirildi. Durova, Rus ordusu içerisindeki ilk kadın subaydı. N. A. Durova hayatının son yıllarını Elabuga’da geçirdi.
O, ayrıca ilk Rus kadın yazarlardan biriydi. 10’dan fazla roman, hikâye ve öykü
kaleme aldı. Onun en önemli eseri ise “Kadın Süvarinin Notları” adlı eseridir.
Bu çalışmasında Durova hem kendi hayatını anlatmakta, hem de 1812
Savaşı’nın önde gelen kahramanları ile arkadaşlarından bahsetmektedir. Halk
kahramanı 83 yaşında hayatını kaybetti ve Elabuga’daki Troitsk Mezarlığı’nda
askerî törenle toprağa verildi.
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XIX. Yüzyılın İlk Yarısı
Gizli Cemiyetlerdeki Kazanlılar
14 Aralık 1825’te Petersburg’da mutlakiyet, kölelik ve
sınıfsal eşitsizliğe karşı Kuzey Cemiyeti’nin çıkarttığı
isyan bastırıldı. Dekabristlerin hareketi (Çar’a karşı 14
Aralık 1825’te yapılan isyan), Kazan Vilayeti'nde de

Köylü isyanı.
Ressam:
İ. İ. Knyazkov

V. P. İvaşev

“ilginç, ancak hayata geçirilemez” olarak buldu. Daha
sonra Dekabristler davasına bakan mahkeme,
Zavalişin tarafından ortaya atılan projeyi, “Rusya’da
çarlık yönetimine son vermek için kullanılmak istenilen
bir araç” olarak nitelendirdi. Kasım 1825’te Zavalişin
izne çıktı ve cemiyetinin üye sayısını arttırmak için İdil
ile Kiev’e gitti. Kazan’a 14 Aralık 1825 günü —
Dekabristlerin isyan ettiği gün — geldi. Onun gelişiyle
birlikte şehirde edebiyat geceleri yeniden canlandı.
Kaldı ki kendisiyle birlikte A. S. Griboedov’un Akıldan
Bela adlı komedya romanının yazarın düzeltmeler yap
tığı tam nüshasını getirmişti. Hükümet tarafından
yasaklanan eserin edebiyat gecelerinde okunması,
Kazan’ın şehir hayatında önemli bir gelişmeydi.
Griboedov’un komedisi, toplumun ileri kesimlerine
büyük etki etti. Zavalişin’in Kuzey Cemiyeti’nin de
üyesi olduğu düşünülmektedir. Petersburg’daki geliş
melerden o, 28 Aralık’ta Simbirsk’teyken haberdar
oldu. Bu arada da kendi cemiyeti ile ilgili olmak üzere
önemli belgeleri yok etmeyi başardı. 2 Ocak 1826’da
Zavalişin, Simbirsk’te tutuklandı. Tutuklanmadan
önce o, Moskova’ya giderken yolda tutuklanan İvaşev
ile görüştü. Birinci derece suçlu olarak Zavalişin, 20
yıllığına kürek mahkûmlarının konulduğu hapishane
ye atıldı.
V. P. İvaşev, gizli cemiyete hassa süvari birliğinde
subayken üye oldu. 1821’de o, Kont P. H.
Virgeynşteyn’in II. Ordusu’nda emir subayı oldu. Süvari
yüzbaşısı İvaşev, cumhuriyet taraftarıydı ve “tahtın kal
dırılması konusunda devrim metotlarını savunuyordu.”
Ancak yine de herhangi bir faaliyette bulunmadı. Buna
rağmen o da ikinci derece suçlu ilan edilerek kürek
cezasına çarptırıldı.

büyük ilgi gördü. Kazan Üniversitesi Rus Tarihi
Profesörü D. A. Korsakov (1843–1919) hatıratında
Kazan ve komşu Simbirsk vilayetlerindeki çiftlik sahibi
kimseler arasında birçok Dekabrist’in olduğunu yazar.
Kazan’da da merkez ile irtibat içerisinde olan gizli
Dekabrist Cemiyeti’nin faaliyet gösterdiği tahmin edi
lebilir. Laişev ilçesindeki Çirpı Köyü’nde soylulardan
oluşan bir grubun olduğu ve bunların A. N. Radişev, K. D. İ. Zavalişin
F. Rıleev gibi yazarların yasaklanan eserlerini okuyup
tartıştıkları bilinmektedir. D. İ. Zavalişin (1804–1892)
ile Saadet Birliği ve Güney Cemiyeti’nin üyesi V. P.
İvaşev (1797–1840) bu grupla yakın temas içindeydiler.
Yeni kıta Antarktika’yı keşfeden F. F. Bellingshausen
ile M. P. Lazarev’in heyetinde bulunan deniz subayı D.
İ. Zavalişin “Yeniden Tesis Cemiyeti”ni kurmak istedi.
Cemiyetin amacını da dünyada adalet ve eğitimin geli
şimini sağlamak, zulüm altında bulunanları koruma
altına almak, akıl ve ahlakı yetkinleştirmek, çarlık
yönetimini sınırlandırmak olarak görüyordu. Bu cemi
yetin tuzağı, Çar I. Aleksandr’a sunuldu. Çar, bu fikri
Petersburg’daki
Senato
(Dekabristler)
Meydanı’ndaki olayların başaktörlerinden biri olan
muhafız tümeni teğmeni A. P. Arbuzov’un (1797–1843)
da Kazan ve Kazanlılarla bağlantısı vardı. O, Zavalişin
tarafından “Yeniden Tesis Cemiyeti”ne kabul edildi,
devrim arifesinde ise Kuzey Cemiyeti’nin üyesi oldu. K.
F. Rıleev de dâhil olmak üzere düşüncelerini hayata
geçirme konusunda birtakım şüpheleri olmasına rağ
men Arbuzov şöyle düşünüyordu: “Ölmek, bu olayın
dışında kalmaktansa iyidir.” Sürgünden sonra Arbuzov,
Enisey Vilayeti’ne gönderildi ve ölümüne kadar burada
yaşadı.
Kazan Vilayeti’nden Yarbay A. K. Berstel
(1788–1830), Birleşik Slavlar Camiyeti’nin üyesiydi.
1812 Savaşı’na ve yurt dışı seferlerine katılan Berstel,
gizli cemiyete üyeliği dolayısıyla yedinci derecede
suçlu bulundu. Berstel’in bütün unvanları geri alındı,
asilzadelikten çıkartıldı. Ayrıca iki yıllığına ağır işlerde
çalıştırılmaya gönderildi. 1827’de o, Kafkasya’ya er ola

rak gönderildi ve burada dağlılarla yaptığı savaşta
hayatını kaybetti.
1822 nizamnamesi Kazan Tatarları, Çuvaşlar ve diğer
gayri Rusların askerlik yapmalarına müsaade etti. Çer
nigov birliği içerisindeki isyancılar arasında İ.
Baktemirov, Ya. Tiliorgalev, H. Ahmarov, F. Zaitov, M.
Bayazitov ve diğer erler yer aldı.
1831’de Kazan’da cumhuriyet taraftarı ve kölelik
karşıtı Teğmen Sitnikov tutuklandı. O, Rusya için yeni
bir devlet yapısı projesi oluşturdu. Proje, “Parlamenter
Yönetim” olarak adlandırıldı. Bu proje cumhuriyetin
kuruluşunu, “Halk Meclisi Birliği” adlı gönüllü halk
ordusunun oluşturulmasını, kölelik sisteminin iptalini
öngörüyordu. Sitnikov ayrıca ayaklanan Polonya’ya da
yardım edilmesi gerektiğini düşünüyordu. O, 16 farklı
adrese hükümet karşıtı beyanname gönderdi. Söz
konusu faaliyetleri dolayısıyla Sitnikov, idama mah
kûm edildiyse de çar daha sonra bu cezasını, manastı
ra kapatma cezasıyla değiştirdi.

Akramov İsyanı’nın yankılarından biri de “patates
isyanları” oldu. Bu isyanların en büyükleri Kazan ve
Çeboksarı ilçelerinde gerçekleşti. Bu isyanların sebebi ise
yönetimin köylülere buğday ekiminde azaltmaya gide
rek o dönemde köylülere yabancı olan patates ekimini
emretmesiydi. Bu arada köylülere patates ekiminin fay
daları açıklanmadı. Köylüler toplu olarak patates ekimine
karşı çıktılar. Yöneticiler, askerî birlikler sayesinde “düze
ni sağladılar”: Aktif isyancılar mahkemeye sevkedildi,
diğerleri polis merkezlerinde kırbaçla dövüldüler.
Kazanlı Çuhacıların Gösterileri

Köylü Hareketleri
Toprak köleliği sistemindeki kriz kendisini köylülere
karşı uygulanan istismarın artmasında gösterdi. Küçük
suçları karşılığında dahi acımasızca cezalandırılmaları
ve köle ticaretinin artması, malikâne sahiplerinin köle
lerinin durumunun çok kötü olduğunun göstergeleriy
Abdullah Tukay “Patates ve Eğitim” adlı şiirinde köydeki açlığı yenmeyi
sağlayacak bu kültürün yayılma hikâyesini ele almaktadır:
“O, patates! O yıllarda sen az acı çekmedin.
Köylü erkekler tohumları kopararak sana az zarar vermediler.
Sana “kâfirlerin elması”, “şeytanın meyvesi” dediler.
Patatesi yiyenleri de Allah’ın cezalandıracağını söylediler.
O, patates! Hakaretlerle tokatlar geride kaldı.
Köy erkeğinin karnında sen artık birinci sıradasın
Geğirerek “Allah’a şükür” diyor bugün köylü erkek
Bu ürünü insanların sevincine yarattı Allah.”

di. Bu yapılanlar karşısında köleler çalışmayı bırakıyor,
sahiplerinin malikânelerini ateşe veriyor, en nefret edi
len asilzadeleri öldürdükleri de oluyordu.
Kölelik düzenine karşı yapılan toplu isyanların bir
kısmı kolera salgını dönemine denk geldi. Bundan
dolayı bunlar tarihe “Kolera İsyanı” olarak geçti. Bu tür
isyanlar Kazan Vilayeti’nin Spassk ilçesi de dâhil olmak
üzere ülkenin birçok yerinde vuku buldu.
İsyan edenler genellikle devlete ait köylülerdi.
Bunlar yönetimin zorbalıklarına ve devletin köylerinde
kölelik düzenini kurma çabalarına karşı çıktılar.
1841–1842 yıllarında bu isyanlara Rus, Tatar, Mari ve
Çuvaşlardan 120.000 kişi dâhil olmuştu. Ayaklanmalar,
“Eskisi gibi yaşamak” sloganıyla gerçekleşti. Köylüler
nahiye yönetimlerine saldırıyor, memurları soyuyor,
vergi ödemeyi reddediyordu.
En büyük hareketlerden biri, Akramov İsyanı idi
(Akramovo Köyü yakınlarında vuku buldu). Altı ilçeye
yayılan bu isyanın sebebi, Devlet Mülkiyeti Bakanlığı
memurlarının her köyde dağıtılan topraklardan devlete
ait tarlalar oluşturma talebi oldu. Köylüler bunun kendi
topraklarının azaltılacağı anlamına geldiğini bildikleri
için buna karşı çıktılar.
Yönetimle başlayan küçük çatışmalar, açık mücade
leye dönüştü. 1842 yılının Mayıs ayında isyanın bastırıl
ması için askerî birlikler kullanıldı. Neticede 8 kişi öldü
rüldü; 192 hafif, 39 köylü ağır yaralandı. İsyan bastırılır
ken 500’den fazla köylü tutuklandı, yüzlercesi mahke
meye sevkedildi. İsyancılar çok ağır bir şekilde cezalan
dırıldılar. 23 kişi ağır işlerde çalışma cezası aldı, kaleye
sürgüne ise yaklaşık 400 kişi gönderildi. Yeni isyanların
çıkacağından korkan vali, cezaları “hafifletti.”
Nihayetinde beş köylünün cezası 1.000, 25 kişinin de
500 kamçı ile vuruşa dönüştürüldü. Polis merkezlerinde
181 kişiye 20–100 arası kayışla vuruş cezası uygulandı.
Bu yıllarda özellikle Laişev, Spassk ve Tetüşi ilçele
rindeki köylüler çok aktif faaliyetlerde bulundular.
Spassk ilçesindeki bazı köylerdeki yasaklı Tatarların
isyanları ancak askerî birliklerin müdahalesiyle bastırı
labildi.

Çuha
Fabrikası’nın
sahibi
P. G. Osokin

Çuhacılar
İmparator I.
Nikolay’a şikâyet
dilekçesi verirken.
Ressam:
İ. İ. Knyazkov,
1926

Atölye ve fabrikalarda çalışan
işçilerin durumu da çok ağırdı.
Günde 14–16 saat ağır işlerde çalış
tırılan işçilere çok küçük maaşlar
ödeniyor, küçük suçlar dahi çok ağır
bir şekilde cezalandırılıyordu.
Fabrika sahiplerinin keyfî hareketle
ri, sosyal aykırılıkları arttırıyordu.
Bu durum karşısında işçiler
zalimlerle mücadele başlattılar.
Özellikle kölelik sisteminin düze
ninden rahatsız olan Kazan’daki
Osokin Çuha Fabrikası’nın işçileri
aktif faaliyetlerde bulundular.
Bunlar birçok kez grev yaptılar ve I.
Nikolay’ın 1836 yılındaki Kazan ziyareti sırasında da
kendisine ağır durumları ile ilgili dilekçe sundular.
Ancak işçiler beklenmeyen bir sonuç ile karşılaştılar.
Şikâyet edenler suçlu bulundu. “Adalet” neticesinde
baş isyancılardan 52 kişi ağır bir şekilde cezalandırıldı.
Birçoğunu uzaktaki birliklere er olarak gönderdiler, bir

kısmını Sibirya ile İrkutsk Çuha Fabrikası’na sürdüler,
başka bir grubu da Finlandiya’da bulunan birliklere
asker olarak kaydettiler.
Bununla birlikte ağır cezalandırmalar, çuhacıların
mücadelesini sona erdirmedi. 1837’de onlar Kazan’a
gelen taht varisi ve geleceğin çarı II. Aleksandr’a yeni
şikâyet dilekçesini sundular. Çuhacıların inadı, 1849’da
fabrikalarının kapatılmasına, çalışanlarının da şehirli
hür vatandaş hakkını elde etmelerine yol açtı. Bunlar
ayrıca üç yıllığına vergiden ve askerî yükümlülükten
muaf tutuldular.
II. Aleksandr tahta çıkarken sürgün edilen çuhacılar
Sibirya’dan döndüler. Üç yıl sonra çuhacıların tamamı,
Kazanlı küçük burjuvalar hâline geldiler.
Zalimlere karşı ortak mücadele, bölgede yaşayan
birçok milletin işçilerinin birlik olmasını da sağlıyordu.
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Kazan Bölgesinin Kültürü
Üniversitenin Açılışı
14 Şubat 1805’te Kazan Gimnazyumu’nun binasın
da Kazan Eğit im Bölgesi’nin vasisi, Bilimler
Akademisi başkan yardımcısı meşhur astronom S. Ya.
Rumovskiy, yeni açılan üniversitenin yeni tayin edilen
profesörleri ile asistanların huzu
runda 1 Kasım 1804 tarihli çarın
fermanını okudu. Ferman, “memle
kete hizmet etmek üzere eğitimli
vatandaşların yet işt irilmesi ve
gereken bilimlerin gelişt irilmesi
amacıyla” üniversitenin kuruluşunu
öngörüyordu.
Üniversite 5 Temmuz 1814’te
büyük bir tören ile açıldı. Üniversi
tenin öğrencileri arasında 33 gim
nazyum mezunu vardı. Listedeki
ilk öğrenci, geleceğin meşhur Rus
yazarı ve Aile Vakayinamesi, Bagrov
Kazan
Üniversitesi

Kazan
Üniversitesi’nin
kuruluşunu onaylayan belge, 1804

kurulan üniversitede sınıf ve laboratuvar ile teçhizat
yetersizdi. Profesör ihtiyacı da ortaya çıktı. Bundan
dolayı yurt dışından hocalar davet edildi. Bunların
hepsi istenilen kalitede olmasa da aralarında meşhur
bilim adamları da vardı: matematikçi M. F. Bartels,
tıpçı K. F. Fuks, astronom İ. A. Littrov, şarkiyatçı H. D.
Fren. 1820’li yılların başında profesör kadrolarına
gimnazyumun ilk mezunları atandı: P. S. Kondırev, N.
İ. Lobaçevskiy, V. M. Perevoşikov, İ. M. Simonov ve
diğer genç yetenekler.
“Kazan Üniversitesi’ni Yıkan Kişi”

Üniversiteden
açılan
Voskresenskaya
Sokağı

Torunun Çocukluk Yılları gibi eserlerin müellifi S.
Aksakov idi.
Kendi hatıralarında Aksakov gimnazyum mezunla
rının nasıl bir heyecanla üniversite sınavına hazırlan
dıklarını anlatmaktadır: “Yalnızca gündüzleri değil
geceleri de çalıştık. Herkes zayıfladı, herkesin yüzü
değişti… Nöbetçi müfettiş bütün gece dolaşıp ışıkları
kapatıyor ve konuşmayı yasaklıyordu. Çünkü biz karan
lıkta bile çalıştığımız dersleri ve konuları ezbere tekrarlı
yorduk…”
Üniversite başlangıçta dört fakülteden (bölümden)
ibaretti ve gimnazyumun binasında yer aldı. Yeni

Napoleon mağlup edildikten sonra Çarizm’in siya
setinde tutucu değişiklikler oldu. I. Aleksandr, hâki
miyetinin ilk yıllarında kabul ettiği eğitim alanındaki
liberal yaklaşımını devam ettirdi, ancak devletin geli
şiminin ahlakî açıdan aydınlanmadan ve Hristiyanlık
hoşgörüsü ile itaatten geçtiği kanısına vardı.
Tutucu çevrelerin baskısıyla üniversitelerin kapatıl
ması meselesi gündeme geldi. Üniversiteler kapatıl
madı, ancak yükseköğretimde büyük değişiklikler
meydana geldi. Bu değişiklikler, 1817’de kurulan Dinî
İşler ve Halk Eğitimi Bakanlığı’nın başındaki Knez A.
N. Golitsin başkanlığında gerçekleşti. Bu görevden
M. L. Magnitskiy
M. L. Magnitskiy, ilk Rus aritmetik kitabının yazarının torunuydu. Kariyerine
askeriyede başlayan ve çok kısa süre içerisinde yüzbaşılığa yükselen Magnitskiy,
20 yaşına bastığında askeriyeden başka Dışişleri Bakanlığı’na, ardından da
İçişleri Bakanlığı’na geçti. Sorumlu görevlere istekli oluşu, imparatorun dahi
dikkatini çekti. 1810’da İmparator I. Aleksandr, hiç beklenmedik bir şekilde onu
gizli akıl hocası maaşıyla devlet konsey üyesi olarak yanına aldı. Birkaç ay içinde Magnitskiy, I. Aleksandr’ın emriyle askerî bakanlığın bütün bölümlerine
tüzükler hazırladı. Ancak çok geçmeden Magnitskiy sürgüne gönderildi. Bunun
sebebi ise onun hamisi M. M.Speranskiy’in de gözden düşmesiydi.
O dönemde Magnitskiy’in liberal olup olmadığı sorusuna cevap vermek güçtür.
Bir ara o gerçekten de Speranskiy’nin yakın adamlarından biriydi. Ayrıca
Magnitskiy 1803’te Paris’ten döndükten sonra I. Aleksandr’a anayasa taslağını
sunduğunu ve bunu hayata geçirmenin kolay yollarına işaret ettiğini bizzat kendisi yazdı. Ama aynı Magnitskiy 1804’te Rusya’ya yakın zamanda katılan
Vilenskiy bölgesine eğitim müesseselerini kontrole gönderildiğinde yazdığı raporda Vilensk Üniversitesi’ni “gelecekteki isyanların yuvası” olarak tasvir eder.
Speranskiy gibi Magnitskiy de devletteki görevine 1816’da iade edildi.
Simbirsk’in sivil valisi olarak atandığında o artık monarşist ve “yalnızca dine
itaatle bilimde önemli başarıların elde edilebileceği”ne inanan bir Hristiyandı.

Kazan Eğitim
Bölgesi’nin
Müdürü
M. N. MusinPuşkin’in Halk
Eğitimi Bakanı
S. S. Uvarov’a
İmparator
I. Nikolay’ın
Kazan Üniversitesi ile I. Kazan
Gimnazyumu’nu
ziyaretine dair
gönderdiği 27
Ağustos 1836 tarihli rapor

önce Golitsin, Dinî Meclis’te imparatorun bir nevi
temsilcisi olarak görev yaptı.
Kazan Üniversitesi için bu dönem, M. L.
Magnitskiy’in adıyla yakından ilgiliydi. 1819–1826 yıl
larında o, Kazan Eğitim Bölgesi’nin vasisiydi. Bu
görevdeki faaliyetleri dolayısıyla da “cehalet tarafta
rı” ve “Kazan Üniversitesi’nin yıkıcısı” olarak tanındı.
Mümtaz bir şahsiyetti, hayatındaki başarıların yerini
ani düşüş, hatta istifalar alıyordu.
1819’da A. N. Golitsin, Kazan Üniversitesi’nin “son
derece ihmal edilen bir yer” olduğuna dair raporu
aldığında üniversitede ciddi bir denetim yapılması
kararlaştırıldı ve bu iş Magnitskiy’e verildi. O dönem
de Magnitskiy, okulların yönetim
kurulu üyesiydi. Bu göreve
Magnitskiy’in getirilmesi, tesadüfî
değildi. Magnitskiy, I. Aleksandr’ın
hâkimiyetinin ilk yarısındaki liberal
reformcular tarafından oluşturulan
sistemi eleştirenlerin başında geli
yordu.
Teft işlerin sonucu imparatora
rapor edildi. Magnitskiy’e göre üni
versitenin ikt isad î durumu çok
kötü olup profesörlerin büyük bir
kısmı da öğrenciler tarafından
saygı görmüyordu. En önemlisi ise
üniversite kürsülerinde “düşünce
özgürlüğü”nün olması gibi bir teh
like mevcuttu. Magnitskiy’e göre
bir başka önemli eksiklik de ilahi
yat bölümünün olmamasıydı.
Müfett iş ayrıca öğrencilere
özellikle sınavlar konusunda
“affedilmeyecek derecede müsa
mahalı davranıldığını, öğrenciler
arasında serbest düşünceliliğin,
ahlaksızlık ve zorbalığın hâkim
olduğunu” rapor ett i. Teft işin
neticesinde de Magnitskiy, Kazan
Üniversitesi’nin “karara karşı
gelinmez bir şekilde kapatılması”
gerektiğine karar verdi.
Hükümet bu kararı uygun görmedi ve üniversite
kapatılmadı. Üniversitede düzenin sağlanması için M.
L. Magnitskiy, Kazan Eğitim Bölgesi’nin müdürlüğüne
getirildi. Üniversitede ne tür reformların düzenlen
mesi gerektiğine dair prensipler, Magnitskiy’in Kazan
Üniversitesi Rektörü’ne gönderdiği 17 Ocak 1820
tarihli meşhur yönetmeliğinde yer almaktadır.
Yönetmeliğe göre üniversite eğitiminin ana amacı,
“Ortodoks Kilisesi’ne candan bağlı, hükümdara sadık,
vatana faydalı ve iyi vatandaş” yetiştirmekti. Ayrıca
öğrenciler, itaatkâr olarak yetiştirilmeliydi.
Magnitskiy Kazan Üniversitesi’nin 25 profesörün
den 11’ini işten çıkarttı. Magnitskiy’e göre “onlar, ate
ist ve yalancı liberal fikirlere kapılmışlardı.” Daha son
raları profesör ve hocalar yalnızca bölgenin eğitim
işlerinden sorumlu müdürün bilgisi dâhilinde atanma
ya başlandı. Bu husus aslında 1804 nizamnamesinde
ki üniversitelerin özerkliğini ihlal ediyordu. Doğal
bilimler ile felsefe gibi dersleri müfredattan çıkart
mak isteyen Magnitskiy, üniversite kütüphanesindeki
“zararlı kitapları” da yok etti. Öğrenciler mubassırla
rın sıkı kontrolü altına alındı, düzeni bozan her türlü
hareketleri ağır bir şekilde cezalandırıldı, kendilerine
ceza olarak yemek verilmedi, hücrelere atıldılar.
Magnitskiy döneminde öğrencilerin soruşturma ve
mahkeme yapılmaksızın askere alınması uygulaması
da mevcuttu.
Bununla birlikte bütün bunlar, Magnitskiy’in eği
tim ve bilim düşmanı olduğu anlamına gelmemekte
dir. Onun döneminde ilmî geziler gerçekleştirildi,
bilim adamları matematik ve diğer alanlarda araştır
malar yapmak üzere Almanya, Fransa ve İngiltere’ye
gönderildi, üniversitenin ana kampüsü inşa edildi.
Onun faaliyetlerinin tamamı, eğitim programlarının
temelinde sadık ve rejime bağlı vatandaş yetiştirme
fikrinin yatmasını sağlamaya yönelikti. Fiiliyatta ise
onun kurduğu düzen, ihbar ve ikiyüzlülük havası
yaratıyordu.

Rektör N. İ. Lobaçevskiy

N. İ.
Lobaçevskiy’in
özel mührü.
XIX. yüzyılın
ikinci çeyreği

Kazan Üniversitesi’nin gelişimi
ne üniversitenin mezunlarından N.
İ. Lobaçevskiy (1792–1856) önemli
katkıda bulundu. Lobaçevskiy’in
kabiliyeti meslektaşlarının dikkati
ni çekti ve 1827’de 35 yaşındaki
bilim adamı, üniversite rektörü
seçildi. Bu görevde 1846’ya kadar
19 yıl boyunca kaldı.
Aynı yıllarda Kazan Eğit im
Bölgesi’nin müdürlüğünü Kazanlı
burjuva M. N. MusinPuşkin yaptı.
1812 Savaşı ve yurt dışı seferlerine katılan ve albay
rütbesinde emekli olan MusinPuşkin, eğitim bölgesi
ve üniversitede idarîbürokratik prensiplerin arttırıl
masından yanaydı. Aynı zamanda o, üniversitenin
özerkliğini koruması gerekt iğini biliyor, N. İ.
Lobaçevskiy’in fikir ve otoritesine önem veriyordu.
Bölge eğitim müdürü ile rektörün
işbirliği sayesinde rasathane, ana
tomi tiyatrosu, kimya laboratuvarı,
kütüphane, hastane ve diğer bina
ların yer aldığı üniversite şehri
kuruldu.
N. İ. Lobaçevskiy, üniversiteyi
gerçek bir ilim ve eğitim yuvasına
dönüştürdü. Eğitimöğretim kali
tesinin arttırılması ile ilmî kadrola
rın yetiştirilmesine önem verildi.
Üniversitenin gururu olan Şarkiyat
Fakültesi kuruldu. Laboratuvarlarla
kürsüler o dönem için son derece
modern teknolojilerle donatıldı,
üniversitenin Avrupa’daki ilmî
münasebetlerle bağlantıları arttı.
Yayın alanında büyük bir ilerleme
katedildi. 1843’ten itibaren üniver
site matbaasında basılan üniversi
tenin yayını olan Uçönnıe Zapiski
(İlmî Notlar) çıkmaya başladı.
N. İ. Lobaçevskiy'in
N. İ. Lobaçevskiy’in “Eğitimin Başlıca Alanları” adlı
portresi. Anonim
konuşması, onun eğitime bakış açısını ortaya koy
ressam, XIX. yüzyıl maktadır. Bu konuşmasında o, “insanın doğanın efen
(kopya)
disi, hâkimi ve hükümdarı” olması gerektiğini dile
getirmişti. O, tesadüfen üniversiteye giren öğrencile
re âdeta savaş açıyordu, çünkü onlar için “doğa
ölmüş, asırların tarihi de dikkatlerini çekmiyordu.”
Lobaçevskiy, sıradan vatandaşların çocuklarının üni
versiteye girişlerini kolaylaştırmak için de çok şey
yaptı.
Dinî Akademi

Dinî Akademi
Rus olmayan halklar arasında misyonerlik faaliyet
lerinin arttırılması ve Hristiyanlığın yayılması için
1842’de Kazan’da Dinî Akademi yeniden açıldı. Arça
Kırı’nda akademi için bir bina yapıldı. Akademide
özellikle Müslüman ve Budistlerin dinleri ve din sap
kınlığı ile mücadele etmek üzere uzman yetiştirilme
sine önem verildi.
Akademi, çok büyük bir kütüphaneye sahipt i.
Kırım Savaşı sırasında ise buraya İngiliz ve Fransız
filolarının tehdit ettiği Solovetskiy Manastırı’ndaki
kitaplarla elyazmaları getirildi. Daha sonra burada A.
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P. Şapov, P. V. Znamenskiy, K. M. Pokrovskiy gibi
bilim adamları çalıştı. Onlar tarih ve felsefe mesele
leriyle uğraştılar.
Kilise görevlileri yetiştiren Ruhban Okulu da faali
yetlerine devam etti.
İlk ve Ortaöğretim
Sıradan halkın — zanaatçı, köylü, işçi — arasında
okuma yazma oranı fazla yüksek değildi. Tatarların
ise daha eğit imli olduğu görülmektedir. M. S.
Rıbuşkin Kazan Tarihi adlı eserinde okuma ve yazma
bilmeyen Müslümana saygı duyulmadığını yazmakta
dır. Bundan dolayı ebeveynler çocuklarını okuma,
yazma ve İslâm dininin temellerini öğrenebilecekleri
mekteplere vermeye çalışıyorlardı. Her caminin
yanında birer okul kurulurdu. 7–9 yaşındaki erkek
çocukların girdiği bu okullarda eğitim süresi 5 yıldı.
Öğretmene maaş ödenmiyor, ihtiyaçları öğrencileri
tarafından karşılanıyordu. Genellikle de kendisine

Komite, bölgedeki okulları ziyaret ediyor, bazen de
üniversitedeki hocalar gimnazyumlarda ders veriyor
lardı.
Üniversitenin rektörü G. İ. Solntsev, Çistopol’de
Tatar okullarına öğretmen yet işt irecek Tatar
Okulu’nun açılışını öngören bir proje ve plan hazırla
dı. Buna göre eğit im Tatarca yapılacak, okulun
başında da “doğuştan” bir Tatar olacaktı. Ancak
muhafazakâr profesörler bu planın hayata geçmesi
ne karşı çıktı. Bundan önce Profesör P. S. Kondırev’in
Kazan’da laik eğitim veren bir okul açma planı da
gerçekleşememişti.
Üniversite, hükümetten Kazan’daki Halk Okulu’nda
“hür olmayanlar”ın, yani köle köylülerin çocuklarının
eğitim almasına dair izin almayı başardı. Bu durum,
vergiye tâbi kesimlerin de eğitim almalarını kolaylaş
tırdı.
Kızların Eğitimi
Kız çocuklarının eğitimi daha kötü durumdaydı.
1836’da okullarda 31 kız çocuğu okuyordu. Bu da top
lam öğrencilerin % 0.3’üne denk geliyordu. İktidar, kız
çocuklarının eğitimine önem vermiyordu. Bu alanda
özel okullarla kız pansiyonlarının olumlu katkıları
oldu.
Mayıs
1841’de
Rodionova Soylu
Kızlar
Enstitüsü’nün açılışı, şehrin hayatında önemli bir
gelişme oldu. Enstitü, Kazanlı büyük çiftlik sahibi A.
N. Rodionova’nın parasıyla kuruldu. Bu okul, asilzade,
din adamları ve meşhur tüccarların kız çocuklarının
eğitimi için açılan kapalı ve imtiyazlı bir okuldu.
Başlangıçta okuldaki eğit im süresi dört yılken,
1860’larda bu süre yediye çıkartıldı.

Çistopol’deki
Erkek
Gimnazyumu

Okul Komitesi ve Üniversite Şûrası’nın aktif faaliyetleri
neticesinde 1811–1836 yılları arasında Kazan eğitim
bölgesinde okulların sayısı önemli ölçüde arttı. Mahalle
okullarının sayısı 10 kat artarak 77’ye ulaştı. İlçe
okullarının sayısı ise 4.6 kat arttı ve bu okulların sayısı 64
oldu. Beş halk okulu, gimnazyuma dönüştürüldü, üç tane
de yeni gimnazyum açıldı. Öğretmen sayısı ise dört kat arttı.
çay, un, küçük paralar, büyük bayramlarda ise cüppe Bölgede öğrenci sayısı yaklaşık dört kat artsa ve öğrenci
verilirdi. Mektepler aynen camiler gibi bu iş için vasi sayısı 7.562’ye ulaşsa da bu rakam, şüphesiz bu kadar
büyük bir bölge için yeterli değildi.
yet edilen sermayelerle de geçiniyorlardı.

Eğitimlerine devam etmek ve öğretmen olmak
isteyenler eğitimlerine medreselerde devam ediyor
du. Kuranı Kerim’in yanı sıra Arapça ve Farsça gibi
dillerle ticarete dair konular da öğretiliyordu.
Tatar kız çocukları mollaların eşleri ile kendi anne
leri ve akrabalarının yanında eğit im alıyorlardı.
Onlara dikiş ve Tatar millî kıyafetlerini motiflerle süs
lemeyi öğretiyorlardı.
XIX. yüzyılın ilk yarısında Rusya’da eğitim, sınıfsal
bir karakter taşıyordu. İlmî müesseselerin sınıfsal
karakteri, I. Nikolay döneminde daha da arttı. Bu da
bir müesseseden diğerine geçişi çok zorlaştırıyordu. Mercanî
Medresesi
Kazan Vilayeti’nde de durum aynı idi.
Genel kültür veren okullar, iki ve dört yıllık eğitim
veren halk okullarıydı. Bu okulların hepsi şehirlerde
bulunuyordu. Yüzyılın başında Rusya’daki üç erkek
gimnazyumundan biri Kazan’da bulunuyordu. 1835’te
Kazan’da ikinci erkek gimnazyumu açıldı.
Gimnazyumun yanına şehir dışından gelen gençlerin
eğitim alabileceği ve yatılı kalabileceği pansiyon
kuruldu. Halk eğitimi, 1828 Okul Tüzüğü doğrultusun
da düzenleniyordu. Buna göre de mahalle okullarında
en alt sınıftaki insanların çocukları okurken, ilçedeki
okullar tüccar, zanaatçı ve şehirdeki küçük burjuvala
rın çocukları içindi. Zengin şehirli, memur ve asilzade
lerin çocukları ise gimnazyumlarda eğitim görüyordu.
İlçelerdeki okulların programından fizik ile doğa tari
hi dersleri çıkartıldı.
Daha sonraki tarihlerde, 30’lu–40’lı yıllarda devlet
ve imparatorluk ailesine ait köylüler için köy okulları
açılmaya başlandı.
Halk eğitiminin gelişiminde Kazan Üniversitesi
önemli rol oynadı. 1812’de üniversitenin bünyesinde
öğretmen yetiştiren Pedagoji Enstitüsü açıldı. Ayrıca
hükümetin kararıyla üniversiteye Kazan eğitim böl
gesinde ilk ve orta öğretimi geliştirme görevi ve yet
kisi verildi. Bu amaçla üniversitenin en tecrübeli pro
fesör ve hocalarından oluşan bir komite kuruldu.

Rodionova Enstitüsü birçok açıdan Petersburg’daki
Smolnıy Soylu Kızlar Enstitüsü’ne benziyordu. Uzun
süre boyunca bu okul, ülkenin doğusunda eğitim
veren bu tipteki tek okuldu. Kısa bir süre içerisinde de
okul çok meşhur oldu.

İmparatoriçe Maria’nın Hayırsever Kurumu’nun kız
lar için ilk gimnazyumu 1859’da birinci sınıf bir kız
okulu olarak açıldı, on yıl sonra ise gimnazyum statü
sü aldı. Böylece Kazan’da kızların orta öğrenim tarih
çesi başlamış oldu.
İlmî Başarılar
XIX. yüzyılın ilk otuz yılında Rus ilmi, gelişme aşa
masında idi. 30’lu–40’lı yıllarda büyük ilmî keşifler
gerçekleşti. Kazan ilmî müesseseleri de bu tarihlerde
oluşmaya başladı.

Kazan Tatar kızı.
Ressam:
B. G. Hudyakov

askerî çevrelerde bu teklif, destek görmedi. Zinin,
Rusya Kimya Cemiyet i’nin kuruluşunda öncü rol
oynadı ve cemiyetin ilk on yılında başkanlığını yaptı.
Aynı zamanda o, cemiyetin ilk şeref üyesi oldu. Zinin
ayrıca A. M. Butlerov, A. P. Borodin, N. N. Beketov
(Meşhur şair A. A. Blok’un dedesiydi) gibi meşhur
bilim adamlarının hocasıydı.
A. M. Butlerov hocası ile ilgili şunları söylemiştir:
“Rus kimyası, “bağımsız bir hayata” kavuşmayı Zinin’e
borçludur. Onun çalışmaları, Batı Avrupa’nın bil im
adamlarının ilk kez Rus kimyasına onurlu bir yer ayır
masını sağladı.”
Kazan Astronomi Okulu’nun Kurucusu

Geometrinin Copernicus’u
N. İ. Lobaçevskiy dünya çapında bir ilmî buluş ger
çekleştirdi ve Öklid’i olmayan geometriyi kurdu.
Bilim adamı bunu “sanal geometri” olarak adlandırdı.
N. İ. Lobaçevskiy’in buluşunun temelinde bir doğru

Kazan Üniversitesi’nin bir başka mezunu olan İ. M.
Simonov (1794–1855) da meşhur bir bilim adamı oldu.
30 yıldan fazla bir süre Astronomi Rasathanesi’nin
müdürlüğünü yapan Simonov, rasathaneyi gerçek bir
astronomi araştırmaları merkezine dönüştürdü.
Daha öğrenciyken Simonov, matemat ik bilimi
magisteri unvanına lâyık görüldü. Ancak vergiye tâbi
sınıfa mensup olması, onun kariyerinin önünde bir
engeldi. Bundan dolayı ondan ek sınavlar vermesi
istendi. Bu sınavları başarı ile verdikten sonra onun
vergiye tâbi sınıftan çıkartılmasına dair dilekçe,
Petersburg’a gönderildi. Bu istek kabul edildi ve 24
Temmuz 1812’de Simonov’a magister unvanı verildi.
Simonov gözlemci astronom sıfatıyla Vostok
(Doğu) ve Mirnıy (Barış) adlı filikalarda Antarktika’nın
keşfine katıldı. Simonov daha sonra bu keşfi şöyle
anlatmıştır: “Rus gemileri, asırlık geçilmez buzların
daha ilerisine gidebilme konusunda insan gücünü sınır
landıran yerlere ulaştılar.” Dünya turu yapan ilk Rus
astronomu olan Simonov meteoroloji, zooloji, mine
rolojiye dair son derece ilginç materyaller topladı.
Keşfedilen adalardan birine onun adı verildi.
Simonov aynı zamanda yer manyetizma uzmanıy
dı. 1846’da Kazan Üniversitesi’nde Lobaçevskiy’den
görevi devralan ve bu görevi (rektörlük) 1855 yılına
kadar yürüten Simonov, 16 Rus ve yabancı ilmî kuru
luş ve akademinin üyesiydi.
Şarkiyat Fakültesi’nin Bilim Adamları
Kazan Üniversitesi’nin ilk yıllarında üniversiteye en
fazla ün getiren fakülte, Doğu halklarının dilleri ve
kültürlerinin araştırıldığı Şarkiyat Fakültesi idi.

Kazan’daki
Rodionova
Enstitüsü’nde
jimnastik dersi

nun üzerinde bulunmayan her noktadan bu doğruya
iki paralelin çizilebilir olma tezi yatmaktadır (Öklid
postulatına göre ancak bir paralel çizilebilinmekte
dir). Lobaçevskiy’nin bu buluşu geometri ve genel
olarak matematikte yeni teorik ve pratik keşiflere yol
açtı. Ancak onun bu tezi ve buluşu, çağdaşları tarafın
dan hak ett iği derecede anlaşılmadı. Çünkü
Lobaçevskiy, dünya biliminden 50 yıl önde hareket
ediyordu.
1856’da yetkililer tarafından unutulmuş emekli
meşhur bilim adamı yarı kör olarak fakirlik içerisinde
öldü.
Muhteşem Kimyacı
Lobaçevskiy’in tavsiyesi üzerine N. N. Zimin
(1812–1880) adlı öğrenci, üniversiteden mezun olduk
tan sonra akademik kariyer yapmak üzere üniversite
de kaldı. Kendisi ile ilgili ümitleri boşa çıkartmayan
Zinin, daha sonra büyük bir bilim adamı ve Kazan
kimyacılar okulunun kurucusu oldu.
Zinin’in ilgi alanı, organik kimya idi. 1842’de o, nit Kazan Üniversiterobenzenden anilini keşfetti. Bu kimya alanında asrın si’nin rasathanesi
keşfiydi. Bu keşif, anilin boya ve eczacılık sanayisinin
gelişimini sağladı. Meşhur Alman kimyacı Hoffman,
Zinin ile ilgili şunları söylemiştir: “Zinin netrobenzeni
aniline dönüştürmekten başka bir şey yapmasaydı bile
yine de onun adı, kimya tarihine altın harflerle yazılırdı.”
N. N. Zinin, Bilimler Akademisi’ne üye seçildikten
sonra Petersburg’a taşındı ve ilmî araştırmalarını
burada devam ettirdi. Kırım Savaşı yıllarında patlayı
cı madde olarak nitrogliserin üzerinde çalıştı ve bu
maddeyi Sivastopol savunması sırasında Rus ordusu
nun askerî teknolojilerine dâhil etmeye çalıştı. Ancak

Başlangıçta Şarkiyat Fakültesi ArapçaFarsça ve
TürkçeTatarca olmak üzere iki bölüme ayrılmıştı. Çok
geçmeden yeni bölümler de açıldı. Bunun başında
Moğolca (Avrupa’da ilk), Çince, Ermenice ve
Sanskritçe bölümleri gelmektedir. Hocaların çoğu
Doğu’nun farklı ülkelerinde uzun süreli stajlarda
bulundular. Bunların başında H. D. Fren, A. K.
Kazımbek, O. M. Kovalevskiy, İ. N. Berezin, V. P.
Vasilyev gelmektedir. Adı geçen bölümlerde önde
gelen Tatar pedagogları da bulunmaktadır.
Şarkiyatçılığın gelişimine Rusya’da Arap filolojisi
ilim dalının kurucusu olan Profesör H. D. Fren
(1792–1851) büyük katkıda bulundu. İyi derecede
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O. M. Kovalevskiy

Tatarca öğrendikten sonra Fren yerli halkla yakın
temaslarda bulundu, cami ve okulları ziyaret etti,
Tatar bilim adamlarıyla ilmî sohbetler yaptı, nadir ve
eski kitaplar, elyazmalar ve paralar topladı. Bu süreç
te ve özellikle de nümismatik ve eski Tatar eserlerinin
neşri konusunda kendisine İbrahim Halfin büyük yar
dımda bulundu.
Fren’in çalışmaları, Rusya’da Doğu nümismatiğinin
temelini oluşturdu. O, aynı zamanda Rusya Bilimler
Akademisi Asya Müzesi’nin kurucusuydu.
1826’da Kazan’a İran kökenli Mirza Muhammed Ali
Kazımbek (1802–1870) geldi. K. F. Fuks, onun Doğu
dillerine vakıf olma özelliğine hayran kaldı ve onu

H. D. Fren

Fars edebiyatı hocası olarak işe aldı. Burada
Kazımbek, dünyaca meşhur şarkiyatçılardan biri hâli
ne geldi. Doğu ülkeleri tarihi, İslâm tarihi, Türk ve
Fars dillerine dair çok sayıda eser kaleme alan
Kazımbek, Rusya İlimler Akademisi de dâhil olmak
üzere Rusya ve Avrupa’daki birçok ilmî kuruluşun üye
liğine seçildi. Bilim adamının önemli özelliklerinden
biri de çok sayıda öğrenci yetiştirmesiydi.
Daha sonraki tarihte Şarkiyat Fakültesi, hocalarıyla
birlikte
Petersburg
Üniversitesi’ne
taşındı.
Günümüzde Kazan Üniversitesi bünyesinde Şarkiyat
Enstitüsü faaliyet göstermektedir. Enstitünün en

Kazan
Üniversitesi
tarafından
yayımlanan
Uçenıe Zapiski
(Bilimsel Notlar)
adlı derginin
birinci sayısı
(Üniversite
Basımevi, Kazan
1837)

önemli amacı ise Kazan Şarkiyat Okulu’nun ilmî ve
pedagojik geleneklerini yeniden canlandırmaktır.
Herkesin Tanıdığı Doktor
K. F. Fuks (1776–1846), Kazan Üniversitesi’nde doğa
tarihi ve botanik profesörlüğüne atandı. Genç profe
sörün enteresan anlatımları, öğrencileri hayran bırak
tı. 1878 tarihli Kazan Edebiyat Mecmuası’nda şöyle
satırlar mevcuttur: “… O, öğrencilerin sevd iği ve onları
eğlend iren ilk profesördü. O kend i hayatını örnek vere
rek öğrencilere yaşlanıncaya kadar kend i işine sadık
kalan bir bilim adamının nasıl büyüleyici olabileceğini
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ve böyle bir bilim adamı ile öğrenci gençler arasında ne
tür canlı bir bağlantının kurulabileceğini gösteren ilk
hocaydı.”
14 yıllık doğal bilimler hocalığından sonra Fuks, Tıp
Profesörü olarak atandı. Özellikle doktor olarak
önemli hizmetlerde bulundu. Sabahın erken saatin
den itibaren onun kliniği, bir kısmı çok uzaklardan
gelenler olmak üzere hastalarla doluyordu. O sınıfsal
farklılıklara bakmaksızın herkesi güleryüzlü bir şekil
de kabul ediyor ve herkese “siz” diye hitap ediyordu.
Tatar erkekleri, hatta kadınları hep Fuks’u diğer dok
torlara tercih ediyorlardı. O, 1830’da İdil Bölgesi’nde
başta kolera olmak üzere yayılan bulaşıcı hastalıklarla

A. K. Kazımbek

Sabantuy
İlk kez 1844’te yayımlanan İstatistikî ve Etnografik Açıdan Kazan Tatarları adlı
meşhur kitabında Profesör Karl Fuks, Kazan Tatarlarının 1840’lı yıllarda sabantuyu nasıl kutladıklarını anlatmaktadır: “Tatarların bu eski millî bayramı her
ilkbaharda kutlanmakta ve bu bayrama bütün Tatarlar katılmaktadırlar…
Sabantuy, Cuma günü başlamakta ve bir sonraki Cuma’ya kadar, yani bir hafta
boyunca devam etmektedir.
Genç ve yaşlılar olmak üzere bütün Tatarlar öğlene doğru toplanmakta ve bir
çember oluşturacak şekilde oturmaktadırlar. Genç ve sağlıklı iki güreşçi meydana çıkıp kuşak kuşanıyor ve birbirlerini yere yatırmak için güreşmeye başlıyorlar. Biri diğerini yendiğinde de izleyiciler gülmeye başlıyorlar. Galip gelen güreşçi ise güreş alanını terk ediyor ve hediyesini alıyor. Hediye yerine 10–20 kopeyk
para alma hakkı da vardı.
Bu bayram sırasında düzenin sağlanması için Tatarların çoğu ahlak kurallarını
gözetenler olarak uzun sopalarla geziyorlar. Bu sopalar aslında onların görevlerini de belli ediyordu.
Güreşin yanı sıra sabantuyda at yarışları ve koşu gibi eğlenceler de düzenleniyordu. Galip gelene hediye olarak mendil hediye ediliyordu. Bunların atları çok
küçük, neredeyse görünmez ve çok zayıflardı. Ancak çok iyi koşarlardı. Ata
binenler genellikle erkek çocuklardı, küçük yaşlarına rağmen bu işte çok ustaydılar.
Çok nadiren de olsa oynanan bir başka oyun da şöyleydi: Dört veya daha fazla
erkek, karınlarının üstüne yere birbirine yapışık şekilde yatıyor ve üstleri geniş
ve kalın bir deriyle örtülüyordu. Ataman olarak adlandırılan erkeklerden biri,
yerde yatan erkekleri onlara ip, kuşak vb. şeylerle acımasız bir şekilde vurmaya
çalışanlardan koruyor ve bu saldırganlardan birini vurmanın yollarını arıyordu.
Ayrıca o, yerde yatanların üzerlerinden atlıyor ve saldıranlara ayağıyla değmeye
çalışıyordu. Bunu başardığı takdirde de yere yatanlara vuruyor ve onlar oradan
kalkmak zorunda kalıyorlardı. Saldıranlar ise onların yerine yatıyordu.
Sabantuydaki ilgi çeken bir başka oyun da şöyleydi: Bir çember oluşturacak
şekilde 12, 15 veya 20 kişi otururdu ve aralarındaki mesafe 2 adımdan fazla
değildi. Çemberin dışında duran biri elinde farklı Tatar kıyafetlerinin birbirine
bağlanmasından oluşan bir düğüm tutardı. Bu adam bu düğümü çemberi oluşturan adamlardan birine verip kendisi ise üç adım arkaya giderdi. Bu arada düğümü elinde bulunduran adam, onu başkasına, o da üçüncü kişiye verir ve böyle
devam ederdi. Arkada duran kimse de bu düğümü yakalamak için koşardı. Bunu
başardığında da düğümü elinden aldığı kişinin yerine otururdu.
Sabantuy bayramına yaşlılar da geliyordu. Bunlar sayıca fazla toplandıkları
vakit güneş indiğinde akşam namazını kılıyorlardı. Bu da eğlenceye devam eden
halk ile garip bir çelişki yaratıyordu.”

K. F. Fuks

mücadele konusunda ciddi önlemler alıyordu. 1820’de
K. F. Fuks’un çabasıyla pratik tıp ve hijiyene dair
Tatarca bir kitapçık yayımlandı.
Fuks, bölge tarihine de merak duyuyordu. Nitekim
Kazan tarihine ait ilk eserlerden biri ona aitt ir.
Arkeolojik ve eski eşyalarla para koleksiyonu vardı. Bu
koleksiyonun bir kısmı başka eşyalarla birlikte üniver
sitenin bünyesinde kurulan Nümismatik Odası’nın
temelini oluşturdu. Buradaki eşyalar da Şark elyaz
malarıyla birlikte 50’li yıllarda St. Petersburg Üniver
sitesi’ne teslim edildi.
Fuks, Tatar halkının tarihi, hayatı ve gelenekleriyle
de ilgilendi ve her sene Tatarların millî bayramı olan
sabantuylara katıldı. Onun İstatistikî ve Etnografik
Açıdan Kazan Tatarları adlı eseri, büyük ilgi gördü.
Tarih ve etnografyaya dair önemli bir kaynak olan bu
kitapta yazar samimi bir şekilde Tatar halkının tarihi
ni, kültürünü, geleneklerini ve onların hiç de kolay
olmayan kaderini kaleme aldı. Bu kitap, günümüz
okuyucularının da ilgisini çekmektedir.

Kazan tarihine
dair Rusça kitaplar

müesseseler, şehir hayatı, başta meşhur yangın olay
ları olmak üzere Kazan’daki felaketleri anlatmaktadır.
1847’de bir Kazan Tarihi daha yayımlandı. Müellifi
ise tıp doktoru ve amatör tarihçi N. K. Bajenov
(1804–1848) idi. Kitap aşağıdaki bölümlerden oluş
maktadır: “Bulgarların Göçünden Kazan Hanlığı’nın
Ele Geçirilişine Kadar”; “Kazan Hanlığı’nın Ele
Geçirilişinden Yeni Döneme Kadar” ve “Yeni
Dönemin, 1847 Yılına Kadarki, Yani Son Altı Yılın
Tarihi.” Bölümlerde Kazan’ın topografik ve etnogra
fik analizi de yapılmaktadır. Bütün bunların yanı sıra
yazar kitabına Bulgar harabeleri ve İdil Boyu halkları
nın etnografik tipleri gibi resimler de dâhil etmiştir.

Kitabın deri
kapağı,
XIX. yüzyıl

Kazanlı Tarihçiler

Tarihçi Hüseyin
Feizhanov

Dönemin önemli bilim adamlarından biri, N. S.
Artsıbaşev (1773–1843) idi. Kazan dışında da tanınan
Artsıbaşev, Moskova, Kazan ve Petersburg’daki ilmî
ve edebî cemiyetin üyesiydi. Artsıbaşev, meşhur bir
tarihçiydi. En önemli eserlerinden
biri
ise
Eski
Rusya
ve
Vatandaşları’dır. Üzerinde 30 yıl
çalıştığı dört ciltlik Rusya Tarihi ise
Rus historiyografisine yapılan
önemli bir katkıydı.
Fuks’tan sonra ikinci bir Kazan
Tari hi yazarı ise M. S. Rıbuşkin
(1792–1849) idi. Kazan Üniversitesi
mezunu olan Rıbuşkin daha sonra
aynı üniversitede Rus edebiyatı
dersleri verdi. Ancak en önemli
uğraşı, bölge tarihinin araştırılması
oldu. Rıbuşkin’e göre her bir bölge,
şehir ve yerleşim yerinin tarihi,
devlet in tarihine ait bir halkayı
oluşturmaktadır. Rıbuşkin, XIX.
yüzyılın ilk yarısında taşrada çıkan
en iyi dergilerden olan İd il Ötesi
Karıncası dergisinin editörüydü.
Dergide birçok bilim dalında maka
leler yayımlanıyordu. Bunların ara
sında Rıbuşkin’in tarih ve arkeolojik araştırmaları,
etnografya ve historiyografyaya dair notları da yer
aldı. Bilim adamı bütün bunları kaleme alırken eski
belgeler, mektuplar ve yarlıklardan istifade etti. IV.
İvan Tarafından Ele Geçirilmesinden İtibaren Kazan
Tarihi adlı makaleler serisi, daha sonra kitaplaştırıldı
ve 1834’te Kazan’ın Kısa Tarihi adıyla yayımlandı.
Kitabın birinci bölümü, şehrin kuruluşundan Pugaçöv
tarafından ele geçirilmesine kadarki zamanı kapsa
maktadır. Özellikle XIX. yüzyılın ilk yarısındaki olayla
rın anlatıldığı kitabın ikinci kısmı ilgi çekmektedir.
Yazar bu bölümde sanayi ve ticaretin durumu, ilmî

Tatar Maarifçiliğinin Oluşumu
Tatar halkının manevî hayatında Tatar maarifçiliği
nin oluşumu önemli bir gelişmeydi. Diğer birçok halk
ta olduğu gibi Tatar maarifçiliğinin amacı, feodalizm
kalıntıları, dinî fanatizm, dogmatizm ile mücadele
etmek, toplumsal hayatın demokratikleşmesini sağ
lamak, halk kitleleri arasında kültür ve laik eğitimi
yaymaktı.
XVIII. yüzyılın sonu — XIX. yüzyılın başında başla
yan ve XIX. yüzyılın ikinci yarısı — XX. yüzyılın başında
büyük bir gelişme gösteren bu süreç, Tatar halkının
tarih ve kültürünün bundan önceki gelişiminin netice
si olup son derece doğal bir gelişmeydi. Maarifçilik
fikirlerinin oluşumu ve yayılması, Tatar milletinin olu
şum süreciyle de yakından bağlantılıdır.
XIX. yüzyılın ilk yarısında Kazan Vilayeti’nde bütün
ülkeye has sosyoekonomik süreçler yaşandı. En
önemlisi de kapitalizmin gelişimiydi. Bu da sosyal
çelişkileri arttırıyor, Tatarlar da dâhil olmak üzere
bütün halkların toplumsal ve siyasî hareketlenmeleri
ne yol açıyordu.
Temelinde Tatar maarifçiliği, oluşmakta olan burju
vazinin görüşlerini yansıtıyordu. Ancak maarifçilik
yine de tek taraflı olmayıp halk kitlelerinin istek ve
emellerini de yansıtan demokratik çevrelerin geniş
hareketleri gibi farklı eğilimleri de kapsıyordu.
Tatar maarifçiliğinin oluşumuna sözlü halk edebi
yatı ile hümanizm, adalet ve zulme karşı hissedilen
nefret başta olmak üzere Tatar halkının siyasî ve top
lumsal düşünceleri güçlü etkide bulundular. Antik fel
sefe meseleleri ile yakından ilgilenen Doğulu düşü
nürlerin eserlerinin de etkisi inkâr edilemez. Rus kül
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Rus Hâkimiyeti Dönemi
Kazan Bölgesinin Kültürü

tür adamlarının eserleri aracılığıyla ise Tatar maarifçi
leri Batı Avrupa’daki ilmî ve felsefî düşüncelerden
haberdar oluyorlardı. Rus siyasî ve toplumsal düşün
cesi de Tatar maarifçilerini etkiliyordu.
Tatar maarifçiliği İslâm teolojisi ile mücadele süre
cinde ortaya çıktı. Diğer taraftan maarifçiliğin birçok
temsilcisi din adamları çevresinden
çıktı. Bunlar Müslüman olmalarına
rağmen halkın toplumsal düşünce
ve bilincinin gelişimini engelleyen
konservatif İslâm skolastiğine karşı
çıktılar.

Kazan
Üniversitesi
Rektörü
G. Nikolskiy’in
İbrahim Halfin’in
Doğu Edebiyatı
Bölümü’ne
asistan olarak
seçildiğine dair
üniversite
kuruluna
gönderdiği resmî
yazı,
10 Ağustos 1823

Tatar maarifçileri ilim ve eğitimin geniş kitleler ara
sında yayılması gerektiğini ileri sürdüler ve insan aklı
na değer verdiler, başka halkların kültürlerinin araştı
rılmasının taraftarı oldular, millî kapalılığa karşı çıktı
lar, ansiklopedik bilgiye sahip oldular.
Tatar aydınlarının ilerici düşünceleri, Kazakistan ve
Orta Asya halklarının toplum hayatı ile kültürünü de
etkiledi.
Tatar maarifçilerinin en önemli tarihî başarısı,
Ortaçağ Müslüman skolastiğini gözden düşürmeleri
oldu. Böylece onlar halkın şuurunu uyandırdılar ve
daha sonra Tatar halkının demokratik fikirleri benim
semelerini kolaylaştırmış oldular.
Seçkin Bilim ve Kültür Adamları
Toplum düşüncesinin gelişiminde Kazan Üniversi
tesi’nin de büyük katkısı oldu. Resmî idarecilerin
ümitlerinin aksine üniversite, Tatar ve diğer Doğulu
halklar arasından birçok bilim adamı ve maarifçi
yetiştirdi.
Dönemin Kazanı’nda Halfin ailesine mensup Tatar
pedagogları ün kazanmıştı. Halfin ailesinin ilk meşhur
mensubu Sagit Halfin daha XVIII. yüzyılın sonunda ilk
Tatar alfabesi ile 20.000 kelimeden oluşan sözlük
hazırladı. Bu çalışmalar, Tatarca ve diğer Doğu dilleri
ni öğrenme kılavuzu oldu. Sagit Halfin’in bu yöndeki
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çalışmalarını torunu İ. İ. Halfin (1778–1829) devam
ettirdi. O Rusça, Arapça, Farsça, Türkçe ve Latince
biliyordu. 1823’te İ. İ. Halfin, Doğu Edebiyatı
Bölümü’ne asistan olarak alındı. O, bu göreve getiri
len ilk Tatar’dı. Halfin, Arapça Okuma Kurallı Tatar
Dili’nin Alfabesi ve Grameri ile Çengiz Han ve Emir
Timur’un Hayatı ile Bunlara Kadarki Tari hlerden
Bölümler adlı eserlerin müellifidir. İlk kitabı dolayısıy
la pırlanta bir yüzük ile ödüllendirildi.
Köylü bir ailede doğup büyüen A. Mahmudov
(1824–1891) da önde gelen Tatar bilim adamların
dandı. Mahmudov üniversitede hattatlık dersi verdi
ve öğrencilere Arapça, Türkçe ve Tatarca dersleri
konusunda danışmanlık yaptı. Kazan’daki Şarkiyat
Fakültesi
Petersburg’a
taşındıktan
sonra
Mahmudov, A. K. Kazımbek’in de çabasıyla Kazan
Gimnazyumu’nda Tatar Dili hocası olarak görevlen
dirildi, çünkü “Avrupalılardan kimse onun yerini ala
madı.” Daha sonra o, Kazan Tatar Pedagojik
Okulu’nun kurucularından biri, ilk müfettişi ve peda
goji hocası oldu.
Mahmudov’un Tatar Dilini Öğrenmek İçin Pratik
Kitap adlı çalışması, üniversite ve gimnazyumundaki
birçok kuşaktan öğrencinin okuduğu bir kitaptı.
Mahmudov, yazılı edebî dilin halkın ulaşabileceği ve
konuşma diline yakın bir dil olması gerektiği mesele
sini ilk ele alanlardan olduğu gibi kaligrafik çalışmala
rı da onu ilk Tatar ressamlarından biri kılmaktadır.
Kitap ayracı.
Kazan Üniversitesi mezunu A. A.Vagapov ise halkın
Hattat: Ali
konuştuğu ortak konuşma dili dersi veren ilk hoca
Mahmudov,
oldu. O, Rusların Tatarca, Tatarların Rusça bilmeleri
XIX. yüzyılın
gerektiğini düşünüyordu. Bu amaca yaklaşmak için
ortası
de Vagapov, Ruslar İçin Tatarca Öğrenim Kitabı,
Tatarlar İçin Rusça Öğrenim Kitabı kaleme aldı. Bu
eser, söz konusu dillerin öğrenimi için temel sağlamış
oldu. Kitabın ekinde ise Tatarca şarkı sözleri yer aldı.
Hüseyin Feizhanov (1828–1866), çok yönlü bilgi
sahibi bir başka bilim adamı ve pedagogdu. Kendi
kendini yetiştirmeye büyük önem veren Feizhanov
Arapça, Farsça, Türkçe, tarih, edebiyat, Doğu’daki
müelliflerin eserlerini çok iyi öğrendi. Meşhur Tatar
aydını Ş. Mercanî’den de ders alan Feizhanov, A. K.
Kazımbek ve İ. N. Berezin gibi meşhur şarkiyatçıları
da tanıyordu.
Kazımbek’in çağrısı üzerine Feizhanov, Petersburg
Üniversitesi Doğu Fakültesi’ne hoca olarak davet edil
di. Arkeoloji Cemiyeti’ne üye seçilen ilk Tatarlardan
olan Feizhanov, arkeografi gezilerine katıldı, Tatar
yazılı kaynaklarını analiz ett i. Rusya Arkeografi
Kitap ayracı.
Cemiyeti’nin isteği üzerine Kasımov şehrindeki yapı
Hattat: Ali
ve eserleri inceledi ve o tarihte mevcut olan 29 mezar
Mahmudov,
taşının resmini ve taşlardaki yazıların kopyalarını
XIX. yüzyılın ortası cemiyete teslim etti. Tetüşi yakınlarında bulunan İdil
Bulgarlarına ait üç mezar taşını okudu ve bunlarla ilgi
li çalışma hazırladı.
Öğrenciler için Tatar Dilinin Kısa Grameri adlı bir
eser hazırladı. Feizhanov, Tatar halkının eğitim alma
sı konusuna önem verdi, laik eğitimi savundu. Onun
önemli projelerinden biri de hazırladığı laik eğitim
verecek olan yüksekokul projesiydi. Ancak
Feizhanov’un bu yöndeki düşünceleri, yöneticilerden
destek görmedi.
Meşhur Rus şarkiyatçı V. V. Barthold Kazan’daki ilmî gelişmeler hakkında şöyle
yazmıştır: “Yüzyılın ortasında İdil’in kıyısına kültür, Buhara ile Hive’den
getirilirken, XIX. yüzyılda Rusya aracılığıyla Avrupa kültürü ile tanışan İdil
Tatarları, Türkistanlı dindaşlarının aydınları hâline geldiler.”

V. V. Stasov, Ç. Valihanov ve Ş. Mercanî gibi meşhur
aydınlar, Feizhanov’un arkadaşıydılar.
XIX. yüzyılın ilk yarısı, toplum düşüncesinin en meş
hur temsilcileri olan K. Nasırî ile Ş. Mercanî’nin ilerici
düşüncelerinin oluşma süreciydi.
Tatar Edebiyatı
XIX. yüzyıl, yeni Tatar realist edebiyatının oluşum
asrı olarak kabul edilmektedir. Aydınlanma fikirleriyle
dolu olan bu edebiyat, gerçekçi geleneklere dayana
rak Tatar halkının hayatını yansıtıyordu. Edebiyatta

içerik ve sanatsal yöntemlerin yenilenmesiyle realis
tik nesir ile dramaturjide de ilk adımlar atılmaktadır.
Tatar edebî dilinde de önemli değişiklikler oldu.
Edebî dil gittikçe daha fazla konuşma diline dayan
maya başladı.
Her ne kadar İdil Bulgar geleneği çerçevesinde
elyazma kitaplar kaleme alınmaya devam edilse de
XIX. yüzyıl Tatar edebiyatının eserleri okuyuculara Kitap için altın ile
işlenen örtü, XIX.
artık matbu eserler şeklinde sunuluyordu.
yüzyılın ilk yarısı

Kazan’daki Asya
Matbaası’nda
basılan Tatarca
alfabe, 1812

Okul kitabı hazırlayan bir başka bilim adamı S. B.
Kukyaşev (1811–1864) idi. Kazan Üniversitesi Şarkiyat
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra o, Orenburg’da
ders verdi. Arapça, Farsça ve Rus dillerini iyi bilen
Kuklyaşev’in kitabının yapısı çok ilginçtir. Tatar yazı
dilinde üç stilden bahseden bilim adamı toplanan
edebî eserleri de buna göre üç gruba ayırmaktadır.
Bunlar sade, kançılarya üslubu ve ilmî metotlarla
kaleme alınan yazılardır. İlk grubu atasözleri, hikmet
ve tekerlemeler gibi folklorik materyal oluşturmakta
dır. Kuklyaşev, haklı olarak Tatar sözlü halk edebiyatı
nı araştıran ilk bilim adamı olarak kabul edilmektedir.
O, bir milletin halk dilinin onun edebî dilinin temeli
olması gerekt iğini savunuyordu.
Onun kitabında dönemin şairleri
nin şiirleri ile diğer dillerden çeviri
ler de yer aldı.

Basım İşleri
Tatarcanın gerek Rusya’nın içişlerinde gerekse de
Doğu ülkelerle münasebetlerde oynadığı önemli rol
dolayısıyla daha XVII. yüzyılda Tatarca kitaplar basıl
maya başlandı. XVIII–XIX. yüzyıllarda Rusya’ya Türk
halklarının yaşadığı yeni coğrafya
lar dâhil edildi ve dolayısıyla bu
halkların dillerini bilen uzmana
olan ihtiyaç arttı. Tatarca da dâhil
olmak üzere çeşitli Türk lehçeleri
gimnazyum, askerî okul ve bazı
ilçelerdeki okullarda öğretilmeye
başlandı. XVIII. yüzyılın sonların
dan it ibaren ise Tatarca önce
Moskova, ardından da Kazan ve
Harkov üniversitelerinde de müfre
data dâhil edildi. Bu da konuyla
ilgili ders kitapları ihtiyacını ortaya
çıkarttı.
Tatarca ilk kitaplar Petersburg’daki
Bilimler Akademisi’nin bünyesinde bulunan Asya
Matbaası’nda basıldı. 1800’de Petersburg’dan Kazan
Gimnazyumu’na basım harfleri ile iki basım tezgâhı geti
rildi. Böylece Kazan’da ilk Tatar matbaası faaliyete geçti.
Matbaanın adı, Petersburg’daki matbaanın adıyla aynı
idi. Bu matbaada dinî eserlerle ders kitapları basıldı.
Tatarca kitaplar, Kazan Üniversitesi’nin bünyesinde
1809’da açılan matbaada da basıldı. Burada basılan ilk
kitaplardan biri, İ. Halfin’in Tatar Alfabesi ve Tatar
Dil i’nin Et imolojisi adlı eseridir. 1829’da Asya
Matbaası, üniversitedeki matbaa ile birleşti. Tatarca
kitapların büyük bir kısmı, Tatar edebiyatına dair okul
kitapları ve XIX. yüzyıl Tatar edebiyatçıların eserleri
nin birçok kitabı burada basıldı. XIX. yüzyılın ortasın
dan itibaren Tatarca kitaplar, özel matbaalarda da
basılmaya başlandı. Matbaacılığın gelişimini Tatar ve
diğer Türk kökenli halklar arasında eğitim seviyesinin
artması da etkiledi.
İlk okuma kitaplarından birini Orenburg’daki
Askerî Okul’un Tatarca hocası M. İvanov hazırladı.
1842’de Kazan’da basılan Tatarca Okul Kitabı 128
atasözü, 70 şarkı sözü, 34 bilmece içeriyordu. İ. A.
Krılov’un masalları da dâhil olmak üzere Rusçadan
Tatarcaya yapılan ilk çeviri eserler ona aittir. İvanov,
Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımına karşı çıka
rak herkesçe anlaşılabilen edebî dilin kullanımını
savunuyordu.

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Şiir

Kazan’daki Asya
Matbaası’nda
basılan Kuran-ı
Kerim, 1812

60’lı yıllara kadar Tatar şiiri, riya
zet de dâhil olmak üzere dinî
motifler gibi Ortaçağ şiir gelenek
lerinin birçok özelliğini koruyordu.
Abulmanih Kargalıy, Hibatullah
Salihov, Şamsuddin Zeki gibi
dönemin meşhur şairleri kaside,
eleji, poem yazıyor, başka şiir tarz
ları da kaleme alıyorlardı. Bu şairlerin eserlerinde
artık hayata dair konular ele alınıyor, toplum hayatı
nın bazı yönlerine eleştiri ile yaklaşılıyordu. Ancak
yine de Doğu edebiyatını taklit, hâlâ ağır basıyordu.
Bu dönemin şairleri Doğu dillerinden çeviriler de yapı
yorlardı. Eserlerin büyük kısmı, eski edebiyat üslu
buyla kaleme alınmış, şiirlerinin dili de Arapça ve
Farsça kelimelerle doludur.
XIX. yüzyılın ortasındaki Tatar edebiyatında aşk ve
satirik şiirleri ile meşhur olan Abdülcabbar Kandalıy’ın
(1797–1860) ayrı bir yeri vardır. O eğitimli, otorite
sahibi ve aynı zamanda edebiyata da ilgi duyan bir
molla ailesinde doğdu. Abdülcabbar iyi bir eğitim
aldı. Arapça ve Farsça bilmesi ise Doğu edebiyatının
hazinesinin anahtarı oldu. Bu eserler klasik Türk ede
biyatının örnekleri ile birlikte onun ilham kaynağı
oldular. Bir başka ilham kaynağı ise halk edebiyatı ile
konuşma dili oldu.
Şairin eserlerinde aşk konusunun ayrı bir yeri vardı.
Nitekim o, mükemmel lirik eserlerin yazarıdır. En
meşhur manzumesi ise Sahipcemal idi. Manzumenin
lirik kahramanı, köylü kızı Farhi’ye aşk olan eğitimli
bir gençtir. Genç, aşk olduğu kıza heyecan dolu mek
tuplar yazmasına rağmen kız onu reddedip bir köylü
genci ile evleniyor.
Genç büyük bir üzüntü ve hayal kırılıklığı içerisinde.
Ancak çok geçmeden Sahipcemal ile karşılaşıyor ve
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ona aşık oluyor. Ancak çok kaygılı ve Sahipcemal’in de
köylü bir gence aşık olmasından korkmaya başlıyor.
Yıllar geçmesine rağmen kız bir türlü evliliğe cesaret
edemiyor. Genç de bu durum dolayısıyla bazen üzülü
yor bazen de ümitleniyor:

özellikler, taşradaki şehirlerin mimarisini çok özel
kılmaktadır.
Kazan Mimarisi
XIX. yüzyılda Kazan’ı ziyaret eden bir çağdaş, şehir
ler ile ilgili şunları yazmıştır: “Kazan, şüphesiz
Rusya’nın en iyi şehirlerinden biridir. Yeni tarzda yapı
lan mükemmel binalar, eski kiliseler, kale, uzun minare
li camiler şehri güzelleştirmekted ir.” Yüzyılın başında
Kazan, belirgin bir şekilde alanlara ayrılıyordu. Bu
bölünme resmî olmayıp Kremlin, şehrin idarî merkezi
olarak kalmaya devam etti. Bu merkezden dört bir
tarafa sınıfsal farklılıklarla ayrılan mahalleler uzanı
yordu. Fedorov Tepesi boyunca, Kara Göl’ün kuzeyin
de, yani şehrin en yüksek kısmında şehir aristokrasisi,
yani asilzadeler yaşıyordu. Kara Göl ile Bulak Suyu
arasındaki bölgede tüccarlar yerleşmişti. Buradaki
Voskresenskaya Sokağı (şimdiki Kremlin Sokağı) kay
naklarda hep “t icaret yeri” olarak geçmektedir.
Çünkü Kapalı Çarşı ile en zengin tüccarların evleri
burada bulunuyordu. Biraz daha aşağısındaki Bolşaya
Prolomnaya (şimdiki Bauman) Sokağı, birinci ve ikin
ci sınıf tüccarların yaşadığı sokaktı. Kazan’ın zengin
saygın kimseleri de yine burada yaşıyordu. Bulak
Suyu’nun arkasındaki kötü ve ucuz topraklar (Bodrum
katlarını hep su basardı, çok sayıdaki küçük göl ise
şehrin genişlemesine göre toprakla kapatılıyordu) ile
Bulak Ötesi ve Kaban Gölü kıyıları ise şehrin fakirleri
nin mahallesiydi. Bunlar ucuz işgücü oluşturdukları
için XIX. yüzyılda burada sanayi müesseseleri, tüccar
ların dükkânları ve şehir pazarları ortaya çıktı.
30’lu yıllara kadar Kazan’ın sokakları kaldırımsızdı.
1829’da kaldırım döşenen ilk yer, Rıbnorayskaya
(Balık) Meydanı oldu. Bundan önce sokakların bir
kısmı, kirişlerden döşemeyle kaplıydı. Diğerleri ise
yağmurlu havalarda geçilmez durumdaydı. 40’lı yıl
larda ise şehrin merkezine fenerler yerleşt irildi.
Bunlar her gece özel görevliler tarafından yakılıyordu.

Seçilmişim benim, seni benim aşkım kend isi buldu.
Dört yıl boşuna gözyaşlarıyla geçti… Karanlık bir
türlü solmuyor!
Sevgilimi özleyerek vuruldum, korkunç bir güçle
vuruldum,
Tutkunun ateşiyle kül oldum. Yok, sensiz bütün
dünya — hapis!
Dertliyim! Üzüntü sardı beni, sana yüz kere yazdım
İşler ise yolunda gitmiyor: bana hiç cevap yazmıyor
sun.
Canım benim, sana giden yolu nasıl bulurum?
Karanlığı aydınlat, canım benim bana mektubun ışı
ğını gönder!

Şiirler külliyatının
iç kapakları, XIX.
yüzyılın başı

Kazan’da Kültür Hayatı
Tatarca kaleme alınan ve aşkı konu eden bu eserde
Tatar köylü kızları tasvir edilmiştir. Aşkı ele alırken
Kandalıy, yalnızca romantik fikirlerin esaretinde kal
mamış, şiirini hayatın gerçekleri ile de zenginleştir
miştir. Doğu edebiyatının romantik kahramanlarının
yanı sıra şair, Tatar halkının folklor geleneklerine de
dayanıyordu.
Kandalıy, köylünün hayatını gördü ve şiirleriyle bu
kahramanını edebiyata dâhil etti. Bu husus, dönemin
Tatar edebiyatının bir başka yeniliğiydi.
Genel olarak Abdülcabbar Kandalıy’ın eserleri, XIX.
yüzyılın ilk yarısının Tatar şiirinin gelişim sürecini
tamamlamakta ve böylece bir taraftan Ortaçağ şiir
tarihinin neticelerini ortaya koymakta, diğer taraftan
ise 60’lı yıllardan itibaren Tatar edebiyatına dâhil ola
cak yeni özellikler de taşımaktadır. Şiirlerini halkın
anlayabileceği dille yazmaya başlayan şairin eserle
rindeki orijinal karakterler, modern hayatı yansıtıyor
du.

XIX. yüzyılın ilk yarısında Kazan, önemli bir kültür
merkeziydi. Birçok Kazanlı, edebiyat ve tiyatro ile
ilgileniyordu. Edebiyata ilgiyi arttırmak için üniversite
ve Kazan Gimnazyumu’nun Rus edebiyatı hocası N.
M. İbragimov (1778–1818) büyük çaba sarfetti. N. İ.
Lobaçevskiy, Panaev kardeşler, M. S. Rıbuşkin gibi

M. N. MusinPuşkin’in portresi.
Anonim ressam,
1830

Bölge Mimarisi
XIX. yüzyılın başında Kazan ve vilayetindeki mima
ride klasisizm ön plana çıkmaktadır. Bu “sert tarz”
bütün Avrupa’da hâkim oldu ve neredeyse sanat ve
mimarinin bütün alanlarında yayıldı.
İmparatoriçe II. Katerina bu tarzın hayranı idi.
Kazan Vilayeti de imparatoriçenin önem verdiği böl
gelerden biri olduğu için de Kazan ve vilayetteki
küçük şehirler (Çistopol, Tetüşi vs.) büyük mimarî
planlı rekonstrüksiyonları kendisine borçluydular.
Şüphesiz Kazan ve vilayetteki diğer şehirlerdeki
klasisizm, St. Petersburg ve Moskova klasisizminden
farklıydı. Bu bir nevi taşra klasisizmi olup özellikleri
de birkaç faktöre bağlı olarak oluşmuştu. Birinci fak
tör ekonomik imkânlar, ikincisi mimarların aldıkları
eğitim (Avrupa’da mı yoksa taşrada mı eğitim gör
dükleri faktörü), üçüncüsü de yerli kültüre mill î,
folklorik akım ve geleneklerin etkisiydi. Bu faktör ve

meşhur bilim ve kültür adamları onun öğrencisiydiler.
Tatar bilim adamı, Rus edebî dili teorisinin geliştiril
mesine de önemli katkıda bulundu. O, daha sonra
halk türküsü hâline gelen “Kırda Akağaç Duruyordu”
ve “Akşamleyin Kız Güzel” şiirlerinin yazarıydı.
Nisan 1806’da N. M. İbragimov’un başkanlığında
Edebiyatçılar Cemiyeti’nin kuruluş toplantısı yapıldı.
Cemiyet üyeleri her cumartesi toplanıp kendi şiirleri
ni, eserlerini, çevirilerini okuyorlardı. 1806’da 31 top
lantı yapıldı.
1814’te cemiyetin üye sayısı 50’yi buldu. Bu cemi
yet, Millî Edebiyat Sevenler Cemiyeti adını aldı.

Kazan.
Ressam:
E. M. Korneev,
1803

V. İ. Panaev’in aracılığıyla cemiyet üyeleri, meşhur
hemşehrileri G. R. Derjavin ile bağlantılarını devam
ettirdiler. Derjavin cemiyete 4 ciltlik eseri ile kendi
portresini hediye etti.
Ev (Edebiyat) Salonları
Kazan’ın kültür hayatının önemli bir uygulamasını
da ev salonları teşkil etti. Kazan Edebiyat, Müzik ve
Sanat Cemiyeti ise Profesör K. F. Fuks’un evinin salo
nunda toplandı. Burada düzenlenen akşam toplantı
larının “ruhu”, ev sahibinin eşi Aleksandra Andreevna
Fuks idi. G. P. Kamenev’in yeğeni olan Aleksandra

yordu. 1855’te Kazan’ı ziyaret eden Puşkin’in dul eşi
N. N. Lanskaya, Boratınskiylerin evinde kaldı. Onun
gelişinin onuruna Rodionov Soylu Kızlar
Enstitüsü’nde gayriresmî bir balo düzenlendi.
E. A. Boratınskiy’in hayatı ve eserleri, doğrudan
Kazan ile bağlantılıydı. Eşinin Kazan’a 20 verst kilo
metre uzaklıktaki Kaymara’da eski bir malikânesi
vardı. Şair Kazan Vilayeti’ne geldiğinde burada ya da
Kazan’daki evinde kalıyordu. Kaymara’daki güzel
doğa, yeni arkadaşlar, buradaki faaliyetleri şairin iyi
hatıraları arasında yer almaktadır.
Kazan’da edebiyatçılar çevresinde “bu dünyanın
güçlü kimselerinin” hatalarının ifşa edildiği masal ve
kasidelerin yazarı S. A. Moskotilnikov (1768–1852)
çok meşhurdu. Moskotilnikov İtalyan şairlerden T.
Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs ve L. Aristo’nun Saldırgan
Roland adlı eserlerini tercüme etti.
Kazan’ın kültürel hayatında İ. A. Vtorov’un
(1772–1844) da adı iyi biliniyordu. O, yaşadığı dönem
için son derece büyük bir kütüphaneye sahipti. Bu
kütüphanede 1908 cilt XVIII–XIX. yüzyıl Rus ve yaban
cı yazarlarına ait kitap mevcuttu. Bu kütüphane,
1865’te kurulan Kazan Şehir Kütüphanesi’nin (günü
müzde Tataristan Cumhuriyeti Mill î Kütüphanesi)
temelini oluşturdu.
Süreli Basın

XIX. yüzyılın başında Kazan’da süreli yayınlar
yayımlanmaya başladı. Bu yayınlar, bölgenin kültürel
gelişiminde önemli rol oynadı. Daha o tarihte
Kazan’ın ilerici bilim adamları, Tatarca süreli yayınla
rın olması gerektiği düşüncesindeydiler. Bunlardan
biri İ. İ. Zapolskiy, 1808’de Kazanskie İzvestiya (Kazan
Haberleri) adlı Tatarca ve Rusça gazete projesini orta
ya attı. Bununla birlikte gazetenin yalnızca Rusça çık
masına izin verildi. İlk sayısı Nisan 1811’de çıkan gaze
te Kazan, Vyatsk, Samara, Simbirsk ve Orenburg vila
yetlerinde dağıtıldı. 1820’de gazete, Kazan Eğitim
Bölgesi Müdürü M. L. Magnitskiy tarafından kışkırtıcı
bulunarak kapatıldı.
1821–1832 yılları arasında Kazan’da liberal içerikli
Puşkin Kazan’da
Kazanskiy Vestnik (Kazan Habercisi) adlı aylık dergi
A.S. Puşkin’in Kazan’a gelişi, büyük sevinç yarattı. Puşkin, Kazan’a Orenburg Vilayeti’ne giderken
yayımlandı.
5–6 Eylül 1833 gecesinde uğradı. Orenburg’a gidişinin sebebi ise Pugaçöv’ün İsyanı ile ilgili kaynak
Zavoljskiy Muravey (İd il Ötesi Karıncası) dergisi vila
toplamaktı.
yetteki en popüler dergilerden biriydi. Bu dergi, M.
Puşkin büyük bir ilgiyle Fuks’un zengin kütüphanesini ve çeşitli koleksiyonlarını inceledi ve kendiRıbuşkin ve P. Polinovskiy editörlüğünde ilerici bir
siyle Pugaçöv hakkında sohbet etti. Bir sonraki gün Fuks, meşhur şairi Pugaçöv’ün Kazan’ı almasıgrup tarafından çıkartıldı. Dergide bölgenin tarihi,
na şahit olan tüccar L. F. Krupenikov ile tanıştırdı. Misafirin gelişi uğruna düzenlenen edebiyat akşa- coğrafyası, istatistiğine dair konular yayımlandı, top
mı da çok sıcak bir ortamda geçti. Gecenin ortasında Puşkin, misafirperver ev sahiplerini terk etti ve
lumu ilgilendiren güncel meseleler tartışıldı. Ayda iki
aynı gece yoluna devam etti. Eşine yazdığı mektupta Puşkin şunları kaydetti: “5’ten itibaren
kez çıkan derginin abone sayısı yeterli olmayınca
Kazan’dayım… Burada benim kahramanımın çağdaşı olan yaşlılarla görüştüm, şehrin dört bir tarafı- dergi 1834’te kapatıldı. Bu süre içerisinde 72 sayı
nı gezdim, çatışma alanlarını inceledim, sordum soruşturdum, herşeyi kaydettim. Bu şehri ziyaret etti- çıkartıldı.
ğimden dolayı da çok memnunum.”
1838 yılından itibaren resmî gazete olan Kazanskie
Gubernskie Vedomosti (Kazan Vilayet Haberleri) çık
maya başladı.
Andreevna’nın kendisi de şiir yazıyordu. Burada yerli
edebiyatçılar kendi eserlerini okumak için toplanıyor
lardı.
Profesör İ. M. Simonov’un Avrupa’ya seyahati ve N.
P. Ogarev ile tanışması hakkındaki hikâyeler, toplantı
ya katılanlar tarafından büyük ilgiyle dinlendi. A. A.
Fuks ise toplantılardan birinde “Zülima veya Pugaçöv
Kazan’da” adlı yasaklanan romanı okudu. Meşhur Kazan Haberleri
kitapsever İ. A. Vtorov ise burada K. F. Rıleev, gazetesi,
Turgenev kardeşler ve Muravyev kardeşler gibi No. 1, 1817.
dekabristlerle görüşmelerine dair hatıralarını paylaş
tı. Bazen edebiyat akşamları, kölelik düzeni, halkın
ağır durumu gibi güncel meselelere dair tartışmaların
yapıldığı toplantılara dönüşüyordu.
Edebiyat akşamları Lobaçevskiy ve Musin
Puşkinlerin evlerinde de oluyordu. 40’lı–50’li yıllarda
Fuks’un başlattığı bu gelenek, Rodionov Soylu Kızlar
Enstitüsü’nün müdürü E. D. Zagoskina ile Kazan’ın
askerî valisi İ. A. Boratınskiy’in evlerinde devam etti.
Zagoskina’nın evini müzik ve şiir sevenler ziyaret
ediyordu. Dönemin üniversite öğrencisi L. N. Tolstoy
ile usta piyanist ve “Kudretli El” adlı Rus Besteciler
Cemiyeti’nin kurucusu M. A. Balakirev de birçok kez
bu tür toplantılara katıldılar.
İ. A. Boratınskiy’in eşi (meşhur şairin de kardeşi)
Anna Davıdovna üstün kabiliyetli biriydi. O, bizzat A.
S. Puşkin, V. A. Jukovskiy, P. A. Vyazemskiy ile tanışı
A. S. Puşkin,
çuhacı Babin ile
sohbet ediyor.
Ressam:
İ. P. Guryev
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Büyük Reformlar
Köylü Reformu

Kazanlı çiftlik sahipleri yine de en iyi toprakları ken
dilerine bırakmaya çalıştılar. Köylüler için verilen top
raklar, büyük olmayıp 1.3–4 desyatina arasındaydı.
Köylülere ait toprak parçaları, bazı yerlerde ilçelerin
toplam topraklarının % 23’üne ulaşıyordu. Spassk,
Mamadış ve diğer ilçelerde “hediye verilen toprak”

Reformcu Çar II. Aleksandr baş
kanlığındaki Rusya Hükümet i,
1860–1870’li yıllarda önemli
reformlar gerçekleşt irdi. Bu
reformlar, ülkede biraz ist ikrar
sağladı, geçici süreliğine de olsa
sosyal aykırılıkları azalttı ve ülkeyi
gelişme yoluna yönlendirmiş oldu.
Bu reformların en büyüğü köylü
reformuydu.
Reform Arifesinde
Toprak Kölelik

İmparator
II. Aleksandr

Toprak
Mülkiyetinin
Dağılımı

Diğer bölgelerde olduğu gibi Hukukunun
Kazan Vilayeti’nde de feodalköle Kaldırılmasına
lik rejim krizi, başta köylüler olmak Dair Manifesto
üzere halk kitlelerinin durumunun
kötüleşmesine yol açtı.
Köy nüfusunun büyük bir kısmını
oluşturan devlete ait köylüler, ken
dilerine yüklenen büyük vergiler ve
memurların keyfî hareketleriyle
son derece zor durumdaydılar.
Saraya ait köylülerin durumu da
bundan farklı değildi. Özellikle
büyük çiftlik sahiplerinin toprakla
rındaki köylülerin durumu çok ağırdı. Daha fazla gelir
elde etmek için onlar, köylüleri kendi tarlalarında haf
tada 4–5 gün çalıştırıyorlardı. Diğer taraftan para
piyasası ilişkilerinin gelişmesi, köylülerin de kendi
aralarında sınıflara ayrılmasına neden oldu.
Manifaktürler batmaya başladı, sanayi ve köy eko
nomisinde ücretli işçi yüzdesi arttı. Ancak toprak
köleliği bu süreci yavaşlattı ki, malikânelerdeki köylü
lerin çoğu hep malikâne sahiplerine çalışıyordu.
Kölelere uygulanan baskı, köylülerin çiftlik sahiple
riyle mücadelesine yol açtı. Köylüler sıkça malikâne
sahiplerinin tarlalarında çalışmayı ve diğer yükümlü
Vilayetler

(Halk bunları “kedi payı” olarak adlandırmış) uygula
ması mevcuttu. Bedava dağıtılan söz konusu her top
rak parçası, 1 desyatinayı geçmiyordu. Bu uygulama
şüphesiz köylüleri topraksızlaştırmaya yönelik bir
siyasetti. Kölelikten kurtulan köylüler, verilen toprak

Toprak miktarı, desyatina (1desyatina = 1.09 hektar)
Dağıtılan topraklar, Özel mal
Kalmık ve
Hazineye ve
Diğer kurumlara Toplam
köylülere ve Kozaklara sahiplerine ait
Kırgızlara ait
çarın ailesine
ait topraklar
% topraklar
% ait topraklar %
%
ait topraklar % topraklar

Astarhan
Kazan
Samara
Saratov
Simbirsk

5 417 706
3 397 417
7 444 698
3 793 896
1 735 121

25,2
59,5
54,3
51,3
40,2

49 801
767 316
3 590 631
2 750 734
1 418 215

Vilayette toplam

21 788 838 41,3 9 024 937

2,3
13,5
26,2
37,2
32,9

13 681 051 63,4 707 697
–
– 1 474 122
–
– 2 559 499
–
– 259 684
–
– 1 089 268

17,1 13 681 051 26,0 6 390 270

lüklerini yerine getirmeyi reddediyordu. 1855–1861
yılları arasında vilayette 14 büyük köylü isyanı meyda
na geldi. Bazı çiftlik sahiplerinin malikâneleri yakıldı
ğı gibi özellikle menfur malikâne sahiplerinin öldürül
düğü de oluyordu.
Mücadele yöntemlerinden biri de devlete ve çiftlik
sahiplerine ait ormanların kesilmesiydi. Toprak köleli
ği hukukunun kaldırılma arifesinde vilayetteki durum,
işte bu kadar istikrarsız ve tehlikeliydi.
Reformun Şartları
Reformlar yaparken vilayet yönet icileri, II.
Aleksandr’ın 19 Şubat 1861’de imzaladığı “Köle
Bağlılığından Çıkan Köylülerin Genel Durumlarına
Dair İmparatorun Fermanı”, “Yerli Kanunnâme” ve
diğer belgeleri esas aldılar. Toprak köleliği hukukunun
lağvı ile ilgili bütün işlemleri Kazan Vilayeti Köylü
İşleri Kurulu yürüttü.

3,2
26,0
18,6
7,4
25,3

1 278 140
57 210
124 380
300 554
70 130

12,1 1 830 414

5,9
1,0
0,4
4,1
1,6

21 582 635
5 696 065
13 719 208
7 401 868
4 312 734

3,5 52 715 510

lar karşısında devlete 49 yıl boyunca belli miktarda
ödeme yapmak zorundaydı. Bu ödeme de köylüye
ağır geliyordu.
1863’te hükümdara ait topraklar ve buradaki köylü
lerle ilgili de değişiklikler oldu.
Kazan Vilayeti’nde köylülere kişi başına dağıtılan
toprakların yüzölçümü, Rusya geneline kıyasla daha
düşük olup ortalama 4–5 desyatina idi. Köylüler,
orman topraklarından mahrum kaldılar. Ayrıca köylü
lerden kendilerine verilen toprak karşılığında isteni
len kira parası, reform öncesi döneme kıyasla çok
daha büyük miktardaydı. Bütün bunlar, köylülerin
tepkisine yol açıyordu.
Böylece köylülere özgürlük tanıyan ve onları toprak
sahibi yapan reform, kapitalist gelişimi hızlandırdı.
Ancak bu reform, toprak sorununu çözmedi. Çiftlik
sahiplerinin toprak mülkiyet i uygulaması devam
ederken köylüler bir taraftan topraksızlık sorunu
yaşadı. Diğer taraftan birçok vatandaşlık hakkından
da mahrumdular. Ayrıca köylüler hâlâ bedensel ceza

Rusya İmparatorluğu’nun Avrupa Kısmının İdarî Yapısı, 1906

Rus Hâkimiyeti Dönemi
Ta r i h

19 Şubat 1861’de
Hürriyetlerine
Kavuşan
Köylülerin
Durumuna Göre
Genelkurmay
Başkanlığı
Teğmeni
İ. Strelbitskiy
Tarafından
1862’de
Hazırlanan
Avrupa Rusyası
Haritası

396–397

Ta r i h

Rus Hâkimiyeti Dönemi
Büyük Reformlar

398–399
lete ait köylerdeki köylülerin yerleşt irilmesinin
hukukî çerçevesi belirlendi. Kazan Vilayeti’nin ilçe
leri, “az topraklı” ilçeler grubuna dâhil edildi.
Buradaki köylülere kişi başına düşen toprak miktarı
8 hektarı geçmiyordu.
Devlete ait köylülerin topraklarının revizyon sonuç
ları, özel defterlere kaydediliyordu. Bu belge, genel
likle valiliğin Devlet Mülkiyeti Kurumu’ndaki memur
tarafından hazırlanıyor, köylü cemiyeti ve arabulucu
lar tarafından imzalanıyordu. Bu kayıtlarda köy cemi
yetlerine mensup köylülerin sayısı, elverişli ve elveriş
siz toprakların miktarı, cemiyet in payına düşen
ormanlık bölgenin yüzölçümü, ödenen vergi miktarı,
gelir getiren kalemler (ticaret ve pazar yerleri, değir
menler, dükkânlar, balıkçılık) vb. bilgiler yer alıyordu.
Genellikle köy cemiyetleri söz konusu kayıtların
içeriğinden önceden haberdar ediliyordu. Bu da yerli
yönetimlere köylülere ayrılan toprak yüzölçümlerinin
değiştirilmesini isteyen dilekçileri görüşüp bu süreç
leri hızlandırma imkânı veriyordu. En önemlisi de
sorunlar daha hızlı çözülüyor ve köylü isyanlarının çık
ması önlenmiş oluyordu.
Bu defterlerin hazırlanma ve sahiplerine dağıtılma
süreci ancak 1870’te tamamlandı.
Defterlerin çoğunda yalnızca ormanlık alanlar belir
tiliyordu. Daha sonra bu alandan belirli kısımlar cemi
yetin yakıt ve inşaat malzemesi ihtiyacının karşılan
ması için kendilerine veriliyordu. Köylülere bu tür top
raklar, 70’li yıllarda verildi. Bunlar da yukarıda bahse
dilen defterlere vilayetteki orman kurumlarının
memurları tarafından kaydediliyordu.
24 Kasım 1866 tarihli yasa ile her ne kadar devlete
ait eski köylülere toprak sahibi köylülerle aynı haklar
verildiği açıklansa da devlet onları 20 yıl boyunca ken
dilerine verilen toprağın kirasını ödemeye mecbur
etti. Söz konusu ödemeleri Maliye Bakanlığı bizzat
takip etti.
Kazan Vilayeti’nde söz konusu kira miktarı, reform
öncesindeki kira ücretleri ile aynı idi. Devlet
Mülkiyetleri Odası köylülerden alacağı kira parasını
toplu olarak vilayetlerden alıyordu. Vilayetler ise bu
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lara çarptırılıyor (1903 yılına kadar) ve “en alt sınıf” Bezdna’daki Olaylar
1861 Reformu, büyük çiftlik sahiplerine ait köylüler arasında memnuniyetsizolarak kalmaya devam ediyorlardı.
1866 Reformu
Kazan Vilayeti’nin önemli özelliklerinden biri de
çok fazla devlet toprağına sahip olmasıdır. Bu da ver
giye tâbi köylü nüfus arasında devlete ait köylülerin
sayısının fazla olmasına yol açıyordu. 10 teftiş raporu
na (1858) göre bölgede Devlet Mülkiyeti Bakanlığı’na
bağlı 1.136.758 köylü vardı. Bu rakam, köylü nüfusun
% 81.1’ine tekabül ediyordu.
Köylülere verilen topraklar karşılığında onların 20 yıl
boyunca toprağın kirasını devlete ödeme uygulamasının
devlete ait eski köylülerin işine yaramadığını zaman açıkça
ortaya koydu. Bunlar elverişli 1 hektar toprak için 20 yıl
boyunca yıllık 77 Kopeyk kira ödediler. Toplam 15 Ruble 40
Kopeyk ödemiş oldular. Yani malikâne sahiplerine ait
köylülerin kurtuluş akçesi olarak ödedikleri miktarın
2/3’ünü ödediler, ancak toprağın sahibi olamadılar.
1858’de Kazan Vilayeti’nde bir köylünün ödediği toplam
vergi miktarı, 2 Ruble 86 Kopeyk idi. 1867’de bu miktar, 3
Ruble 73 Kopeyk’e kadar çıkartıldı. 1866 reformundan
sonra bir köylünün ödediği orman vergisi ise 27 Kopeyk idi.
Özel defterlerin dağıtımından sonraki ilk üç yıl boyunca köy
cemiyeti, kendilerine verilen toprağın satışı ile ilgili hiçbir
işlem yapamıyordu.

18 Ocak 1866 Kanunnâmesi’ne göre devlete ait köy
lüler, idarî açıdan vilayet, ilçe, ve yerel köylü yönetim
kurumlarına bağlandılar. 19 Şubat 1861 tarihli ferma
nın bütün maddeleri de bu köylüleri ilgilendiriyordu.
“36 vilayette devlete ait köylülere toprak verilme
si” ile ilgili 24 Kasım 1866 tarihli kanunnâme ile dev

liğe yol açtı. Onların arasında çarin kendilerine verdiği gerçek hürriyetlerinin
sahipleri tarafından “çalındığı” dedikodusu yayıldı.
Birçok çiftlikte karışıklık çıktı. En büyük isyan, yaklaşık 800 kişinin yaşadığı
Spassk ilçesindeki Bezdna Köyü’nde meydana geldi. Köylüler arasında A.
Petrov, özel bir otoriteye sahipti. 31 yaşındaki Petrov, köyün tek eğitimli
vatandaşı olduğundan dolayı köylüler kendisine saygı duyuyorlardı. Nitekim
köylüler yayımlanan çarın fermanında ondan “gerçek hürriyetlerini” arayıp
bulmasını istediler. O, köylülerin arzularını iyi anlıyordu. Belgeleri de onları
memnun edecek şekilde yorumladı. Daha sonra mahkemede şunları söylemiştir: “Benim yanıma gelen herkese köylülerin hür olduklarını söyledim, çiftlik
sahipleri ile yetkililere uymamalarını tavsiye ettim. Köylülere vergi ödememelerini ve çiftlik sahiplerine artık çalışmamalarını da söyledim. Bütün toprakların artık köylülere ait olduğunu, çiftlik sahibine ise toprağın ancak 1/3’ünün
kaldığını belirttim.”
Bezdna’da “gerçek hürriyetin” bulunduğuna dair söylenti, bütün bölgede yıldırım hızıyla yayıldı. Bölgenin her köşesinden köylüler buraya akın ettiler. 12
Nisan’da 4.000’den fazla köylü burada toplandı. Köylüler çiftlik sahiplerinin
işlerinde çalışmayı reddettiler, bazı yerlerde onlara ait topraklara el koydular.
Çiftlik sahipleri paniğe kapıldılar, çiftliklerini terk etmeye ve Kazan’a gidip
vilayet yönetiminden yardım istemeye başladılar.
İsyanın boyutu vilayet yönetimini de tedirgin etti ve isyanın askerî güç kullanarak bastırılmasına karar verildi. Çarın maiyetinde çalışan Tuğgeneral Kont
Apraksin başkanlığında bir birlik, Bezdna’ya gönderildi. 12 Nisan 1861 sabahı köye gelen Apraksin, Petrov’un iade edilmesini istedi. Köylülerden evlerine
dağılmaları istense de köylüler bunu reddettiler. Ancak Apraksin’in ateş etme
emre verdiği zaman köylüler kaçmaya başladılar. II. Aleksdandr’a gönderdiği
raporunda tuğgeneral “ciddi önlemler almasaydık, Kazan Vilayeti’nde büyük
bir isyan çıkabilirdi” şeklinde satırlar kaleme almıştır.
A.Petrov tutuklandı ve mahkemeye gönderildi. 19 Nisan günü doğduğu köyde
kurşuna dizildi.
Bezdna konusunu ilk ele alan süreli basın organı, Londra’da yayımlanan
Kolokol (Çan) gazetesi oldu. Daha 15 Mayıs 1861’de bu gazetede “Rus kanı
akmaktadır” başlığında Kazan Vilayeti’nde gerçekleşen olaylar hakkında
mektuplar yayımlanmaya başlandı.
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Kazan Vilayeti (28,6 %)
Simbirsk Vilayeti (34,7 %)

Ormanlık bölgelerin köy cemiyeti veya köylüler
tarafından satın alınma ihtimali hiç yoktu.
Böylece devlete ait köylülerin mülkiyet edinme
hakkı, 20 yıl sonrasına ertelendi. Devlet hazinesi, hâlâ
en büyük feodal konumundaydı. Devlet, toprağı belir
li bir bedel karşılığında köylülere kiraya veriyordu.

Samara Vilayeti (5,3 %)
Saratov Vilayeti (10,2 %)
Astarhan Vilayeti (1,1 %)
Toplam Bölgede (16,6 %)

Ormanlık Alan, %

Çiftlik Sahibi ve
Köylülerin Sayısı

Çiftlik Sahipleri
ve Köylülerin
Elindeki
Topraklar
(Desyatina;
1 desyatina=1.09
hektar)

paraları her köylüden değil de köy cemiyetlerinden
tahsil ediyordu. Devlet bu tür işlerde aileleri değil de
cemiyetleri muhatap alıyor ve sorumluluğu tüm top
luluğun omuzlarına yüklüyordu.
13 Haziran 1873’te çıkan “Devlete Ait Köylülerin
Kullanımına Verilen Ormanlar ve Vergileri Hakkında
Kanunnâme”ye göre ormanlık alan, yalnızca devletin
ve toplumun ihtiyacı durumunda satılabilirdi. 20 yıl
boyunca değişmeden kalan orman vergisinin yanı sıra
köylülerin ayrıca kendilerine ayrılan ormanlık alanın
koruması ile ilgili iş yükümlülükleri de vardı. Yine ver
ginin ödenmiş olması da köy cemiyetine kendisine
ayrılan ormanlık alanı istediği gibi kullanma hakkı da
vermiyordu. Bu süreç, orman kurumunun denetimin
Kazan Vilayeti
deydi.
24 Kasım 1866 tarihli kanun ise köy cemiyetlerine Haritası
ve ayrı köylülere toprağın kiralık vergisini toptan
ödeme müsaadesi verdi. Böylece toprak da köylülerin
mülkiyeti oluyordu. Ancak bu kanun fiiliyatta bir türlü
uygulanmadı.
İller

Çiftlik Sahiplerinin Köylülerin
Sayısı
Sayısı
Erkek

Kadın
30 076
24 157
11 049
14 719
13 336
7 639
2 626
2 346
1 083
2 281
905
355

Laişev
Spassk
Kazan
Çistopol
Sviyajesk
Tetüşi
Çeboksarı
Tsivilsk
Yadrino
Mamadış
Tsarevokokşaysk
Kozmodemyansk

230
164
127
97
79
68
27
23
13
11
8
6

28 914
23 136
10 499
13 583
11 858
7 055
2 512
2 242
946
1 796
845
392

İller

Hür Köylülere
Ait Topraklar

Çiftlik Sahiplerine
Ait Topraklar

Spassk
Laişev
Çistopol
Sviyajesk
Kazan
Tetüşi
Mamadış
Tsivilsk
Çeboksarı
Tsarevokokşaysk
Yadrino
Kozmodemyansk

51 337
69 333
28 959
37 062
28 959
17 002
2 207
2 694
3 959
1 117
2 363
818

164 498
160 204
82 887
61 272
47 322
24 173
19 908
11 499
10 716
6 907
2 795
2 213

Devlete ait eski köylülere toprak dağıtım düzeni ve
mekanizması, 1861 ve 1863 reformları çerçevesinde
belirlendi. Çiftlik sahibi ve imparatora ait topraklar
daki köylüler olayında olduğu gibi bu köylüler duru
munda da devlet en verimsiz toprakları dağıtma
uygulamasına başvurdu.
Kazan Vilayeti’ndeki toprakların revizyonu netice
sinde toprak dağıtılan ve kendisine buna dair kayıt
defteri verilen köylü (erkek) sayısı 541.349 idi. Onlara
toplam 2.801.700 desyatina toprak ve 100.800 orman
hisse payı dağıtıldı. Dağıtılan toprakların 177.100 des
yatinalık (% 6.3) kısmı kullanışsızdı.
Kendilerine verilen topraklar karşılığında Kazan
Vilayet i’nin köylüleri, her sene 2.161.200 Ruble
(2.022.300 Ruble kira parası ve 38.900 Ruble orman
vergisi) ödüyorlardı. Devlet, kendi kullanımında
1.475.000 desyatina iyi sürülmüş toprak, mera ve
orman alanları bıraktı. Bu da vilayetteki devlete ait
toprakların % 33.6’sına denk geliyordu. Bu durum
devletin, büyük toprak sahibi olmak istediğinin en
önemli göstergesiydi.
1860’lı yıllardaki toprak reformları net icesinde
Kazan Vilayeti’ndeki köylü gruplarına kişi başına
dağıtılan toprak miktarı şöyleydi: çiftlik sahiplerine
ait köylülere — 2.7 desyatina, çarın topraklarındaki
köylülere — 3.9 desyatina, devlete ait eski köylülere
— 5.2 desyatina.
Kişi başına en fazla toprak (6.4 desyatina), Rus köy
lülerine verildi. Bölgenin yerli halkına ise daha az mik
tarda toprak verildi: Mordva ve Udmurt köylülerine —
6, Marilere — 5.7, Çuvaşlara — 5, Tatarlara — 4.7 des
yatina. Yine en küçük topraklar (3 desyatinadan daha
az) da Tatarlara verildi. Böylece vilayetteki Tatar köy
lülerinin elindeki otlak ve meralar azalmış oldu.
1866 Tarım Reformu neticesinde ise devlete ait eski
köylüler, büyük ormanlık bölgeleri kaybettiler. Bu da
daha sonra onların ekonomik durumunu olumsuz
etkiledi ve orman kaynaklarının kullanımı ile bağlan
tılı olan el işleri endüstrisinin gelişimini zayıflattı.
Devlete ait eski köylüler, ekonomik bağımsızlıkları
nı geniş ölçüde korumalarına rağmen 1866 Reformu,
onların soyal ve ekonomik durumlarının daha da kötü
leşmesine sebep oldu.
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rak için ödenen “satın alma” ücreti, 41 Ruble’ye kadar
çıkartıldı.
Netice itibarıyla 1866 ve 1887’deki reformlar sonu
cunda devlete ait eski köylüler, devletin vergiye tâbi
asıl zümresi hâline getirildi. Bu da onların hayat stan
dartlarının gerilemesine ve sosyoekonomik durumla
rının diğer köylü sınıflarıyla eşitlenmesine yol açtı.
60’lı–70’li Yıllarda Kazan Vilayeti’nde Reformlar
Bir alanda başlayan reformların başka alanları etki
lememesi mümkün değildi. Rusya’daki sosyoekono
mik değişiklikler; devlet yapısı, yerel idareler, malî ve
mahkeme sistemleri ile ordunun yeniden yapılandırıl
masını da zorunlu kıldı. Bütün bu reformların ortak bir
amacı vardı: Mutlakiyeti kapitalist gelişimin ihtiyaç
larına uygun hâle getirmek.
Mahalli İdarî Organları

Sibirtsev’e göre
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Toprak Kirasını Ödeme Uygulamasının Yerine
Başlatılan Zorunlu Satın Alma Uygulaması
Zamanla toprak kirasını ödeme uygulaması, zorun
lu satın alma uygulaması ile değiştirildi. Diğer bir

Çağdaş ekonomi uzmanlardan biri reformların malî amaçlarını analiz ederken devlete ait köylülerin
kira borçlarını satın alma uygulamasının doğru bir siyaset olmadığını ve kreditörlük rolünü
üstlenecek kimsenin olmadığını kaydetti: “20 yıllık kirayı satın alma/kapatma uygulaması da vergi
artışının gizli bir uygulamasından başka bir şey değildi.”
Bütün bu uygulamalar, resmî olarak ancak 1907’de kalktı.

deyişle devlet, bütün köylü sınıflarının ekonomik
durumlarını eşitlemeye çalıştı.
Kazan Vilayeti’nde çiftliklerdeki köylülerden kişi
başına toplanan vergi, % 50 oranında, diğer köylü
sınıfları için ise kişi başına ödenen vergi % 10 oranın Vaftiz edilmiş
da azaldı. 1886’da ise eskiden çiftliklere ve çarın top Tatarların okulu
raklarına bağlı olan köylüler için bu vergi tamamen
iptal edildi. Nihayet 1 Ocak 1887’de devlete ait köylü
ler için de bu vergi kaldırıldı. Aynı anda 12 Temmuz
1886 tarihli kanuna göre bu köylüler, zorunlu satın
alma uygulamasına tâbi tutuldular.
Köylülerden genel vergi ile orman vergisini peşinen
ödemeleri /satın almaları istendi. Miktarlarda ise
hükümet değişikliğe gitmedi. Kanunnâmede köylüye
verilen toprağın satın alınması, “verginin satın alın
ması/peşinen ödenmesi” olarak gösterildi. Bütün bu
işlemlerin yapılması ve kaydının tutulması, vilayetteki
komisyonların sorumluluğuna verildi. Bu tür komis
yonlarda da bölge vergi memuru ile vilayetteki köylü
lerin işlerinden sorumlu iki memur yer alıyordu.
Satın alma ödemelerinin 1 Ocak 1931 tarihine kadar
yapılması gerekiyordu. Kazan Vilayeti’ndeki devlete
ait eski köylüler için ödenmesi gereken miktar,
3.131.800 Ruble olarak belirlendi. Bu miktarı köy
nüfusu 44 yıl boyunca her sene ödemek zorundaydı.
Vilayette genel vergi ile orman vergisi böylece top
lamda % 45 oranında artmış oldu. Bir desyatina top

1864’te “zemstvo” adı verilen vilayet ve ilçe idarî
organları oluşturuldu. Bu yapılandırmaya Rusya’nın
Avrupa bölgesindeki 50 vilayetten 34’ünde ve Don
Ordusu bölgesinde başvuruldu.
Kazan Vilayeti, bu reform sürecinde birinci gruba
dâhil edildi. Buna göre de idarî organlar bölgede
1865’te kuruldu.
İlçelerdeki seçmenler üç sınıfa ayrıldı ve her birinin
ayrı seçim yeri vardı. Seçimlere toprak sahiplerinden
ancak Kazan Vilayeti’nde 200–350 desyatinadan az
olmamak kaydıyla toprağa ya da 15.000 Ruble’den az
olmayan taşınmaz mala sahip olanlar katılabiliyordu.
İkinci sınıfı oluşturan şehirlilerden ise yıllık sermaye
leri 6.000 Ruble’yi geçen tüccarlarla sanayiciler ve
taşınmaz mal sahipleri oy hakkına sahiptiler. Üçüncü
sınıfı teşkil eden köylüler için varyok seviye uygula
ması geçerli değildi. Ancak seçimler onlar için çok
aşamalı olup kendi oylarını kullanma hakkını yetkili
kimselere devrediyorlardı. Köy halkı nahiyelerde oy
kullanmak için kendi temsilcisini seçerken, nâhiyeler
de yapılan toplantılarda da vilayet yönetimi için köy
lülerin temsilcisi belirlenirdi.
Seçmenler ilçe meclisine üç yıllığına 10 üye seçiyor
du. Bunlar yılda bir kez ilçe merkezinde toplanıyorlar
dı. Üyeler arasından üç yıllığına ilçe idarî yönetimleri,
yani yürütme organları seçiliyordu. Bu organlar biri
başkan ikisi üye olmak üzere üç kişiden oluşuyordu.
İlçe idarî organlarının üyelerinden Kazan Vilayeti
idarî organlarına (6 ilçe üyesinden 1 vilayet üyesi) üye
ler seçiliyordu. 1865’te Kazan Vilayeti Meclisi, 51 üye
den oluşuyordu. Kazan Vilayet Meclisi’nin ilk başkanı,
devlet konsey üyesi P. G. Osokin olurken, meclisin icra
komitesinin başkanlığına ise Artsıbaşev getirildi. İcra
komitesinin başkanlık görevini sırasıyla asilzadeler,
memurlar ve aydın kesimin temsilcileri yürüttüler.
Yeni idarî organlar bütün sınıfları kapsamakla bir
likte 1864 nizamnâmesi, bu organlarda asilzadelerin
(Kazan Vilayeti’nde genel itibarıyla orta büyüklükte
çiftlik sahipleri) çoğunlukta olmalarına yol açtı.
İdarî organların faaliyet alanı çok geniş olup tıp,
veterinerlik hizmeti, eğitim, yol ve köprülerin bakımı,
istatistik, sigortacılık, iaşenin sağlanması, bayındırlık

A.F. Koni
Kazan Bölge Mahkemesi’nin ilk savcısı, meşhur hukukçu ve yazar A. F. Koni
oldu. O, Kazan’da 16 Temmuz 1870 — 20 Mayıs 1871 yılları arasında görev
yaptı. Bölge mahkemesinin resmî olarak faaliyete geçmesinin birkaç ay öncesinden bu göreve atanan Koni, bu müessesenin çalışmalarının düzenlenmesinde,
özellikle de sorgu hâkimlerinin belirlenmesinde önemli rol oynadı (Yeni kanuna
göre sorgu yetkisi, polisten alınıyordu). Bu amaçla Koni, Kozmodemyansk,
Sviyajesk, Laişev, Çistopol ve Mamadış vilayetlerini ziyaret etti. Hatıralarında bu
süreci şöyle aktarmıştır: “Çok iş vardı. Ama bunu sevgi ve heyecanla yaptık.
Kazan cemiyetinin bazı temsilcileri daha sonra bana gecenin ortasında
Voskresenskaya Sokağı’ndan geçerken Bölge Mahkemesi binasındaki savcının
odasının ışıklarını gördüklerinde ne kadar şaşırdıklarını belirttiler. Gerçekten de
ben neredeyse hiç dinlenmeden çalıştım. Mahkemenin genç çalışanlarının
reformları hayata geçirirken nasıl bir heyecana kapıldıkları, her işe nasıl bir sevgiyle yaklaştıkları bu insanlar tarafından anlaşılamıyordu. Şairin dediği gibi
“her çivi öyle bir sevgiyle çakılıyordu ki…”

gibi alanları kapsıyordu. Bu idarî organların bütün
masrafları, ilçelerdeki halktan toplanan toprak, fabri
ka ve diğer vergilerden karşılanıyordu. Asıl yük ise
yine köylülere yükleniyordu.
Özellikle ilk yıllarda yerli idarî organlar yol inşaatı
na önem verdiler. Hatta vilayet idarî organı ilk kez yol

organların bu yöndeki faaliyetleri, köylülere reform
sonrası şartlara alışma sürecinde yardımcı oldu.
Şehir İdarî Organları
1870 Şehir Nizamnâmesi’ne göre şehirlerdeki idarî
organlar da bütün sınıfları kapsamalıydı. Yönetim ve
icra işleri, şehir meclisi ve meclis başkanındaydı.
Seçimler yalnızca Kazan’da değil, ilçe merkezlerin
de de oluyordu. Kazan’da meclis, bütün sınıfların (asil
zadeler, tüccarlar, kibar takımından olmayan entelek
tüeller) temcilcilerinden seçilen 68–72 üyeden oluşu
yordu. Ancak çoğunluğu tüccar ve sanayiciler oluştu
ruyordu. Örneğin Kazan’daki şehir meclisinde
1879–1883’te 72 üyeden 44’ü, 1883–1886’da 50’si,
1887–1891’de 53’ü tüccardı.
Şehir Nizamnâmesi’nin 35. maddesine göre meclis
te Hristiyan olmayanların sayısı, 1/3 oranını geçme
meliydi. Kazan’da 1871–1874’te 8, 1875–1878’de 12,
1879–1882’de 16, 1883–1886’da 20, 1887–1890’da 16,
1897–1901’de 16 Tatar üye bulunuyordu. M. S. Aitov,
M. İ. İmankulov, Yunusovlar, Apanaevler tüccar ve
sanayici burjuva sınıfını temsilen çeşitli yıllarda mec
lis üyeliğine seçildiler. Müslüman üyeler mecliste
özellikle hayırseverlik, eğitim, ticaret konularını gün
deme getiriyorlardı.
Reformlar, şehrin imaretini, ulaşım ve ışıklandırma
nın gelişmesini sağladı. Bu alandaki harcamalar taşın
maz mal, ticaret ve bazı zanaat dallarından toplanan
vergilerden oluşan şehir bütçesinden karşılandı.
Ayrıca şehir idarî organları devlete ait toprak ve bina
ları da kiraya verme hakkına sahipti.
Şehirlerde ayrı sınıfların işleriyle meşgul olan mües
seseler de vardı. Örneğin Kazan’da Asilzade Komitesi
mevcuttu. Komitenin başında vilayetteki asilzadele
rin önderi konumunda olan kimse bulunuyordu. 1846
yılına kadar tüccar sınıfı, şehir meclisinin idaresindey
di. Bağımsız tüccar idarî organının kuruluşuna dair
kanunun kabulünden sonra bazı şehirlerde tüccar bir
likleri kuruldu. Kazan’da ayrıca zanaatçılar birliği ile
atölyeciler birliği de faaliyet gösteriyordu.
Adl î Reform

Kazan
Kremlini’ndeki
Spasskaya
Kulesi’nden
Voskresenskaya
Sokağı’nın
Görünümü

harita ve şeması hazırladı. Yolların bir kısmının yönle
ri değiştirilerek daha da düzleştirildi. Köprü inşaatı ve
tamiri de hız kazandı.
İdarî organlar sayesinde ücretsiz tıbbî yardım uygu
laması başlatıldı. Profilaksi çalışmaları yapıldı; tifo,
kolera ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele
arttı. Vilayet nüfusunun % 35’i, yerel organların tıbbî
hizmetlerinden yararlanıyordu. Kazan Üniversite
si’nin tıp bilim adamları da bu hizmetlerde aktif rol
aldılar.
Kazan Vilayeti, Rusya’da ücretsiz veterinerlik hiz
meti başlatan ilk bölgelerden biriyidi. 1890’da büyük
baş hayvan vebasına çare bulundu, hayvanlarda görü
len diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildi. Bu
faaliyetler sayesinde veterinerler ile hekimler köy hal
kının güvenini kazandılar ve profilaktik çalışmalar
daha başarılı bir şekilde yürütülmeye başlandı. Bunun
yanında ziraat mühendisi yetiştiren okullar da açıldı.
Kazan idarî organı, eğitim alanında da önemli işlere
imza attı. Her ne kadar hükümet, halk eğitimi için
ayrılan masrafları zorunlu olmayan masraflara dâhil
etse de yerel idarî organlar bu alana gittikçe daha
fazla para ayırdılar. XX. yüzyılın başına gelindiğinde
vilayet ve ilçe yönetimlerinin masraflarının 1/5’i halk
kitlelerinin eğitimi ile ilgiliydi.
Okullarda kütüphane, pazar ve akşam kursları açıl
dı ve uzmanlar konuşmalar yapmaya başladılar. İdarî

1864’te Rusya’da yeni adli kuruluşlar oluşturuldu:
mahkeme odası, bölgesel mahkemeler, sulh mahke
mesi, sulh hâkimlerinin toplantısı. Münakaşaya açık
olması, savunma hakkının tanınması, şeffaflık, mah
keme karşısında herkesin eşit olması, idareden
bağımsız olması — yeni mahkemenin önemli özellik
lerindendi. Bölgesel mahkemelerde jüri üyeleri
önemli rol oynadı. Mahkemelerdeki üyeler, sınıfsal
açıdan ülke nüfusunun sosyal yapısını yansıtıyordu.
1883’te Rusya genelinde mahkemelerdeki jüri üyeleri
nin oranı şöyleydi: asilzade ve memurlar — % 14.9,
tüccarlar — % 9.4; küçük burjuva — % 18.3; köylüler —
% 57. III. Aleksandr döneminde cinayet mahkemesi
nin faaliyetleri sınırlandırıldı.
En alt adli merci, sınıf farklılıklarının gözetilmediği
mahkemelerdi. Buralardaki sulh hâkimleri üç yıllığına
şehir ve bölge meclislerine seçiliyordu. Sulh mahke
mesi, küçük işlere (şahsî hakaretler ve 500 Ruble’ye
kadarki davalara) bakıyordu. Kazan’da sulh mahke
meleri, 1869’da açıldı.
Bölge mahkemeleri ile mahkeme odaları ise daha
büyük davalara bakıyorlardı. Genel mahkemelerde ise
hükümet tarafından atanan değiştirilemez hâkimler
görev yapıyordu. Kazan’da bölge mahkemeleri ile
mahkeme odaları 8 Kasım 1870’te faaliyete geçti.
Kazan Mahkeme Odası’nın yetkisinin yayıldığı alan
Kazan, Simbirsk, Vyatsk, Perm ve Ufa vilayetlerini de
kapsıyordu.
Askerî Reform
1874’te Rusya’da zorunlu askerlik uygulaması başla
tıldı. Rusya’da bu tarihe kadar yaygın olan paralı mua
fiyet ile yerine başkasını gönderme uygulamaları iptal
edildi. Bütün ordu mevcut birlikler, yedek ve gönüllü
milis kuvvetlerinden oluşuyordu. 21 yaşına basan her
erkek kura çekiyor ve buna göre onun 6 yıllığına
(denizciler 7 yıllığına) muvazzaf hizmete başlayıp baş
lamayacağı veya tamemen muaf tutulacağı belirleni
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yordu. Askerlik süresi aslında erin eğitim seviyesine
göre değişiyordu. Yüksek tahsil alanlar 6 ay askerlik
yapıyorlardı. Okuma yazma bilmek dahi askerlik süre
sini 4 yıla kadar indiriyordu. Ancak bu ayrımcılıklar
Kazan Vilayeti’nde yaşayan Rus olmayan halkları
kapsamadı, çünkü onların arasında yüksek eğitim
alanların sayısı çok azdı. Mektep mezunları ise eği
timsiz kabul ediliyorlardı, çünkü Rusça yazamıyorlar
dı. Askerî hizmet tamamlandıktan sonra herkes 10 yıl
lığına ihtiyata alınıyordu. Askerliğe alınabilir durum
da olup da alınmayan erkekler ise 40 yaşına kadar
gönüllü milis eri olarak kabul ediliyordu. 21 yaşına
bastıktan sonra onlar yaşadıkları yerde özel eğitim
alıyorlardı.
Böylece yerel yönetim sisteminin hayata geçirilme
si, devlet mekanizmasında kısmî de olsa ademî mer
keziyetçiliğe yol açtı ve fonksiyonlarının bir kısmı
yerel yönetimlere geçti. 60’lı–70’li yıllardaki reform
lar bütün sınıfsalcılık, açıklık ve seçim prensiplerini
içeriyordu. Buna rağmen bunlar asilzadelerin hâkimi

Köylülerin ekonomik durumlarının kötü olduğuna
dair çok sayıda arşiv belgesi mevcuttur. Bunlarda vila
yet nüfusunun açlık seviyesinde olduğu belirtilmekte
dir. Özellikle bereketsiz ürün yıllarında köylüler son
derece zor durumda kalıyorlardı. Bu tür vakalarla
karşı karşıya kaldıklarında köylüler, devletten ya da
yerel yönetimlerden borç iaşe ya da tohum alıyor,
sonrasında ise bunu ödemek de hiç kolay olmuyordu.
Mahallî idarî organların ağır hareketleri dolayısıyla
tohumlar köylere sıkça az miktarda dağıtılıyor ya da
hiç dağıtılmıyordu. Yine borç olarak verilen tohumlar
ya da tohum satın almak için paraların geri ödemesi
çok gecikip ekim işleri bittikten sonra verilirdi.
Devletin, köylülerin ekonomik durumlarını kolay
laştırmak amacıyla gönderdiği yardımların bir kısmı
na yerel organlar el koyduğu için bu yardımlar köylü
lere çokça kesintiye uğramış hâlde ulaşıyordu.
Kanunlara göre köylülerin iaşe borçlarının, hemen o
yılki mahsulden kesilmesi gerekiyordu. Kıtlık yılların
da ise köylüler ödeme yapamıyorlardı. Böyle durum
larda da bir sonraki sonbaharda yönetim köylülerin
borçları dolayısıyla onların mahsullerinin büyük bir
kısmına el koyuyordu. Ağır vergi politikası, iyi mah
sullerin alındığı yıllarda da köylülere ekonomik
durumlarını iyileştirmeye imkân tanımıyordu.
Mahallî Yükümlülükler Kanunu’na göre köylüler
başta mahallî borçlarını, ardından devlete olan ve
diğer borçlarını ödemeliydiler. Mahallî organların
yürütmeden sorumlu görevlileri olmadığından dolayı
bunlar, bölgesel polis güçlerinden yardım alıyorlardı.
Vergi toplanırken idarelerin başvurduğu yöntemler
ve vergiyi ödeyemedikleri takdirde köylülerin eşyala
rının satılması, köylüleri bir sonraki mahsul dönemine
kadar erzaksız bırakıyordu.
Tatar köylüleri, kültürel gelişim açısından da sınır
landırılıyordu. Köy ve nahiye idarelerinde bütün yazış
malar ve diğer işlemler Rusça yapılıyordu. Nahiye
yönetimleri çerçevesindeki Tatarca yazışmalar vs.
geçersizdi.
Vaftiz edilmiş Tatarların 1865–1866 yıllarında tek
rar İslâmiyet’e geçmeleriyle birlikte köylülerden
sorumlu vilayet yönet imi 15 Mayıs 1867’de
Müslümanların Hristiyanlarla birlikte yaşadığı bölge
lerde Müslüman nahiye başkanlarının değiştirilmesi
gerektiğine dair bir emir çıkarttı. Söz konusu emiri
hayata geçirmek üzere harekete geçen yerel idarele
rin hareketleri, vilayetteki bazı bölgelerde köylülerin
tepkisine ve mukavemetine yol açtı.
Tekrar İslâmiyet’e geçen köylüler, günlük hayatta
da baskı gördüler. Şeriat kanunlarına göre yapılan
evlilikler, kanunen kabul edilmiyordu. Yeniden
İslâmiyet’i benimseyen vaftiz olan ailelerin çocukları,
anne tarafının dede ailesine kaydediliyor, çocuğa
soyadı annenin ismine göre veriliyordu. Yönetimler
bu tür aileleri genellikle ayırıyorlardı.

İlk dönemde Kazan Vilayeti’ndeki 12 ilçe meclis başkanından 9’u asilzade, 3’ü de
tüccar sınıfına mensuptu. Daha sonraki tarihlerde ise birtakım değişiklikler oldu.
Örnek olarak 1881 yılını verelim. Meclis başkanlığını Çistopol ile Tetüşi’de
asilzadelerin başkanı, Kazan ilçesinde asilzade başkan yardımcısı, Sviyajesk ve
Çeboksarı’da belediye başkanı, Mamadış ve Tsivilsk’te köylüler, diğer beş ilçede
memurlar yürüttü. Meclis başkanlıklarındaki 36 makama (toplam 12 meclis
başkanlığı) 3 asilzade, 15 memur, 15 köylü ve 3 tüccar seçildi. Mamadış’ta meclis
yönetimi tamamen köylülerden oluşuyordu. Tsarevokokşaysk, Çistopol,
Yadrino’da yönetimdeki üç üyeden ikisi köylü iken Laişev’te ise bütün yönetim
memurlardan oluşuyordu.

yetinin devamı amacını güdüyordu. Bu reformlar
hayata geçirilirken Rus olmayan nüfusun hakları çiğ
nendi. Böylece yalnızca sınıfsal değil, etnik mahiyette
de gerginlik yaratılıyordu.
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kazan Vilayeti’ndeki
Tatar Köylülerinin Hukukî Durumu
Vilayetteki Tatarların hukukî konumlarının özellik
leri, nüfusun büyük kısmının vergiye tâbi bir sınıfa
dâhil olmaları dolayısıyla önceden belirlenmişti.
Kazan Vilayeti’ndeki devlete ait köylüler reform
öncesinde aşağıdaki vergileri ödemekle mükellefti
ler: nahiye vergisi, devlet vergisi, toplumsal ve mahal
lî vergilerle bir mülkün (toprağın) kirası için ödenen
vergi. Vilayette devlete ait köylüler arasında 1 desya
tina toprak için en fazla vergiyi Tatarlar ödüyordu.
Onları Ruslar, Çuvaşlar, Mariler, Mordvalar takip etti.
Meşhur tarım tarihi araştırmacısı A. M. Anfimov’a
göre Çarlık Hükümeti, toprağın kirası için ödediği ver
Orta ve Aşağı İdil
Boyu’nda Eğitim
Düzeyi

Vilayetler

Kazan
Samara
Saratov
Simbirsk
Astarhan
Toplam

Yükseköğretim Kurumları

Ortaöğretim Kurumları

Eğitim Öğrenci Sayısı
Kurumu
Sayısı
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3
–
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5
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5
3
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8
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3
3
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939
9 595

2 591
1 341
2 438
844
617
7 831

1561
–
–
–
–
1561

–
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giyi % 45 oranında arttırınca farklı köylü sınıfların sta
tülerinin eşitlenmesi yönünde büyük bir adım atılmış
olundu. Devlete ait köylüler, diğer köylü sınıflarına
kıyasla daha imtiyazlı konumlarını kaybederek eko
nomik olarak onlara çok yaklaştılar.
Köylülerin ödedikleri toplam vergilerin vergi çeşidi
ne göre oranı şöyleydi: eskiden kiraladığı toprağı
mülk edinme karşılığında yapılan ödeme (vergi) — %
61.7; mahallî masraflar — % 14.1; toprak vergisi — %
4.8; nahiye vergisi — % 19.4. Köylülerin geliri, aileleri
ni geçindirmeye zor yetiyordu. Köylülerin nakit öde
dikleri vergiler ise köylünün gelirinin % 52’sine denk
geliyordu.

Toplam Eğitim
Kurumu Sayısı

Toplam Öğrenci
Sayısı

32
8
20
8
6
74

7 533
2 457
5 160
2 271
1 556
18 977

Birinci Rusya Nüfus Sayımı sonuçları (1897), vilayet
ve ilçe idarî organlarında Tatarların oranının % 13,
Rusların ise % 74.1 olduğunu göstermektedir. Ayrıca
yönetim, Tatarlar için Rus sınıflarının açılmasına,
Ortodoks misyonerlere primlerin verilmesine, kilise
nezdindeki okullara yardımlar yapılmasına karşı çıkan
Tatar üyelerin tutumlarından memnun değildi.
Tatar köylülerinin hakklarının sınırlandırıldığının bir
başka göstergesi de kendilerine yüklenen askerî
yükümlülüktür. 1832’de kabul edilen Askerlik
Kanunu’na göre Tatarların yaşadığı bölgelerde onların
sayısına bakılmaksızın özel askerlik şubeleri oluşturu

1874 yılına kadar ayrımcılık siyaseti de söz konusuy
du. Buna göre Hristiyanlığı kabul edenler ve onların
Hristiyanlığı kabul etmeden önce doğan çocukları,
askerlikten muaf tutuluyordu.
Mektep ve medrese bitiren Tatar gençleri okuma
yazma bilmelerine rağmen eğitimli kesime tanınan
imtiyazlardan yararlanamıyordu. Ancak bu kişilerin,
Rus dilini ve yazısını bildiklerine dair belge getirdikle
ri takdirde askerlik süreleri iki yıllığına azaltılıyordu.
Bununla imtiyaz elde etme şartı olarak tahsil düzeyi
getirilmiş oluyordu. Hükümet böylece Tatarları da
Ruslaştırma siyaseti izlemeye çalışıyordu. 31 Mayıs
1880 tarihli İçişleri Bakanlığı kaydında imtiyaz alabil
İ. Okonoşnikov
Ticarethanesi’nin
reklam sayfası

Mahallî idarelerin önemli faaliyetlerinden biri de köylülere okuma yazma
öğretmek oldu. İlk yıllarda mevcut ilkokullara (1864–1865’te bunların sayısı her
ilçede 8 ile 25 arasındaydı) destek verildi. Aynı zamanda Rus olmayan halklar için
de yenileri açıldı. Mahallî okullarda Çuvaş, Mari, Udmurt ve vaftiz olanlar için
Tatarca eğitim verilmeye başlandı. Müslüman Tatarlara gelince, bunlar
çocuklarını geleneksel eğitim kurumlarına vermeyi tercih ediyordu. Buna rağmen
1894’te Müslümanlar için 14 Rus-Tatar okulu mevcuttu.
Vilayet yönetimi öğretmen yetiştirmeye de önem verdi. Kazan Kız Mahallî
Öğretmen Okulu, Rusya’daki ilk kız mahallî öğretmen okulu oldu. Mahallî
idarelerin tavsiyesi ile başarılı çocuklar, orta ve yükseköğretim okullarına yönlendiriliyor, kendilerine burs veriliyordu.

mek için farklı dinî okullardan mezunların Rusça
sınavlarına girmelerine dair düzenden bahsedilmek
tedir.
1860–1870’teki liberal reformlar, köylüleri Rusya
İmparatorluğu’nun tüm haklarına sahip vatandaşlar
yapmadı. 1874’e kadar yalnızca vergiye tâbi sınıfın
askere alınması, 1902’ye kadar beden cezasının uygu
lanması, 100 Ruble’ye kadarki küçük suçların görüldü
ğü köylü sınıfı mahkemelerinin çalışmalarını devam
ettirmesi, 1887 yılına kadar köylülerin kişi başına
vergi ödemeye devam etmesi, köylülerin devlet hiz
metinde görev alamaması bu durumun en önemli
belirtileriydi.
lurken, diğer bütün halklar için tek bir şube hizmet
veriyordu.
Dönemin kanunlarına göre askerlik bölgelerinin
muhtarlarının masrafları, bu bölgelerdeki köylülere
yükleniyordu. Dolayısıyla bu durum, Tatarların nüfus
ça az oldukları yerlerde (bunlar için özel şubeler kurul
duğu için) daha fazla masrafa yol açıyordu.
1874’te Askerî Yükümlülük Kanunu’ndaki Tatarlar
için özel şubelerin kurulmasına dair maddenin çıkar
tılması, ilçe yönetimlerinin tepkisine yol açtı. Örneğin
Laişev ilçesindeki polisin Tatarların askerî yükümlü
lüklerini yerine getirmeleri için bu maddenin yürür
lükte kalması için dilekçe yazdığı bilinmektedir.
Yabancı dinlere mensupların dinî işlerinden sorumlu
birim başkanının Kazan valisine yazdığı 22 Nisan 1883
tarihli mektup, Müslüman Tatarların nahiye ve köy idarî
organlarına seçilme hakkının sınırlandırıldığına dair iyi
bir örnek teşkil etmektedir. Mektupta vaftiz edilen
Tatarların yeniden İslâmiyet’e dönmelerinin
sebeplerinden birinin Müslümanların ya da tekrar
Müslüman olanların köy ve nahiye yönetimlerine
seçilmeleri gösterilmektedir. Buna dayanarak da adı
geçen birim başkanı etnik grupların karışık yaşadığı
yerlerde bunun tekrarlanmamasını istedi. V. İ.
Çerkasov’a ise “idarî gözlemle” sınırlı kalması, idarî
görevlere Ruslardan atanması, fanatik Müslümanların
bu tür görevlerden uzak tutulması bildirildi.

Nijegorod
Vilayeti'nin
Sergaç
İlçesi’ndeki
Tatarlar

Köylülerin haklardan yoksul bırakılmış durumları,
hükümetin ve yerel idarelerin keyfî hareketleriyle
daha da ağırlaşıyordu. Köylülerin Rusça bilmemeleri
ve tercümanların olmaması dolayısıyla devlet; mah
keme, yerel idare vs. birimlerde Tatar köylülerin hak
larını ist ismar ediyordu. Rus memurlar onlara
Hristiyanlık’tan başka bir dine mensup olduklarından
dolayı da kötü davranıyorlardı.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında vergi siyaseti ile bütün
idarî organlarda görevlerin dağıtım sürecinde etnik
(Ruslar ve Rus olmayanlar) ve dinî (Hristiyanlar ve
Müslümanlar ile tekrar İslâmiyet’e yönelen vaftiz
Tatarlar) ayrım uygulanmaya devam etti.
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Vilayet Ekonomisi
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı

faaliyet gösteriyordu). Tarım aletleri üretimi dolayısıy
la bu sanayici 1898’de Penza’da yapılan Tarım
Panayırı’nda onur belgesi aldı.
Toprak Köleliğinin Kalıntıları
Tarım ekonomisinin belirli bir düzeydeki gelişimine
rağmen genel olarak vilayette bu alanda kapitalizmin
hızlı büyümesi için müsait şartlar yoktu.
En başta kişi başına düşen toprak yüzölçümü gittik
çe azalıyordu. 1880’li yıllarda ortalama kişi başına
düşen toprak Ruslarda 4.6, Marilerde 4.2, Mordva ve
Çuvaşlarda 3.6, Tatarlarda 3.2 desyatina idi. Ekonomi
uzmanları Orta İdil şartlarında asgari geçim düzeyinin
sağlanması için kişi başına 5 desyatina toprağın düş
mesi gerektiğini hesaplamışlardır.
Bu bilgiler reformların hayata geçirildiği dönemde
Tatarların dışında vilayetteki bütün köylülerin asgari
geçim düzeylerini sağlayan toprağa sahip olduklarını
göstermektedir. Ancak bu toprakların gittikçe azalma
Kazan’daki Balık
Pazarı Meydanı

Köy Ekonomisinde Kapitalizm’in Gelişimi
Reformdan sonra 1880 yılına kadar köy ekonomisi
toprak köleliği hukukunun izlerini taşıdı. Geçici
yükümlü köylüler, eski feodal yükümlülüklerini yerine
getirmeye devam ettiler. Devlete ait eski köylüler de
gerek devlete verdikleri vergiyi gerekse de orman ver
gisini ödemeye devam ettiler. Bu da onlar tarafından Kazan’daki
haklı olarak feodal yükümlülüklerin devamı olarak Saman Pazarı
algılandı. Ancak buna rağmen artık köyün gelişimini (Doğu Pazarı)
belirleyen husus, toprak köleliği hukukunun kalıntıları
değildi. Köylüler çok hızlı bir şekilde üretim sürecine
dâhil oldular, köy ekonomisi de genel olarak gittikçe
doğal ekonomiden ticaret ekonomisine dönüştü.
Kazan vilayetinde reform döneminde toprak mülkiye
ti çeşitleri şu şekildeydi: köylülere ait topraklar —
%59.6; devlete ait — % 25.3; asilzadelere ait — % 13.5.
Daha sonraki tarihlerde asilzadelere ait toprakların
oranı azaldı.1868’den 1877’ye kadar onların toprağı
57.700 desyatinaya düştü. 1870’lerden itibaren tüccar
ların bu alanda payı arttı. Ancak tüccarlar genellikle
kendileri toprakla uğraşmıyorlardı: ya küçük parçalara
bölerek köylülere satıyorlardı ya da kiraya veriyorlardı.
Bu uygulama özellikle vilayetin ticarî merkezlerine
yakın olan Sviyajesk, Laişev, Tetüşi ve Kazan ilçelerin
de çok yaygındı.
Kazan Vilayeti, ülkenin en önemli hububat bölgele
rinden biri olarak kalmaya devam etti. Gerek büyük
çiftlik sahipleri gerekse de köylüler kışlık ve yazlık
hububat (çavdar, buğday, arpa, yulaf, Arnavut darısı ile
darı yetiştiriyorlardı. 1861–1890 yılları arasında gayri
safi tahıl ürünü vilayette 54’ten 72 milyon puda (1 pud
= 16.38 kilogram) çıktı. Ancak yine de vilayet ve genel
olarak bölgede tarım alanındaki verimlilik, 1880’li yıl
ların ortasında da çok yüksek değildi.
Tarım tekniği birçok köyde reform öncesinden pek
farklı değildi. Dinlendirilen üçlü tarla sistemi çok yay
gındı. Tarım aletlerinde de pek değişiklik olmadı.
Bağımsız çalışma tadını alan köylülerin yoğun çalışma
sı sayesinde toprak daha fazla tohum vermeye başla
dı. Ekin alanları da arttı. Sadece 1870’ten 1880’e kadar
köylülerin ektikleri alan, 147.600 desyatina arttı.
Bunun sebebi ise az verimli topraklarla orman alanla
rının da ekilmeye başlanmasıdır. Yine büyük toprak
sahibi kimselerin de ektikleri alanlar arttı.
Pazar ile bağlantı, düzen değişiminin şart olduğunu
anlamaya başlayan büyük toprak sahipleri ile zengin
köylüleri tarım tekniğinde yenilikler keşfetmeye ve
tarım aletlerini geliştirmeye teşvik ediyordu. Bu süreç
özellikle Çistopol, Laişev, Spassk, Kazan ve Tetüşi ilçe
lerini kapsadı. Tarım aletleri üreten ve satan şirketler
ortaya çıktı. Yalnızca Kazan’da XIX. yüzyılın sonunda
bu alanda 9 şirket faaliyet gösteriyordu. Bunların en
büyüğü, 1880’de kurulan M. Ya. Ram Mekanik
Fabrikası idi (Ram Ticarî Fabrikası 1863’ten itibaren

sı, köylülerin büyük bir kısmını iflas sınırına getirdi.
Tatarlar arasındaki “toprak kıtlığı” o kadar büyüktü ki,
köylülerin büyük bir kısmı tarımla uğraşma imkânını
kaybetti. Bunun neticesinde köylerde iş gücü fazlalığı
ortaya çıktı, bu da köylüleri yeni iş arayışına itti.
Sorunlardan biri de toprağın, doğrudan köylünün
mülkiyeti olmaması, cemaatin ortak kullanımında
olmasıdır. Bu toprakların azalması zamanla o kadar
belirgin bir hâl aldı ki, kapitalizmin köy ekonomisinde
ki gelişimini de engellemeye başladı. Reformlardan
sonra arttırılan vergilerin toplamı da toprak köleliği
dönemindeki vergilerden daha fazlaydı. 1880’li yılların
sonunda başta kişi başına ödenen vergi olmak üzere
yükümlülüklerin bir kısmı kaldırıldığında dahi köylüler
den toplanan vergiler, onların gelirlerinin yarısını geçi
yordu. Köylülerin pazarlarda mahsullerini satmaları da
mahsul fazlalığından değil, vergi ödemek için duyulan
nakit ihtiyacı ile açıklanmaktadır. Köylerdeki durumun
kötü olmasının en büyük göstergelerinden biri de
toplu açlık vakaları idi. 1891 yılında olduğu gibi açlık
vakalarını, salgın hastalıklar takip ediyordu.
70’li yıllarda bir çiftlik sahibine genellikle 800 desya
tina toprak düşüyordu. Büyük çiftlik sahiplerinin çoğu
yeni sisteme ayak uyduramıyor ve bunu istemiyordu.
Toprağın az olması ve para ihtiyacı, köylülerin büyük
çiftlik sahiplerinden toprak kiralamalarına sebep olu
yodu. Bunun karşılığında da ya büyük toprak sahipleri
nin topraklarında çalışıyor ya da mahsullerin bir kısmı
nı onlara veriyorlardı. 80’li–90’lı yıllarda vilayette
büyük toprak sahiplerinin ekilebilen topraklarının üçte
ikisi bu şekilde köylüler tarafından işletiliyordu.
Büyük çiftlik sahiplerinin ancak küçük bir bölümü,
Kapitalizm temelli işletmeciliğe geçti. Bunlar ücretli
işçi çalıştırmaya, tarım teknolojileri satın almaya,

tarım ham maddelerini işlemek için fabrikalar kurma
ya başladılar. Geriye kalanlar ise elde ettikleri paraları
hızlıca harcıyor, daha sonra ise yeni gelir kaynağı arı
yor, çiftliklerini dahi satmak zorunda kalıyorlardı.
“Köylerde Köylülerin Sayıca Azalma Süreci”
Köylerde gerçekleşen ekonomik değişiklikler büyük
sosyal gelişmelere yol açtı. Bu değişikliklerin en büyü
ğü köylülerin yeniden sınıflara ayrılması oldu. Bu ayrıl
manın temelinde eskiden olduğu gibi ekonomik eşit
sizlik yattı. Bütün bunların neticesinde köylerdeki
köylü sayısı azaldı, köy burjuvası ve ücretli işçi sınıfları
ortaya çıktı.
Köylülerin bir kısmı artık birine ücret karşılığında
çalışmadan hayatını devam ettiremezken küçük bir
kısmı şehir ve köy proleterine dönüşüyordu. Köylülerin
büyük bir kısmı ise köy topluluklarına veya kendilerine
ayrılan ortak toprağa bağlıydı. Köy toplulukları genel
olarak köylerin kapitalistleştirilmesini engelliyor, fakir
ve güçsüzleri destekliyor, büyük ekonomilerin gelişi
mini sınırlandırıyordu.
Köylülerin Uğraşları
Reform döneminde köy ekonomisi çerçevesinde el
işleri ve çeşitli mevsimlik çalışmalar yaygındı. XIX.
yüzyılın ikinci yarısında da Kapitalizm öncesi sanayi
dallarının mevcut olmasının sebeplerini şöyle açıkla
yabiliriz: Köydeki iş (üretim) döneminin kısa, verimlili
ğin ise düşük olması, köylünün üretim seviyesini düşü
rüyor ve işçiyi ek iş aramaya sevk ediyordu. Ayrıca köy
ekonomisi bütün köylülere iş sağlama durumuna
imkân vermiyordu. Fabrika üretiminin düşük seviyede
olması ise el işi ürünlerine ihtiyacı hep canlı tutuyordu.
Köylüler çeşitli zanaat dalları ile evde uğraşıyor,
ürettikleri ürünleri de ya kendileri pazara götürüp satı
yor ya da madrabazlara satıyorlardı. Ürünlerde kabaca
işlenmiş geniş tüketim malları olduğu gibi gerçek
sanat eserleri de mevcuttu. XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da zanaat dallarının modası geçmeye, onun yerini

Kırmızı akik ve
firuze taşlı gümüş
bilezik. XIX.
yüzyılın sonu

80’li yılların başında Kazan Vilayeti’ndeki Rus köylerinde köy burjuvazisi, köy
nüfusunun % 12’sini oluşturuyordu. Ticaret ve tefecilikten elde edilen gelirler,
toprak alımı ya da kirası ya da çiftliğin işlerinin düzenlenmesi için
kullanılıyordu. Bu çiftliklerde artık ileri teknoloji ve ücretli iş gücü
kullanılıyordu. Diğer uğraş ve zanaat dalları da sıkça köy burjuvasının elinde
bulunuyordu. Bunlar yalnızca hazır ürünler satın almıyor, çeşitli zanaat ürünlerinin üretimi için köylülere ham madde dağıtıyor ve siparişlerde
bulunuyorlardı.
Tatarlar arasında burjuva sayısı fazla değildi. Köyün diğer ucunda ise fakir
köylüler, rençber ve günlük işlerde çalışan işçilerden oluşan köy proleteryası
yaşıyordu. Rus köylerinde onların oranı % 39.3 iken, Tatar köylerinde % 56.8
idi. Görüldüğü gibi Tatar köylerinde fakir sayısı çok, zengin sayısı ise azdı.
Atlara sahip olan köylü istatistiğine bakıldığında da aynı durum ortaya
çıkmaktadır. 1882’de Tatar köylülerinin % 34’ünün hiç atı yokken, % 46’sının 1,
% 15’inin 2, % 5’nin 3 atı vardı. Diğer bir deyişle hiç atı olmayanlarla birer atı
olan köylüler, çoğunluğu oluşturuyorlardı.

sanayi üretimi almaya başladı. Köylü zanaatçıların bir
kısmı, iş adamlarının siparişi doğrultusunda çalışıyor
du. Bu tür işadamları köylülere ham madde tedarik
ediyor, iş karşılığında ödeme yapıyor ve üretilen ürün
leri kendisi satıyordu. Bu üretim tarzına “dağılmış
manifaktür” denilmektedir. Köylerde küçük atölyeler
de vardı.
XIX. yüzyılın ortalarında Tatarlar arasında kuyumcu
luk çok gelişti. Tatar kuyumculuk sanatı, İdil
Bulgarlarının geleneklerini içeriyor ve devam ettiriyor
du. Kadın süs eşyaları genellikle gümüşten ve daha az
olmak üzere fazla değerli olmayan taşlardan üretili
yordu. İnce gümüş ya da bakır tellerden ajurlu oyma
süsler yapılıyordu. Tatar kuyumcuların özelliklerinden
biri de, onların ince tel üretimi ve resimlerinin de çok
küçük ama aynı zamanda çok karmaşık olmasıdır. Bu
teknik “pürtüklü telkâri” adını almıştır. Tatar kuyumcu
luk sanatının merkezi olarak o tarihlerde Kazan,
Sabinsk, Arça ve Mamadış ilçeleri ön plana çıktı. Kama
Ötesi’nde bu tür merkezlerden biri, Çeremşan ilçesin

Altın işlemeli
eşyalar,
XIX. yüzyılın
sonu — XX.
yüzyılın başı

deki Karamışevo Köyü idi. Tatar kuyumcuları genellik
le sipariş üzerine çalışıyor, üretilen ürünlerin yalnızca
küçük bir kısmı pazarlarda satışı çıkıyordu. Bu ürünler,
orijinallikleriyle ayırt ediliyor ve birbirlerini nadiren
tekrarlıyordu. Bundan dolayı hem bu ürünlere ilgi olu
yor hem de bunlar çok pahalıya satılıyordu.
Dantelleri ise yalnızca Rus kadınları örüyordu.
Eskiden beri İdil Boyu’ndaki büyük toprak sahiplerinin
kadın köylüleri bu işle yalnızca kendi ihtiyaçları için
değil satış için de uğraşıyorlardı. Köylü kadınlar tara
fından örülen en iyi danteller ise Moskova, Petersburg,
hatta yurt dışına bile satılıyordu. Özellikle yurt dışında
bunlar o dönemde meşhur olan Brüksel danteli diye
satılıyordu. Mamadış ilçesindeki
Nırtı Köyü’ndeki 200 evin neredey
se hepsinde kadınlar bu işle meşgul
idiler.
XVIII. yüzyılın sonu — XIX. yüzyı
lın başından itibaren metal üzerine
sanatsal dövmeciliğin merkezi ola
rak Kazan ilçesindeki Çebaksa Köyü
ön plana çıkmaktadır. Demirciler
evler için demir kapı, bahçe kapısı,
süslü metal kapılar, sundurma üret
mekle birlikte, bunların çoğu yolcu
arabası üretimi ile meşgul idi.
Köylerde zanaat okulları faaliyet
gösteriyordu.
70’li yılların ortasında Kazan’daki Saman Pazarı’nda
17 yolcu arabası dükkânı vardı. Dükkânların her birinin
bünyesinde atölyeler mevcuttu. Buraya komşu köyler
den araba üretiminde kullanılan parçalar getiriliyor,
ustalar da bu parçaları birleştirip boyuyor, vernikliyor
ve satıyordu. Özellikle ucuz arabalar rağbet görüyor
du. “Kazanka” olarak da adlandırılan bu arabalar, yay
üzerine örülmüş gövdeden oluşuyordu. Arabalar
genellikle Kazan, Kozmedemyansk, Yadrino, Çistopol
ve Sviyajesk ilçelerinde üretiliyordu. Bu alanda Kazan
Vilayeti, Moskova ile başarılı bir şekilde rekabet ede
bilmiştir.
Demirciler her yerde faaliyet gösterseler de bazı
yerler metal işleme merkezleri hâline geldi. Bunların
arasında Mamadış, Laişev ve Kazan ilçelerini zikret
mek gerekir. Dekoratif seramik kapkacaklarını ise özel
sanat okulunun faaliyet gösterdiği Peçişi Köyü’nün
ustaları üretiyordu.
Sayıca en fazla esnafın meşgul olduğu alan ise ağaç
işlemeciliği idi. Ustalar, sade boyasız mobilya, ağaçtan
kapkacak, at ve yük arabası üretiyorlardı. Kendi ham
maddelerine yeterince sahip olmadıklarından dolayı
köylüler, ham maddeye sahip kimselerin siparişi üzeri
ne üretim yapıyorlardı. Bu alanda özellikle Laişev ve
Tsarevokokşaysk ilçelerindeki Tatarlarla Mariler faali
yet gösteriyorlardı. İkinci sırada ise kaba / çadır bezi
üretimi geliyordu. Bu işle ise daha çok Çistopol ilçesin
deki Aksubay ve Bogoroditsk nahiyeleri ile vilayetin
Spassk, Tetüşi, Sviyajesk, Mamadış, Kozmodemyansk
ve Çeboksarı ilçelerinde yaşayan Tatarlar, Çuvaşlar ve
Mariler uğraşıyorlardı. Ustalar kese, bez, hasır, ip ve
huş kabuğundan örülmüş pabuçlar üretiyordu. Özel
likle çuvallara ilgi büyüktü. Kazan, Spassk ve
Laişev’deki ekmek satıcıları çuvalları toptan satın alı
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yorlardı. Kazan’da yaşayan M. L. Sveşnikov ve
Tihomirnov kardeşler gibi bez ve kâğıt torba üretimi
yapan fabrikalara sahip kimseler de köylü ustalara
sipariş veriyorlardı.
Yine köyde ustalar deri ve kürk işlemeye, kürk, eldi
ven, deri ayakkabı dikmeye devam ettiler. Böylece tek

ladı. Buna rağmen Kazan Vilayeti sanayi açısından
ülkenin önde gelen bölgelerinden biri değildi.
Vilayette çok fazla büyük sanayi kuruluşu yoktu, olan
ların hepsi de genellikle Kazan’da bulunuyordu.
Şehirde mevcut geleneksel sanayi müesseselerinin
bir kısmı kapatıldı.1861’de Kazan’da 12 keçi derisi ve 8
mavi ya da kırmızı renkte pamuklu kumaş üreten fab
Millî başlık ve ayakkabı üretimi gibi Tatarların geleneksel uğraşları da gelişmeye rika varken 10 yıl sonra bu sayılar 6 (Pribıtkov, Julin,
devam etti. Özellikle içik adı verilen çizmeye benzer hafif ayakkabı türü rağbet
Yunusov, İ. F. Plohov, M. M. Azmetyaev’e ait) ile 2’ye
(M. M. Azimov ve İ. İ. Yakupov’a ait) kadar düştü.
görüyordu. Onların üretiminde renkli sahtiyan kullanılıyordu ki, bunun üretimi
de millî zanaat dallarından biriydi. 1891 tarihli Kazan Borsası adlı gazetede Orta
Rusya’nın genelinde olduğu gibi büyük sanayi kuru
Asya nüfusunun yarısının bu tür içik giydiği yazılmaktadır. Kadınların bayramlık luşlarının artması, el zanaatlarına zarar verse de onları
çizmeleri ise altın, gümüş ve ipek ipli oyayla süsleniyor ve âdeta sanat eseri hâline tamamen yok etmedi. Hatta zanaatçılar pazar ekono
geliyordu. Kadın ayakkabıları ise kadife ve deriden yapılıyordu. Kazan’da M. İ.
Galeev Millî Başlık ve Ayakkabı Fabrikası vardı. 1890’lı yıllarda bu fabrikada 92
çeşit ayakkabı ve başlık üretiliyordu. Kazan’da istatistikî verilere göre XIX.
yüzyılın sonunda, bu alanda 2.000, köylerde ise yaklaşık 1.000 kişi çalışıyordu.
Tatar ustalarının ürünleri panayırlarda da satılıyordu. 19 Şubat 1887 tarihli
Kazan Borsası gazetesinin haberine göre 1887’deki İrbitsk Panayırı’nda Tatar
tüccarları ipekle süslü sahtiyan içikler, koyun derisinden yapılan içikler, keçi
derisinden yapılan erkek ve kadın galoşları, yaşlıların sıcak havalarda taktığı
silindir şeklindeki kadife kadın başlıkları, altın ve gümüş ipliklerle işlenen
takkeler satmışlardır. Ayrıca Kazanlı tüccarlar panayırlarda keçi derisinden
yapılan Kazan arması içeren çanta, yastık, bakır ve “beyaz demirden” yapılan
ibrikler satıyorlardı.

başına çalışan bu tür ustalar, atölyelerdeki geçici işçi Dantel örme
ler ve manifaktür çalışanları; köylülerin, hatta bazen aletleri.
ilçe merkezlerinin dahi ihtiyacını karşılıyorlardı. Ancak XX. yüzyılın başı
fabrikaların artması ile birlikte köylülerin bu ürünleri
pazarlarda yavaş yavaş yok olmuştur.
misine alışmaya başlayarak kendi üretimlerini arttırdı
lar. 1874’te Kazan Vilayeti’nde küçük sanayi üretimin
de 28.360, 1886’da 36.570, 1897’de ise 49.500 kişi çalı
şıyordu.
Doğmakta olan Tatar burjuva sınıfı, kâğıt üzerinde
Rus sanayicileriyle aynı haklara sahip olsa da fiiliyatta
ve özellikle de yeni yatırımlar yaparken, işlerini geniş
letmek için krediler alırken birtakım engellerle karşıla
şıyorlardı. Bundan dolayı Tatar iş adamları köylerdeki
zanaat dallarının geliştirilmesini destekliyor, ilçelerde
küçük sanayi müesseseleri kuruyor ve böylece eskiden
beri hâkim oldukları zanaat alanlarını ellerinden çıkar
mamaya çalışıyorlardı.

Pirinçten (bakırçinko karışımı)
yapılan ibrik. XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı

Şirketler ve İş Adamları
Krestovnikovlar’a ait olan İstearinSabun ve
Kimyasal Ürünler Fabrikası büyümeye devam etti. Bu
dönemde fabrikanın başında küçük kardeş bulunuyor
du. Fabrikanın laboratuvarında meşhur kimyacı A. M.
Sanayinin Gelişimi
Köylülerin hürriyetlerine kavuşmalarıyla birlikte
fabrika sanayisinin gelişim süreci hız kazandı. Bunun
sebebi yalnızca hür iş gücünün artması değil, köylüle
rin hürriyetleri karşısında ödedikleri paraların ticaret
ve sanayiye yatırılmış olmasıdır. Reform öncesi döne
me kıyasla işçilerin maaşları arttı ve bundan dolayı iş Süslü yastıklar.
adamları mekanik motor ve yeni teknolojiler benimse Kazan
diler, iş aletlerinin geliştirilmesine çaba gösterdiler.
Sanayi müesseselerinin artmasıyla birlikte yaşanan
rekabet de bu alanda ilerici adımların atılmasını zorun
lu kılıyordu. Fabrika üretiminin artması, kapitalizm
öncesi eski sanayi ve sanayicileri için güçlü rakip oldu
ve onları ya devre dışı bıraktı ya da onların kapitalist
nitelikteki müesseseye dönüşmesini sağladı. Daha
toprak köleliği döneminde başlayan Sanayi Devrimi,
90’lı yıllara doğru sona erdi. 1861’de Kazan
Vilayeti’nde 4.700.000 Ruble değerinde sanayi ürünü
üretilirken, 1870’te bu rakam 8.600.000’e, 1885’te
15.100.000’e çıktı.
Kazan Vilayeti’ndeki fabrika sanayisinin gelişimi
genel olarak Rusya’daki gelişime paralel olarak ger
çekleşti. Reformların ilk yıllarında süreç çok hızlı işle
mesine rağmen 1893 yılına gelindiğinde işçi sayısı ve
üretim artışına rağmen fabrika sayısında azalma
görüldü. Yüzyılın sonunda ise sayıda yeniden artış baş

İdil Bölgesi,
XIX. Yüzyıl

Krestovnikovların Fabrikası istearin mumlar, 11 çeşit sabun, gliserin, yağlama
yağları, asfalt çalışmaları için katran üretiyordu. 1870’te Petersburg’da
gerçekleştirilen Bütün Dünya Manifaktürleri Panayırı’nda bu aileye tabela,
levha ve ürünlerinde Rusya armasını kullanma hakkı tanındı. 1898’den itibaren
fabrikanın ürünleri yurt dışında da satılmaya başlandı ve Paris, Londra ve
Berlin’de ticarî temsilcilikleri açıldı.

“Kazan’da
Rodigin
Kardeşlere Ait
Keçe Ayakkabı
Şirketi” yazısını
içeren teneke
tabela. XIX.
yüzyılın sonu

Zaytsev çalıştı. 200 kişinin çalıştığı fabrika 1857’de
300.000 Ruble değerinde mal üretti. XX. yüzyılın
başında ise çalışan sayısı 1.800’e, fabrikanın sermayesi
de 13.000.000 Ruble’ye çıktı.
1865’te İ. İ. Alafuzov deri fabrikaları için keten eğir
me ve dokuma fabrikaları kurdu. Ülkenin doğu ucunun
elverişli konumu, ham maddeye kolay ulaşım, ucuz iş
gücü, iş adamının becerisi gibi etkenler, bu fabrikanın
ülkenin doğusundaki keten sanayi merkezine dönüş
mesini sağladı. Fabrika aynı zamanda Rusya’nın en
büyük keten fabrikalarından biri hâline geldi. 90’lı yıl
ların başında fabrikanın 1.700 çalışanı 11.000 eğirmen
ve 325 keten dokuma tezgâhı çalıştırıyordu.

Fabrikanın yıllık sermayesi 5.000.000 Ruble idi.
Fabrika daha çok askerî kurumların siparişlerini hazır
lıyor ve yüksek kaliteli branda, keten bezi, kumaş,
çuval üretiyordu. Alafuzov ayrıca ayakkabı, saraç,
askerî üniforma, makastar, demirci atölye ve fabrika
larına sahipti. Bütün bunların hepsinde o dönemde
3.000 kişi çalışıyordu. Ailenin sermayesi ise 2.400.000
Ruble idi.
Elabugalı tüccar K. Ya. Uşkov’un Bondüjskiy Kimya
Fabrikası da Rusya’nın en büyük fabrikalarından biriy
di. XIX. yüzyılın ikinci yarısında onun oğlu P. K. Uşkov
Kokşansk’ta üç kimya fabrikası daha kurdu. Bunlardan
biri Rusya’da kireç kaymağı üreten ilk ve yüzyılın
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Fabrika Sayısı

Üretim, Ruble

Vilayetteki toplam Fabrikalardaki
üretim içerisindeki işçi sayısı
payı %

Saratov
Samara
Kazan
Simbirsk
Astarhan

469
157
138
138
52

25 000
20 600
6 800
6 220
1 280

66,1
36,0
30,2
43,7
17,6

4 645
5 090
2 425
2 015
515

Toplam

954

60 010

57,0

14 690

Yiyecek
Maddeleri Üreten
Fabrikalar

Yıllar

Kışlık
Yazlık Patates
Tahıllar Tahıllar

1879
1880
1881
1882
1883
1884

4,3
3,75
2,5
4,0
1,2
4,15

4,0
3,25
3,25
2,5
2,9
2,8

5,0
3,75
3,75
3,0
3,8
3,6

sonuna kadar da tek fabrikaydı. Uşkovların fabrikala
rında soda, alüminyum, krom, sülfürik asit gibi bile
şimler üretildi. Bu fabrikalardaki uzmanlara beş yıl
boyunca danışmanlık yapan D. İ. Mendeleev’in belirt
tiği gibi “buradaki üretim, yurt dışındaki üretimin
gerisinde olmadığı gibi birçok alanda da çok ilerisin
deydi.” Üretim miktarı ile ilgili aşağıdaki bilgi ipucu
vermektedir: İşadamı her sene ham madde alımı için
yaklaşık 1.000.000 Ruble harcıyordu. 1893’te
Uşkovlar Kazan’ın İgumnaya Mahallesi’nde hüküme
tin emri üzerine bir kimya fabrikası daha kuruyorlar.
Bu yeni fabrika, Kazan’daki barut fabrikasının

kabul ediliyordu. Büyük Knez Nikolay Nikolaeviç’in
içtiği şaraplar bu fabrikada üretiliyordu. Varaksin
Votkası da gerek ulusal gerekse uluslararası panayır
larda birçok kez ödül almıştır.

1879–1884
Yıllarında Kazan
Vilayeti’ndeki
Toprakların
Verimliliği

Keçeden yapılan
ürünler. XIX.
yüzyılın sonu

80’li yıllarda Kazan’da ikisi buharlı motorla çalışan olmak üzere beş değirmen
vardı. Amirallik Mahallesi’nde İ. N. Juravlev’e ait buharlı motorla çalışan
değirmende 180 işçi çalışıyordu. İ. P. Okonişnikov ve Ya. F. Şamov tarafından
kiralanan Kazanka Nehri kıyısında yer alan şehir değirmeninde ise 120 işçi
çalışıyordu. XIX. yüzyılın sonlarında Aşağı İdil’den vilayetteki değirmenlere yıllık
4.000.000’dan fazla pud buğday getiriliyordu. Blinovlara ait Balımerskaya
değirmeni, Juravlev ve Şamov’a ait Kazan değirmenleri, Morkvaşinskaya
değirmeni, Romanovlara ait Kulseitovskaya değirmeni, Fomin’e ait Savinovskaya
değirmeni, Suslov’a ait Kamenskaya değirmeninde yıllık toplam yaklaşık 5.400.000
pud tohum öğütülüyordu. Okonişnikov tarafından 1895’te kurulan ve yılda
1.200.000 pud buğday öğütme imkânına sahip olan Peçişinskaya değirmeni,
vilayetteki en büyük değirmendi. Vilayette makarna, bisküvi, çikolata vs. üreten
fabrikalar da vardı.

Kazan’da ayrıca Tihomirnovlar ile İ. G. İmankulov’a
ait bez üreten fabrikalarla Petsoldov ve
Aleksandrov’a ait alkol ve maden suları fabrikaları da
vardı. Vilayetin dört bir tarafında köylülere, tüccarla
ra ve asilzadelere ait votka fabrikaları mevcuttu.
Köylülerin bir zamanlar evde yaptıkları geleneksel
zanaat dalları temelinde de seri üret im başladı.
Örneğin Mamadış İlçesi’ndeki Kukmora Köyü’nde
halat üreten 2 fabrika, keçeden ayakkabı üreten 6
fabrika vardı. Bunun dışında yakındaki Erşovka,
Kainsara, Sostroma köylerinde de birkaç fabrikanın
olduğu bilinmektedir. 80’li yıllarda vilayette Ruslara
ve Tatarlara ait 10 kumaş ve bez fabrikası vardı.

Vareksin ticaret
markasının
reklamı

dumansız barut üretimi için sülfürik asit ile zaç yağı
üretti.
A.N. Sveşnikov’un DemirEritme Kazan Fabrikası
1890 yılından itibaren 45.000 Ruble sermayesi olan
“A. N. Sveşnikov’un Mirasçıları” adlı şirkete aitti. Bu
fabrika Rusya’nın en büyük fabrikalarından biri olma
sa da vilayette kendi alanında önde gelen şirketler
den biri hâline geldi. Fabrikada işçiler gemi tamiratı
ile uğraşıyorlardı. XX. yüzyılın başında bu şirkette 100
işçi çalışıyor, yıllık sermayesi 66.000 Ruble’den oluşu
yordu.
“D. İ. Varaksin’in Mirasçıları” adlı ispirto fabrikası
ise Rusya ölçülerine göre büyük bir müessese olarak

Uşkovlara ait
seramik
fabrikasının
ürünleri

maaşla geçindiler. Aileleri de onlarla birlikte şehirle
re yerleşti. Bu aileler genellikle ya ev kiralıyordu ya
da bazılarının şehirde kendi evleri vardı. Böylece bu
işçiler, şehir kültürünün taşıyıcıları hâline geldiler.
Bununla birlikte fabrikalarda çalışan işçilerin çoğu
proletarya ile köylüler arasında ara bir sınıf oluştur
dular. Bunlar belki artık tam köylü niteliği taşımasa
lar da işçi de değillerdi. Onlardan ağır ve okuma
yazma gerektirmeyen işlerde istifade ediliyordu.
Nitekim bu işçilerin çoğu okumayazma bilmiyordu.
Bu grubun işçileri barakalarda yaşıyor, aileleri ise
köylerde kalmaya devam ediyordu. A. M. Gorki bu
tür barakalarla ilgili şunları yazmıştı: “Bunlarda yatak
odası da vardır ve işçiler de buralarda gerçekten de
uyumaktadırlar. Uyumakta ve havasızlıktan boğul
mamaktadırlar. Hâlbuki boğulmaları için de bütün
şartlar müsaitti. Yatak odası çeşitli asit, çürüyen yağ,
ısınmış petrol, sabun ve amonyak kokuyordu.” İşte
bulunduğu sınıftan ayrılmış ve fakir ve evsizler gibi
kimseler bu grubun içerisinden çıkıyordu.
Fabrika proletaryasının hızlı bir şekilde büyümesi
ve bu sınıfın verdiği mücadele, hükümet i İş
Kanunu’nu düzenlemeye zorladı. İş Kanunu’nun ilk
maddeleri (1882, 1885), 12 yaştan küçük çocukları
fabrikalarda çalıştırmayı yasaklıyordu. Bununla bir
likte 1890’da 10–12 yaş arasındaki çocuklar, Maliye
Bakanlığı’nın özel izni ile çalıştırılabiliyordu. Taşrada
iş adamları bu kanunu sıkça çiğniyorlardı. Örneğin
Kazan’daki Tihomirnovların bez fabrikası ile
Saydaşev’in Petrovskoe Köyü’ndeki cam fabrikasında
çocukların çalıştırıldığı tespit edilmiş ve sahipleri
para cezasına çarptırılmıştır.
Önemli sorunlardan biri de işçilere ödenen düşük
maaşlardı. Çeşitli para cezaları, maaşları iyice azaltı

Köylülerin Durumu
İdil-Kama gazetesinin haberine göre Alafuzov’un fabrikasındaki işçilerin durumu çok kötüydü. Şehir belediyesi, işçilerin şikâyetlerini dikkate almadığından
dolayı işçiler en yüksek makamlara başvurdular ve hükümet de Ekim 1873’te
işçilerin çalıştıkları yer ve iaşelerini yerinde inceleyecek bir komisyonun kurulmasını emretti. Ancak komisyon üyeleri gelmeden önce binanın her yeri temizlendi, boyandı, 70 pud inek eti ise fabrikadan çıkartılarak Kazanka Nehri’ne
atıldı. 1886’da hükümet, maaş olarak üretilen ürünler veren fabrikaların kapatılmasına dair kanun çıkarttı. Ancak Alafuzov’un fabrikasında bu uygulama
1893 yılına kadar devam etti.
1891 yılında A. Ya. Saydaşev’e ait Cam Fabrikası’ndaki işçiler birkaç yıldır bu
fabrikada çalıştıklarını, ancak bir kez bile daha maaş olarak nakit para almadıklarını bildirdiler. Fabrika sahibi, işçilere maaşlarını fabrikanın bünyesindeki
dükkândan çay ve şeker ile ödediği gibi bunları da işçilere çok yüksek fiyattan
sayıyordu. İşçilerin şikâyeti incelendikten sonra fabrika sahibine de ceza kesildi.
1893’te ise o yeniden maaşları eski usule göre ödemeye başladı. Yalnızca bu sefer
işçilere votka dağıttı. Kazanskiy Telegraf (Kazan Telegrafı) adlı gazete bu konuyu
aşağıdaki şiir ile gündeme taşıdı:
Her zaman pisler, elbiseleri yırtık
Ekmeksiz açlar ve fakirler
Ama işçi hergün sarhoş
İçki veriyor onlara Ahmetzyan.
Saydaşev’e bir kez daha ceza verdiler. Ama bu sefer fabrika kanununu ihlal ettiğinden dolayı değil, tüketim vergisini ödemediğinden dolayı para cezasına çarptırıldı.

Sanayi Devrimi

Orta ve Aşağı
İdil’de Su
Yollarının
Uzunluğu

Vilayetler

Reform döneminin özelliklerinden biri de ücretli
işçi sayısının hızla artmasıdır. 1897 yılına gelindiğinde
vilayetteki ücretli işçi sayısı 140.000 idi. Proletarya
sınıfının temelini, hürriyetlerini kazanan köylüler ile
iflas eden ve kendi iş gücünü pazarlayarak geçimini
sağlayan şehir ve köylerdeki zanaatçılar oluşturdu.
Sanayi devriminin sosyal neticelerinden biri de
yeni tip ücretli işçi grubunun — büyük işletmelerde
çalışan irsî proletarya sınıfının — oluşması oldu.
Yolların Uzunluğu (verst; 1 verst = 1.06 kilometre)
Yüzdürülür

Her İki Yönde de
Toplam
Gemilerin İşlemesine
Elverişli

Vapur Yolu

Kereste Salları İçin Yük
Gemileri
İçin
Astarhan
Kazan
Samara
Saratov
Simbirsk

250
98
–
121
35

–
379
190
221
–

1 201
969
1 111
671
869

1 271
1 446
1 301
1 013
904

1 021
775
1 095
671
658

Fabrika proletaryası, ücretli işçilerin temelini oluştur
du ve sayıları da gittikçe arttı. 1861’de kapitalist işlet
melerde yaklaşık 3.000 kişi çalışırken 1900’de bu sayı, Kazan İskelesi
14.000’e çıktı. Yani Kazan Vilayeti’ndeki işçi sınıfı 4.5
kat büyüdü. Bunların arasında okuma yazma bilenle
rin sayısı da az değildi. Krestovnikov, Alafuzov,
Uşkov, Saydaşev ve başka fabrikaların bünyesinde
okullar da mevcuttu. Burada yalnızca işçilerin çocukla
rı ilk eğitim almakla kalmıyor, akşamları ve Pazar gün
leri burada büyükler için de kurslar açılıyordu.
Hükümet, fabrika sahiplerini bu tür okulları açma
konusunda zorluyordu. Ancak zamanla kendileri de
işçilerin fabrikalardaki teknolojilerden anlamalarını ve
eğitimli işçilerin yetiştirilmesini istemeye başladılar.
Kazan Vilayeti’ndeki fabrika proletaryasının önem
li özelliklerinden biri de çok uluslu bir içeriğe sahip
olmasıdır. Bazı işletmelerde Tatarlar, işçilerin yarısını
oluşturuyordu. Alafuzovlara ait fabrikaların yanı sıra
çok sayıda Tatar Kukmora’da, Bondüjskiy Kimya
Fabrikası ile Kokşanskiy Kimya Fabrikası’nda çalıştı.
Örneğin Krestovnikovlar Tatarları işçi olarak tercih
etmediler.
Yedi göbek işçiler köyle neredeyse bütün bağlantı
larını kaybettiler ve yalnızca fabrikadan aldıkları

Kazan Borsa Komitesi’nin verilerine göre 1868’de şehir
limanlarından nehir yoluyla 33.000.000 pud hububat olmak
üzere 41.000.000 pud yük
taşındı. Geriye kalan kısmı
ise yağ, yün, deri, bal mumu, sabun, mum, balık, koyun
postu, kürk vs. oluşturuyordu. Yaklaşık 1.000.000 gümüş
değerinde çam sakızı, katran, ağaç kabuğu, ağaç liflerinden
yapılan bir çeşit sicim ya da kumaş, kese ile Perm’den
çıkartılan 5.000.000 pud tuz bu rakamlara dâhil değildi.
80’li yılların başında İdil aracılığıyla Kazan ve Nijniy
Novgorod arasında 320.000.000 pud yük taşınıyordu. Demir
yolları inşa edildikten sonra dahi nehir taşımacılığı, bu önemini korudu.

yordu. Kadınlarla çocuklar, erkekler ile yaptıkları aynı
iş karşılığında daha az ücret alıyorlardı. Ancak bu
paraları bile fabrika sahibi nakit olarak ödemiyordu.
Fabrika sahipleri genellikle fabrika bünyesinde dük
kânlar açıyorlardı. İş adamları maaşları nakit olarak
ayda bir, iki ayda bir, dört ayda bir, hatta altı ayda bir
verme hakkına sahipti. Bu şartlar da söz konusu dük
kân sahiplerine işçileri âdeta köleleştirme ve ek vergi
kazanma imkânları veriyordu.
İş adamları ile işçiler arasındaki ilişkileri düzenle
mek için 1866’da fabrika teft iş kurumu kuruldu.
1897’de işçilerin çalışma süresi ile ilgili bir kanun
kabul edildi. Buna göre büyükler gündüz maksimum
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11.5 saat, geceleyin ise 10 saat çalıştırılabiliyordu.
Çalışanlara fazla mesai yapma izni veriliyordu.
Ancak 1897’de bütün vilayetlerde fabrika işleri ile
ilgili devlet daireleri kuruldu ve fabrika müfettişleri
görevlendirildi. Bunun sebebi de her yerde fabrika
kanunlarının ihlal edilmesiydi. XIX. yüzyılın sonun
dan itibaren işçilerden alınan para cezaları özel bir
fonda toplanmaya ve yine kendilerine ödenen para
yardımları için kullanılmaya başlandı.
Kazan Vilayeti’nin sanayi olarak pek gelişmemiş,
büyük sanayi müesseselerinin ise az olması, reform
şartlarında köylülerle zanaatçıların topyekün iflas
etmesine, bölgede iş gücü fazlalığı ile köylülerin

XIX. yüzyılın sonunda ülke ekonomisi için arz ettiği
önem açısından diğer ulaşım araçları arasında demir
yolu, ön plana çıkmaya başladı. Her ne kadar demir
yolu ile yük taşımacılığı daha pahalı olsa da bu taşıma
cılık, mevsime bağlı olmadığından dolayı yükler yerine
daha hızlı ulaştırılıyor ve netice itibarıyla genel gider
leri karşılıyordu. İdil ve ülkenin doğusundaki demir
yolları inşa planı açıklandığında Kazan’ın bu ağın dışın
da bırakıldığı anlaşıldı. Kazan, ancak 1893’te demir
yolları ağına bağlandı. XIX. yüzyılın sonunda Moskova
Kazan demir yolu, MoskovaRyazanSimbirsk güzer
gâhına sahip olup uzunluğu da 292 verst idi. Yazları
tren, Moskova’ya Zelenıy Dol İstasyonu’ndan kalkıyor
du. İdil Nehri üzerinde köprü daha inşa edilmediğin
den dolayı yükler sağ kıyıya gemilerle taşınıyordu.
Şose ve kara yolları da eskisi gibi çok aktif bir şekil
de kullanılmaya devam etti. Özellikle bütün Rusya
açısından önem taşıyan bu yolların bir kısmı,
Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğundaydı. Vilayet ve
ilçe yolları yerli idarî organların, köyler arasındaki yol
lar ise polisin idaresindeydi. 1861’de merkezî vilayet
lerde şose yolların inşasına son verildi, demir yolların
inşasına ise ağırlık verildi.
Bankacılık Sektörü

Kazanka’daki
liman

başka vilayetlerdeki köylere ya da ülkenin sanayi
merkezlerine göç etmelerine sebep oldu.
Ticarî Faaliyetler
XIX. yüzyılın sonuna kadar yüklerin büyük bir kısmı,
nehir yoluyla taşınıyordu. İdil’in büyük limanı ve vila
yetin seyrüsefer merkezi olan Kazan’ın iki limanı vardı.
Bunlardan ilki, yolcu ve yük gemilerini ilkbaharda
kabul eden eski Bakalda Limanı ile yazları kullanılan
yeni Ustye (Nehir Ağzı) Limanı’dır. Kazanka’nın kıyısın
da, Amirallik Mahallesi’ndeki Bakaldinskaya Limanı,
şehirden 5.5 verst uzaklıktaydı. Bu liman, bu yerinde
XVI. yüzyılın ortasından itibaren bulunuyordu. Nikolaevskaya
Yaklaşık 1.5 asır boyunca da burayı Zilantov Sokağı ve Devlet
Manastırı’nın rahipleri işlettiler, çünkü limanın bulun Bankası Binası
duğu topraklar manastıra aitti. Zamanla Kazanka
Nehri’nin suyu azaldı. Bakalda Limanı yalnızca İdil’in
ilkbahardaki taşması sırasında gemileri tam kapasite
olarak kabul edebiliyordu. XIX. yüzyılda yük taşımacı
lığı arttı, liman yetersiz olmaya başladı. Buna bağlı
olarak tüccarlar gelirlerini kaybetmeye başladılar.
Bunun üzerine tüccarların sözünün geçtiği Şehir
Meclisi, Kazanka ağzında yeni bir limanın inşasına ve
su bendi ile bağlanmasına dair karar aldı. XIX. yüzyılın
ortasında bunlar inşa edildi. 1875’te su bendi üzerine
25 Ocak 1871’de Kazan’da Karşılıklı Kredi Cemiyeti adlı ortak bir banka
kuruldu. Bankanın en önemli amacı, üyelerine düşük faizle kredi sağlamaktı.
Açıldıktan hemen sonra bankaya Kazan Vilayeti’nin önde gelen sanayi ve ticarî
çevrelerinin temsilcileri olan 219 kişi üye oldu. Yönetimde V. İ. Romanov,
V. N. Unjenin, A. N. Sveşnikov, A. F. Rahmatullin ve diğerleri yer aldı. Bunların
dışında P. P. Pertsov gibi burjuvazi ile ekonomik bağlantıları olan asilzade temsilcileri de yönetimdeydiler. 1873’te A. S. Aleksandrov, D. İ. Varaksin,
M. İ. Popov, L. N. ve N.N. Urvantsov gibi Kazanlı tüccarlar, Menzeleli tüccar
M. A. Meşkiçev, Moskovalı Eliseev kardeşler ve Petersburglu N. M. Poletaev gibi
tüccarların çabasıyla Kazan Ticaret Bankası kuruldu. Bankanın yönetiminde
S. M. Aitov, S. Galikeev, M. İ. Utyamışev gibi birinci sınıf Tatar tüccarlar da yer
aldı.

Rusya’da bankacılık sisteminin başlangıcını 1860’ta
kurulan ve vilayetlerde de şubelerini açan Devlet
Bankası teşkil etti. Yüzyılın sonunda bankanın
Kazan’da 3 şubesi vardı. Bankanın önemli faaliyet
alanlarından biri de halk ekonomisine verdiği destek
oldu. Bu banka, özel bankalar da dâhil olmak üzere
1870’li yıllarından başında her yerde açılan ve maddî
sıkıntı yaşayan sanayi müesseselerine de destek verdi.
Devlet Bankası’nın Çistopol’de de şubesi açıldı.
Kazan’da açılan ilk banka ise daha 1848’de kurulan
Kazan Toplum Bankası oldu. Bankanın amacı, fakir
tüccarlara, küçük burjuvalara ve atölyecilere ihtiyaç
duydukları desteği vermekti. Bankanın kurucu üyeleri
de elde edilen faizden pay almıyor, gelirler hayır işleri

ne harcanıyordu. 1862’de banka sermayesinin devri
3.500.000 Ruble, 10 yıl sonra ise 12.000.000 Ruble idi.
5 Temmuz 1870’te İdilKama Bankası’nın Kazan
Şubesi de şehrin ticarî, sanayi ve ekonomik hayatında
önemli rol oynuyordu. Bankanın kurucusu, Bakü’deki
ilk petrol rafinerisinin kurucusu ve demir yollarının
büyük hissedarı V. A. Kokorev idi. Kendisinin başta
Kazan olmak üzere bölgede ticarî çıkarları mevcuttu.
Merkezî yönetim ise Kazanlılara yalnızca işleri düze
ne sokma konusunda değil, onların başkent ve
Rusya’nın diğer büyük ticarî ve sanayi merkezleri ile
bağlantı kurmaları konusunda da destek veriyordu.
Adı geçen bankaların yanı sıra XX. yüzyılın başında
Kazan’da RusAzak, AzakDon, Petersburg ve
Moskova özel banka şubelerinin yanı sıra Rusya
TicaretSanayi Bankası, Köylü Bankası ve Asilzadeler
Bankası’nın da şubeleri vardı. Çistopol’de ise Rusya Dış
Ticaret Bankası’nın şubesi açıldı.
Borsa

at tramvay yolu yapıldı ve 7 verstlik yol daha rahat
hâle geldi. Ustye (Nehir Ağzı) Limanı, ilkbahardaki
suların inmesinden sonra açılıyor ve gemileri yılda
yaklaşık 5–6 ay boyunca seyrüseferin sonuna kadar
kabul ediyordu.

İç ve dış pazarların sınırlarının genişlemesi, ticarî
münasebetlerin gelişmesi Rusya’da ticarî borsaların
kurulmasına yol açtı. Bunlardan ilki, 1703’te I.
Petro’nun emriyle kurulan Petersburg Borsası oldu.
Ancak ülke çapında borsaların yaygınlaşması, XIX.
yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşti. Kazan, borsa açı

lan Rusya’nın sekizinci şehri oldu. Şüphesiz ticarî söz
leşmeler eskiden de yapılıyordu, ancak artık tüccarlara
işleri “medenî” bir şekilde yürütmeyi öğretiyorlardı.
Tüccar ve sanayicilerin çıkarlarını savunan ve sözleş
melerin doğru yapılmasına dair bilgiler içeren
Kazanskiy Birjevoy Listok (Kazan Borsa Gazetesi) adlı
gazete yayımlanmaya başlandı. 1882’de borsanın ser
mayesi, 8.000.000 Ruble’yi geçti.
Borsanın yönetimi, seçimle oluşturulan borsa komi
tesinin elindeydi. Yönetimin başında K. İ. Romanov, İ.
N. Sobolev, İ. N. Juravlev, M. L. Sveşnikov, A. A.
Lebedev gibi büyük sermaye sahipleri bulunuyordu.
Komite başkanı olarak farklı dönemlerde N. K. ve İ. K.
Krestovnikovlar, İ. O. Tihomirnov, Ya. F. Şamov ve baş
kaları seçildi. Borsa komitesinin başkanlığı, tüccarlara
“onurlu vatandaş” unvanı ile çeşitli madalyalar kazan
dırıyordu.
Sözleşmeler yapılırken aracı rolünü simsarlar oynu
yordu. 1870’te üç simsardan biri G. Ahtyamov idi.
Ahtyamov, Tatar iş adamlarına Rus tüccar ve sanayici
lerle bağlantı kurmalarında yardımcı oluyor, onları
pazardaki gelişmelerden haberdar ediyor, sözleşme
ler yapılırken onlara yardım ediyorlardı. Ancak
Tatarların çoğu, borsaya pek önem vermiyor, üye
olmuyor, toplantılarına katılmıyordu. Tatarları rahatsız
eden husus ise borsanın hububat ticaretine yönelmiş
olmasıdır. Etkili Tatar tüccarlar ise bu alanda faaliyet

ketlerin kurulması ile birlikte ticarî borsaların önemi
azaldı. Artık üreticilerle tüccarlar arasındaki münase
betlerde toptan satış şirketleri önemli rol oynamaya
başladı.
Burjuvazi

Zengin bir
Kazanlı tüccar
ailesi, 1910

Voskresenskaya
Sokağı’ndaki
Uşkovalara ait ev

göstermiyordu. Kaldı ki borsada bütün yazışma ve
kayıtlar yalnızca Rusça yapılıyordu. Tatar tüccarlar ise
işleri herhangi bir kayıt tutmadan, “dine” dayanarak
yürütüyorlardı. Bundan dolayı Tatar tüccarlar sözleş
meleri kendi aralarında Saman Pazarı’ndaki hotel lobi
leri ile çayhanelerde yapıyorlardı.
1868'de Kazan Borsası’nın bünyesinde burjuva sınıfı
nın bir organı daha faaliyete geçti. Bu yapı, başta S. E.
Aleksandrov’un daha sonra ise N. K. Krestovnikov’un
başkanlığını yaptığı Rus Sanayi ve Ticaretine Yardım
Cemiyeti idi.
Demir yolları ağının genişlemesi, sanayi üretiminin
profesyonelleştirilmesi, toptan satışla meşgul olan şir

Zengin Tatar
kadınları,
XIX. yüzyıl

Reform dönemi Rusyası’nda ekonomik açıdan en
güçlü sınıf, “tüccar sınıfı” şeklindeki geleneksel adını
da hâlâ koruyan burjuvazi idi. Kölelik rejiminin sona
ermesiyle birlikte şehirlerde içine kapanık bir tüccar
sınıfının mevcudiyeti için ihtiyaç duyulan şartlar yok
oldu. Ancak yine de tüccarlar, Ekim Devrimi’ne kadar
birçok sınıfsal hakkını elinde bulundurmaya devam
etti.
Ticarî burjuva sınıfının en kalabalık grubunu daha çok
perakende ticaret ile uğraşan ve ticarî çıkarları da vilaye
tin hatta sermayelerinin kayıtlı olduğu bölgenin dışına
çıkmayan ikinci ve üçüncü sınıf tüccarlar oluşturuyordu.
Buna paralel olarak bazı eski tüccar aileleri iflas etti.
Kitaev, Kobelev, Kvasnikov, Bayazitov, Ryazanov ve
diğer aileler tüccar sınıfından çıktılar. 1863’te üçüncü
sınıf tüccar uygulaması kaldırıldı ve isteyen ticaretle
uğraşma hakkı elde etti. Ancak tüccarların sayısı art
madı. 1850’de Kazan’da tüccar birliğine mensup 644
tüccar varken, 1895’te bu sayı 691 idi. Birliğe üyelik yal
nızca sınıfsal haklar elde etmeyi amaçlayanlara cazip
geliyordu. Tüccarların bir kısmı asilzade sınıfına geçişi
hedefledi, ancak Kazan’da bunu başaranların sayısı
fazla değildir. Osokinler, Krestovnikovlar, İ. İ. Alafuzov,
P. V. Şetinkin asilzade sınıfına geçmeyi başardılar.
XIX. yüzyılın sonunda birçok aile şirketi anonim şir
ketlere dönüştü. 1892’de Kazan Vilayeti’nde toplam
20 ticaret şirketi mevcuttu. Ticaret şirketi sayısı açı
sından vilayet bütün ülkede 10., toplam sermaye
büyüklüğü açısından 8. sırada yer alıyordu.
Vilayetteki en büyük ticarîsanayi şirketleri şunlardı:
Alafuzov Fabrikaları Şirketi, Krestovnikov Kardeşler
Şirketi, Staheev’in Oğulları Şirketi, P. K. Uşkov Şirketi,
D. İ. Varaksin’in Mirasçıları Şirketi, “P. İ. Şetinkin
Kazan’da” Şirketi, İ. A. Aleksandrov’un Mirasçıları Şir
keti. Bu fabrikaların sahipleri daha çok sanayiciler eli
tine mensup olup tüccardan ziyade fabrika sahibi kim
seler olarak tanınıyorlardı.
Şirket sahiplerinin büyük bir kısmı ticarîsanayi çevre
nin içerisinde yer alıyordu. Bunlar her ne kadar milyon
luk sermayelere sahip olsalar da faaliyetlerini yalnızca
üretimle ve kendi ürettikleri ürünleri satmakla sınırlan
dırmıyor, geleneksel ticaret ile de
uğraşıyorlardı. Burjuvanın bu kısmı
na Yunusovlar, Aitovlar, M. İ. Galeev,
S. S. Gubaydullin, G. Sabitov,
Azmetyevler, A. Ya. Saydaşev,
Arslanovlar, Utyamışevler gibi Tatar
iş adamları da dâhildi. Ancak ortak
şirketlere sahip olan Tatar iş adamla
rının sayısı fazla değildi. Tatarlar ser
mayelerini genellikle aile şirketleri
kurarak değerlendiriyorlardı.
Reform dönemi Rusyası’nda
büyük sermayeyi elinde bulunduran
burjuvazi sınıfı devlet işlerine katıl
ma şansından mahrumdu. Burjuva
sınıfının çok arzu ettiği devlet yöne
timi organları, kendileri için kapalıy
dı. Vilayet ve vilayet merkezindeki
idarî makamlar, yalnızca asilzadeler
ve Çarlık rejimi ile bağlantılı olan
bürokrasi sınıfının temsilcilerine
açıktı. 1870’li yıllara kadar Kazan
şehir meclisinin başkanlığını hep tüccarlar üstlendiler,
ancak K. İ. Romanov (1871–1873)’dan sonra tüccarlar bu
göreve bir daha seçilmediler. Ancak toplum hayatından
şüphesiz tamamen çekilmediler ve şehir meclisleri ile
sınıfsal kuruluşların (tüccarlar kuruluşu, borsa komitesi
vs.) faaliyetlerine aktif olarak katıldılar, yerel gazete
lerde ekonomi ve sosyal konulara dair makaleler
yayımladılar. Kazan Belediyesi’nin kapatılmasından
sonra ve millî yayın organlarının olmadığı bir dönemde
Tatar tüccarlar toplumsal heveslerini yalnızca şehir
meclisinde hayata geçirebildiler. Bunun dışında tüccar
lar hayır işleri ile de uğraştılar.
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Toplumsal Hareketler
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı

İdil Boyu Halklarını Ruslaştırma ve
Hristiyanlaştırma Siyaseti
İdil
Boyu’ndaki
Rus
olmayan
halkların
Hristiyanlaştırılması ve vaftiz edilen Tatarların ve diğer
Rus olmayanların Ortodoksluk’ta kalmalarının sağlan
ması, XIX. yüzyıl boyunca hiç gündemden düşmeyen
meselelerdi. Vaftiz edilmiş Tatarların toplu bir şekilde
yeniden İslâmiyet’i kabul etmeleri, 1827’de gerçekleşti.
Bu tarihte 138 köyün halkı yeniden İslâmiyet’i kabul
etmek istediklerine dair çara dilekçe yazdı. Bu süreç
özellikle 1865–1866 yıllarında hız kazandı. Eski dinleri
ne dönmek isteyenlere karşı idarî ve polis önlemleri
alındı, kendilerine cezalar verildi. Bunlar Kilise bölgesel
yönetimlerine çağırılarak kendileri ile konuşmalar
yapıldı. Bu kişilere bedensel cezalar verilerek Rus köy
lerine yerleştirildiler, hatta Sibirya’ya sürgün edildiler.
Ancak bütün bu önlem ve cezalar büyük bir sonuç ver
medi. Bundan dolayı da N. İ. İlminskiy tarafından orta
ya atılan Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma siyaseti git
tikçe daha fazla taraftar buldu.
Rus olmayan halkların Hristiyanlaştırma siyasetinin
aktif olarak tatbiki için İslâm’ın ve paganlığın temelle
rini ve bölge halklarının dillerini iyi bilen özel yetiştiril
miş din adamlarına ihtiyaç duyuldu. 1854’te Kazan
Ruhban Akademisi’nin bünyesinde ayrılıkçılara, pagan
lara, Budistlere karşı izlenen siyasette istifade edilecek
din adamlarının yanı sıra vaftiz edilmiş Tatarlar arasın
da faaliyet gösterecek uzman yetiştiren bölüm açıldı.
1864’te İlminskiy, ilk Kreşen (Vaftiz Edilmiş) Tatar
Okulu’nun açılmasını sağladı. Okulun müdürü ise onun
başarılı öğrencisi vaftiz edilmiş Tatar olan V. Timofeev
oldu. Bu okula yalnızca vaftiz edilmiş Tatarlar kabul
edildi, mezunlar ise köylerde benzer okullar açtı. Bu tür
okullarda başlangıçta eğitim Tatarca, İlminskiy’in oluş
turduğu alfabe temelinde verildi, daha sonra Rusça’ya
geçildi.
1867’de Kazan’da “Kutsal Guriy Kardeşliği”nin şubesi
açıldı. Şubenin bünyesinde İlminskiy başkanlığında bir
çeviri heyeti faaliyet gösterdi ve kiliselerle okullara,

Açlık yılı, 1891

Rusya’nın ilk
Marksist devrimcilerden biri olan
N. E. Fedoseev

N. İ. İlminskiy (1822–1891)
İlminskiy, Kazan Ruhban Okulu’ndan mezun olduktan sonra İslâmiyete dair bilgileri ile Arapça,
Farsça ve Türkçesini geliştirmek için Doğu ülkelerini gezdi. Bu çerçevede Şam, İstanbul ve Kahire’yi
ziyaret etti. İlminskiy, Kazan Ruhban Akademisi ve Kazan Üniversitesi profesörüydü, 1872’de ise
Kazan’da Rus olmayanlar için yeni açılan Öğretmen Okulu’na müdür olarak atandı.
Rus olmayanların Ortodoksluğa geçişlerini kolaylaştırmak için onlara ana dillerinde dua etmeleri
için imkân verilmeliydi. Bunun için de Hristiyanlığın kutsal kitaplarının Tatarca konuşma diline tercüme edilmesi için kurulan komisyonun başına İlminskiy geçti. Bu süreçte İlminskiy tarafından Rus
alfabesi temelinde bazı eklemeler yapılma süretiyle oluşturulan alfabe kullanıldı. Alfabeleri olmayan
Çuvaş, Mari ve diğer halklar için alfabeler oluştururken de İlminskiy aynı metodu kullandı. Artık
dinî ayinler herkesin ana dilinde yapılıyor ve herkesçe anlaşılıyordu.

hocalara, din adamlarına ve sıradan halka gereken lite
ratürü dağıttı.
1891’de Kazan Vilayeti’nde 122 “Rus olmayan” okul
mevcuttu. Bu okullarda toplam 3.400 Tatar, Çuvaş,
Mari, Udmurt vs. çocuğu eğitim görüyordu.
Ancak “misyonerlik sistemi” burjuva sınıfını tatmin
etmedi. Çünkü bu okullar temel eğitim dahi vermiyor,
tamamen dinî nitelik taşıyordu. Hâlbuki sanayinin
okuryazar kalifiye işçiye ihtiyacı vardı. Ortodoks din
adamlarının bir kısmı da bu okullara karşı çıktı.
Netice itibarıyla bu okullar, iktidarın da beklentisini
boşa çıkardı, çünkü millî bağımsızlık hareketleri hiç
azalmadan devam etti.

ile çarın ailesine ait topraklarda yaşayan eski köylüler,
kendilerine karşılıksız olarak toprak verilmesini istedi
ler. Böyle bir talepte bulunmalarının nedeni ise çiftlik
sahipleri ile bütün münasebetlerini kesme ve vergi
ödememe isteğiydi.
Köylü ayaklanmalarının sebepleri arasında köyler ve
cemiyetler arasındaki sınırların kesinleştirilmemiş
olması ve bu yüzden kavgaların yaşanması, ağaçların
kesilmesi vs. de yer almaktadır. Zorunlu asker uygula
masına geçişten önce askerlik görevini yerine getirmek
istemeyenler de oluyordu.
Tatarlar arasında millî hareketin başlamasında Halk
Eğitimi Bakanlığı’nın 2 Şubat 1870’te çıkarttığı “Rus
olmayanların eğitimi hakkındaki kanun” da tetikleyici
rol oynadı. Bu kanun, Tatar millî okullarında Rusça
sınıfların açılmasını, RusTatar okullarının kurulmasını
öngörüyordu. Rus dilinin zorla okutulması, Tatar köyle
rinin halkı tarafından Hristiyanlaştırmanın yeni bir
adımı olarak algılandı.
1872’de din adamlarının başkanlığında Tatar köylüler
millî okullarda Rus sınıflarının açılmasına karşı müca
dele başlattılar. Medrese ile mekteplerde bu tür sınıflar
ancak XIX. yüzyılın sonlarında açıldı.
1880–1890’lı Yıllardaki Tatar Köylü Hareketleri
70’li yıllar boyunca Tatar köylüleri arasında gittikçe
artan hoşnutsuzluk, 1878–1879 yıllarında güçlü ve
toplu bir harekete dönüştü. Bunun sebebi, 1878’de vila
yetteki köylülerin durumundan sorumlu olan devlet
dairesinin yayımladığı yeni bir yönerge oldu. Buna göre
mahalle okullarında da Hristiyanlık dersleri okutula
cak, Ortodoks kiliselerinin bakımı için para toplanacak
tı. Ortam iyice gerginleşti.
Kasım — Aralık 1878’de köylülerin hareketinin mer
kezi, Kazan Vilayeti'nin Kazan İlçesi’ndeki Bolşie
Mengerı, Bolşoy Atninsk ve Mamsinskaya nahiyeleri
oldu. 1879’da Mamadış ve Spassk ilçelerinde ayaklan
ma başladı. Ancak vilayetten gelen birlikler köylüleri
bastırmayı başardı.
Dinî hareket olarak başlayan 1878–1879 köylü müca
delesi, sonraki aşamada sosyal bir nitelik kazandı.
80’li yılların sonunda — 90’lı yılların başındaki tarım
krizi, ekmek fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Bu
gelişme köylü kesime bir darbe daha vurmuş oldu.
Fakir köylüler de toprakları terk edip ve hayvanlarını
satıp çalışmaya şehirlere gitmeye başladı. 1891 yılında
ki açlık, durumu daha da kötüleştirdi. Bu durum, fakir

Özellikle Bolşe-Mengerskaya Nahiyesi’nde olaylar çok aktif ve sert gelişti. 12 köyün
erkekleri 26 Kasım günü Bolşie Mengerı’da toplandılar. Kendilerine büyük zararı
dokunan polisleri dövdüler, köylüleri sakinleştirmek için gelen ilçe yöneticisinin
etrafını çevirdiler. Bir sonraki gün 12 köyün de muhtarını görevden alıp bu
görevlere güvendikleri kimseleri getirdiler. Bu hareket, komşu nahiyelere de yayıldı.
Hareketin bastırılması için 500 askerden oluşan bir birlikle Vali N. Ya. Skaryapin
geldi. Evlere baskınlar ile tutuklamalar, cezalandırmalar başladı. Skaryapin isyan
eden 12 köyün köylülerini Bolşie Mengerı Köyü’nde toplattı ve herkesi diz çöktürttü,
70’li Yıllardaki Köylü Hareketleri
daha sonra da köylülere çubukla vurma emrini verdi. Bu şekilde 800 köylü
Reformların yapıldığı ilk yıllar, hürriyetlerine kavuşan cezalandırıldı. Her birine 100–200 kez çubukla vuruldu.

köylülerin durumunun iyileşmediğini, hatta daha da
kötüleştiğini gösterdi. 1870’li yıllarda Kazan
Vilayeti’nde köylü hareketleri arttı. Eski köle köylüler

lerle köyün zengin kesimi arasındaki gerginliği daha da
arttırdı. Köylülerin köylü hareketlerini başlatmasındaki
sebepleri şöyle özetleyebiliriz: yüksek vergi ve yüküm
lülükler (% 36), yerel idarî ve polis yetkilileri ile mahke
melere karşı memnuniyetsizlik (% 35), toprak sorunu
(% 23), ormanların kesilmesi ve yangınlar (% 6).
Devlete ve çiftlik sahiplerine ait ormanlardaki ağaç
ların kesimi yüzünden köylülerin yetkililer ve çiftlik
sahibi kimselerle çatışmaları özellikle Laişev, Kazan,
Çistopol ve Mamadış ilçelerinde yaşandı.
Tatar köylerindeki isyan hareketlerinin çoğu millî
bağımsızlık niteliği taşıyordu. Bu husus, bölgedeki
Tatar köy hareketinin de en önemli özelliğiydi. Genel
olarak ise reform döneminde vilayetteki köylülerin
mücadelesi, bütün Rusya’daki köylü ayaklanmalarına V. N. Figner
has güçlü ve zayıf vasıflara sahipti.

V. İ. Lenin Kazan
Üniversitesi’ndeki
öğrenciler
toplantısında,
1887. Ressam:
H. A. Yakupov,
1967–1969.

Propaganda Cemiyeti (Çaykovcular Cemiyeti) ile bağ
lantılı olup “193’lüler süreci” olarak adlandırılan halk
arasında propaganda yapma suçundan ceza aldılar.
Davut Aitov, devrim propagandası suçundan
Petropavlovsk Kalesi’nde hapis yattı, daha sonra yurt
dışında I. Enternasyonal’in Rusya Şubesi’nin üyesi oldu.
Öğrenci Protestoları
Halk hareketinin üniversite öğrencilerinin katılımıyla
genişlediği hususunu göz önünde bulundurarak III.
Aleksandr Hükümeti, yüksek eğitim kurumlarında
düzenin sağlanmasına yönelik birtakım önlemler alma
ya başladı.
1884 yılındaki Üniversite Tüzüğü, üniversitelerin
özerkliğine tamamen son verdi. Öğrencilere toplantı
lar yapmak, yardımlaşma dernekleri kurmak, okuma
ve eğitim grupları oluşturmak gibi etkinlikler yasak
landı.
1887 yılının Kasım ayı ile Aralık ayının başında yeni
düzenlemelere karşı protesto gösterileri yapıldı. Kasım
ayının sonunda Kazan’da Moskovalı öğrencilere karşı
yapılan polis baskısından haberdar olundu. Jelatinli
teksir makinesi ile şöyle yazılar yazılıp dağıtılmaya baş
landı: “Kazanlı Öğrenciler! Bizim üniversitelerin elinden
alınan hakları korumayacak mıyız? Yaşananlara karşı
protestomuzu belirtmeyecek miyiz?”
Başkentten gönderilen 27 Kasım 1887 tarihli telgraf
ta “kargaşa yaşandığı takdirde müsamaha gösterilme
mesi” belirtiliyordu. 4 Aralık günü üniversitenin konfe
rans salonunda toplantı başladı. Üniversite ve
Veterinerlik Enstitüsü’nün 350 öğrencisinin imzasını
taşıyan toplu dilekçe üniversite rektörü N. A. Kremlev’e
sunuldu. Dilekçede şöyle yazılıyordu: “Bizim toplan
mamızın sebebi, özelinde üniversite hayatının genelin
de de Rus hayatının bulunduğu ortamdır…” Dilekçede
ayrıca üniversite hayatının demokratikleştirilmesi,
polis kontrolünün sona erdirilmesi, yükseköğrenim
görmenin önündeki bütün engellerin kaldırılması, yük
seköğrenim harçlarının azaltılması, zorunlu üniversite
kıyafetinin iptali istendi.
45 öğrenci üniversiteden atıldı, 40 elebaşı ise tutuk
landı ve Kazan’dan gönderildi.
SosyalDemokrat Dernekler

1880’li yılların başından itibaren G. V. Plehanov tara
fından yurt dışında kurulan “Emeğin Özgürleştirilmesi
Grubu”ndan sonra Rusya’da da K. Marks ve F. Engels’in
eserlerini inceleyen ve yayan oluşumlar ortaya çıkmaya
Toplantının aktif katılımcılarından biri de Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Vladimir Ulyanov
(1870–1924)’du. Simbirsk Gimnazyumu’nu altın madalya (üstün başarı) ile bitirdiği 1887 yılı Ulyanov
başladı.
ailesi için çok trajik bir yıl oldu. Mayıs ayında Ulyanovların büyük oğlu 21 yaşındaki Aleksandr, Çar III.
Kazan’da ilk Marksist dernek, N. E. Fedoseev
Aleksandr’a yapılan suikaste katıldığı gerekçesiyle idam edildi. Aynı dava çerçevesinde Aleksandr’ın
(1869–1898) başkanlığında kuruldu. Fedoseev daha
kızkardeşi Anna beş yıllığına sürgüne gönderildi. “Devlet suçlusu”nun kardeşini muhtemelen başkentteki Birinci Kazan Gimnazyumu’nda iken Belinskiy, Çernı
üniversitelere kabul etmeyeceklerinden dolayı Vladimir’in eğitiminin devamı için Ulyanovlara bu tarihe
şevskiy, Dobrolübov’un çalışmalarını okumaya başla
kadar da yabancı olmayan Kazan şehri seçildi. İ. N. Ulyanov, Kazan Üniversitesi Fizik-Matematik
mıştı. Marksist literatür ile tanışması ise onun görüşle
Fakültesi’nde okumuştu, Vladimir’in annesi Mariya Aleksandrovna’nın kızkardeşleri Kazan’da yaşıyor,
rini de belirlemiş oldu. 1887’de o “siyasî güvensizlik,
Mariya’nın babası A. D. Blank’ın çiftliği Kazan’dan 40 kilometre uzaklıktaki Kokuşkino Köyü’nde
yasak kitaplar okuma ve zararlı düşüncelere sahip
bulunuyor ve Ulyanovlar yazları hep buraya geliyorlardı. Askerî birlikleri sokma tehlikesi karşısında
olma” suçlarından dolayı gimnazyumun son sınıfından
toplantıya katılanlar, üniversiteden ayrıldılar, bunlardan 99’u öğrenci kimliklerini de bıraktılar. Bunların atıldı.
arasında Vladimir Ulyanov da vardı. 4–5 Aralık gecesi ise o, ilk kez tutuklandı. 7 Aralık günü V. Ulyanov,
Fedoseev’in kurduğu dernek çoğunlukla öğrencilerden
Kokuşkino Köyü’ne gönderildi ve burada 10 ay boyunca göz hapsinde kaldı.
oluşuyordu. Bu öğrencilerden biri de sürgünden dönen
Vladimir Ulyanov idi. Bunlar, Rusçaya tercüme edilen
1870–1880’li Yıllarda Toplumsal Hareketler
Marksist kuramcıların eserlerini, “Emeğin Özgürleştiril
mesi Grubu”nun yaptığı çalışmaları, G. V. Plehanov’un
1870'li yıllarda toplum hareketinin en etkilisi ve kala
Naşi Raznoglasiya (Bizim Anlaşmazlıklarımız) adlı kitabını
balığı halkçılık idi. Bağımsızlık için mücadele geleneği
okuyorlardı. Propaganda yalnızca öğrenciler arasında
nin güçlü olduğu İdil Boyu ve özellikle de Kazan
değil Kazanlı işçiler arasında da yapıldı.
Vilayeti, halkı harekete geçirmek isteyen demokratik
1889 yazında tutuklanmalar oldu, dernekler nere
aydın kesimi âdeta kendisine çekiyordu.
deyse tamamen kapatıldı. 1890’lı yılların başında
Samara’daki Zemlya i Volya (Toprak ve Hürriyet) adlı
Kazan’da sosyaldemokrat dernekler üniversite öğren
devrimciler cemiyeti üyeleri arasında Finger kız kar
cisi A. M. Stopani ve Veterinerlik Enstitüsü öğrencisi N.
deşleri de yer alıyordu. Bunlardan — Vera Nikolaevna
E. Bauman tarafından kuruldu. Bu dernekler özellikle
Finger (1852–1942) — efsaneleşti. O, cemiyetin en gizli
Alafuzov, Krestovnikov, Ram gibi fabrika sahiplerinin
ve en tehlikeli işlerinde görev aldı. Asılarak idam ceza
işçileri arasında propagandaya önem verdiler, onlar
sı, süresiz sürgün ile değiştirildi ve 1884’te 32 yaşında
arasından da propagandacı yetiştirmeye çalıştılar.
ki V. N. Finger, Şlisselbyrg Kalesi’ne atıldı. Ancak 20 yıl
Nitekim dokumacı Efim Tabeykin, Alafuzov fabrikala
sonra, 1904’te “annesinin yalvarması üzerine” cezası
rındaki işçilerden oluşan ilk Marksist Derneği kurdu.
sona erdi. Kaleme aldığı hatıratında hapis yıllarını
“Hayat Saatinin Durduğu An” başlığı ile verdi.
Topluca “halka katılım” sürecine Tatar ailelerin tem
silcileri de katıldı. Bunlar arasında Davut ve İlyas Aitov
kardeşleri de zikretmek gerekmektedir. Bunlar, Büyük
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XIX. Yüzyılda Kazan

1801–1805
Kazan’ın Yeni
Tatar
Mahallesi’nde
cami inşa edildi.
1804
Kazan Üniver
sitesi kuruldu.
1807
Kazan’daki Han
Sarayı yıkıldı.
1815–1819
Mavi Cami inşa
edildi.
1835
II. Kazan
Gimnazyumu
açıldı.

1800’de Kazan’da 11.126 erkek (toplam 22.000 kişi)
yaşıyordu. Aynı tarihte valiye bağlı olmak üzere polis
memuriyetleri oluşturuldu. Kazan üç polis bölgesine
bölündü. Adı bilinmeyen bir mühendis tarafından
1807’de yapılan Kazan planında şehrin düzenlenmesi
net olarak görülmektedir. Bu plana göre Kaban
Gölü’nün sağ kıyısı ve Rus mahallelerinin bulunduğu
yerler, daha daimî bir planlamaya tâbi tutulmamıştı.
Eski Tatar Mahallesi ise yeniden yapılandırılmış ve
genişletilmişti. Semtin ortasında bulunan Mercanî
Camisi’nin yanından bir sokak geçti ve semti ikiye
böldü. Planda klasik tarzda inşa edilen yeni bir kapa
lı çarşı da yer almaktadır. Çarşı alanının genişletilme
si için yanan eski kapalı çarşı ile Ruhban Akademisi
arasındaki boş alan da kullanıldı. Kapalı Çarşı’nın
uzunluğu 220 metre idi. Bu plana ayrıca Bulak Kanalı
ile Aşağı ve Orta Kaban göllerinin sahillerini düzenle
me projesi de ekliydi.
XVIII. yüzyılın sonu — XIX. yüzyılın ilk 30 yılında
Eski Tatar ve Yeni Tatar mahallelerinde Klasisizm tar
zında kerpiçten 4 cami yapıldı. Bunlar Galeevskaya
(Gali/Ali) Camisi (1798), 11 No’lu Cami (1801), Eski Taş Kazan’dan
Camisi (1802) ve Mavi Cami (1815–1819) idi. XIX. yüz manzaralar,
yılın ortasında Ruslarla Tatarların ayrı sokaklarda XIX. yüzyıl
yaşadığı ve ayrı dinî ve kültürel yapılarının olduğu
sanayi mahalleleri de şehrin içerisine dâhil edildi.
Ağaç camiler ise Amirallik, Porohovaya (Barut) ve

1839
Kazan Ekonomi
Cemiyeti kurul
du.
1847
Kazanka Nehri
üzerinde bent
inşa edildi.
1870
Kazan
Vilayeti’nde Rus
Tatar okulları
açılmaya
başlandı.
1878
Kazan Arkeoloji,
Tarih ve
Etnografya
Cemiyeti
kuruldu.
1890
Kazan’da İlmî
Sanayi Panayırı
yapıldı.
1893
MoskovaKazan
demir yolunun
inşaatı
tamamlandı.

Yagodnaya (Meyve) mahallelerinde bulunuyordu. Kazan’daki
İvanov Tepesi ve
Camilerin yanında medrese ile mektepler vardı.
1845’te Saman Pazarı’nda Saman Camisi inşa Kapalı Çarşı
edildi. Bu cami, Kazan’da Müslüman yapıları inşa
sürecinde yeni bir dönemi ifade ediyordu. Bu cami
de ilk kez küçük kubbeli cami, yerde başlayan mina
re ile birleşiyordu. Daha sonra Sultan Camisi (1868),
Burnay Camisi (1872), Azim Camisi (1890), Pembe
Camisi (1905) de bu tarzda inşa edildiler. Daha
XVIII. yüzyılın sonlarından it ibaren camilerin
yanında medrese ve mektepler açılmaya başlandı.
Bu tür okulların en meşhurları şüphesiz Apanay,
Mercanî ve Muhameddiye okulları idi. Cami ve
medreselerin çoğu, dış görünüm it ibarıyla Rus
mahallelerinden ayrılan Tatar mahallelerinde bulu
nuyordu. Meydandan ziyade sokakların birleştiği
noktada bulunan camiler ve çiftliklerle evler de
Tatar mahallelerine ayrı bir özellik katıyordu.
Evlerin kadın ve erkek bölümleri olmak üzere ikiye
bölünmesi, evlere yalnızca avludan girilebilmesi,
yabancıların bakışlarının engellenmesi için pencere
lerin önüne dekoratif parmaklıkların yerleştirilmesi
vs., bunların hepsi İslâmiyet’in Tatar ev kültürünün
üzerindeki etkileriydi.
1804’te Kazan’da üniversite açıldı, 1807’de Han
Sarayı yıkıldı. 1815 yılındaki büyük yangın sırasında
şehrin bütün merkezî bölgesi, konsistori (kilise mec

lisi) binası, Kremlin’deki piskoposluk binası ve diğer
devlet idarî organlarının binaları yandı. Aynı sene
vilayet mimarı A. K. Şmidt yanmış semtlerin haritası
nı çıkarttı. 1807 yılına kıyasla şehrin planlanmasında
ciddi değişiklikler yapılmadı, yalnızca 1807’de Arça
Kırı’nda yeni yerleşimler oldu. 1816’da Şmidt, Arça
Kırı’nın doğu kesimlerinde yeni mahallelerin kurul
masına yönelik yeni planlar hazırladı. Batı bölgelerin
den farklı olarak kırın doğusundaki yerleşimler, mali
kâneler şeklindeydi.
Mimar İ. Mari tarafından 1820’de hazırlanan Kazan
planı aslında Kazan’ın yeniden yapılandırılmasının
son safhasını ortaya koyuyordu. Plandan Kaban
Gölü’nün sağ taraflarının yeniden yapılandırıldığı,
Kazan etrafındaki köylerin düzeninin de tamamlan
dığı görülmektedir. 1820’lerde şehirde artık 36.000
kişi yaşıyordu. 1825’te Kazanka Nehri’nin sağ kıyısın
daki Amirallik, Bejboldinskaya, Yagodnaya, Grivka,
Kozya, Kiziçeskaya köyleri (mahalleler) Kazan’a dâhil
edildiler.
Kazan’da yeni binaların inşasına devam edildi.
1835’te İkinci Gimnazyum açıldı. 1836’da Kazan’ın
askerî valisi S. S. Strekalov’un inisiyatifi ile vilayetin
messahı P. N. Seleznev Kazan ve köylerinin yeni pla
nını yaptı ve bu plan 1839’da İmparator II. Nikolay
tarafından onaylandı.

Kaban Gölü

Orenburg yolundan (tarafından) şehre tarihî giriş
kapısını da işte bu plana göre yeniden yaptılar,
Sukonnaya (Çuhacılar) Köyü civarında Kazan’ın sınır
larını genişlettiler, Eski Tatar Mahallesi ile Yeni Tatar
Mahallesi’ni birleşt irmek istediler. Bu dönemde
Kazan’da kerpiçten 429 ev vardı.
1842 yılındaki yangın da Kazan’a büyük zarar verdi.
Yangından sonra buraya Projeler Komisyonu üyesi ve
Ulaşım Yolları Başyönetimi mühendisi Vasilyev gön
derildi. Vasilyev özellikle şehrin kenar bölgelerine
önem verilen yeni bir plan yaptı. 1839 ve 1842 yılla
rındaki planlar arasında pek fark yoktu. 1850’de ise
topoğraf Duvanov yeni bir Kazan planı daha yaptı.

KazanskoBogoroditskaya
(Bakire Meryem
Ana) Kilisesi,
1825–1829

Kazan Kremlini

Nurullah
(Samanlık,
Yunusov, Yedinci)
Camisi.
Mimar:
A. K. Loman,
1845–1849

Topoğraf Terskiy ise 50 sajen (1 sajen = 2.134 metre)
: 1 inç ölçek çizgisinde bir harita daha hazırladı.
Terskiy’in bu çalışması aslında 1768 planının hayata
geçirildiğine dair kanıttı. 1833–1836 yıllarında yakın
köylerin şehre dâhil edilmesiyle birlikte yeni katılan
yerler 1842 haritasında ayrı ve daha ayrıntılı bölümler
şeklinde gösterilmiştir.
1849’da eski bir kilisenin yerine Saray Kilisesi yapıl
dı. XIX. yüzyılın son 30 yılından itibaren ise Kazan’da
sanayi panayırları gerçekleşt irilmeye başlandı.
Onların gerçekleştirilmesi için özel geçici yapılar inşa
edildi. İlk zanaat ve tarım ürünleri sergisi ise
Kazan’da 1886’da yapıldı. Sergide her ilçe için ayrı
yerler ayrıldı.
1890’da Kazan’da İlmîSanayi
Panayırı yapıldı. Nikolaevskaya
Meydanı’nda panayır için büyük
bir yer ayrıldı ve daha sonra tekrar
sökülen tahtadan yapılar inşa edil
di. Her ilçe için ayrı yerler tahsis

edildi. Ayrıca fabrika malları, zanaatçıların ürünleri,
tarım ürünleri, fotoğraflar vs. de ayrı bölümlerde ser
gilendi. Sergi yerinin projesi M. N. Litvinov tarafın
dan çizilmişti. Serginin yapıldığı yapının ana girişi,
Teatralnaya Sokağı (şimdiki Puşkin Sokağı) tarafın
dan idi. Burada çok karmaşık bir yapıya sahip büyük
bir sergi pavyonu yer alıyordu. Hemen yanında üç
pavyon daha vardı. Ana yapının ekseni boyunca fab
rika sanayi ürünlerinin sergilendiği uzunca bir yapı
mevcuttu. Bu yapının çok süslü olan girişi,
Nikolaevskaya Mahallesi’nin bahçesine bakıyordu.
Buradan da plan açısından “Ш/Ş” harfini oluşturan
merkezî binaya paralel bir şekilde farklı uzunluklarda
iki kanat yayılıyordu. Yapının inşaatında millî mimari
mot iflerle Rönesans mot iflerinin birleşt irilmesi,
yapıya büyük bir orijinallik kattı.
1880’de 1734 tarihli Voskreseniya Hristova (Hz.
İsa’nın Diriliş) Kilisesi yerine V. G. Rozen’in projesine
göre aynı adı taşıyan yeni bir kilise inşa edildi.

Kazan manzaralı
kartpostallar,
XIX. yüzyıl

Sultan (Ziganşa,
Usmanov,
Sekizinci, Kırmızı)
Camisi.
Mimar:
P. E. Anikin, 1868
Azimovskaya
(Azim) Camisi,
1890
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XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı
Okul İşleri ve Basın
1850–1870 yıllarındaki kanunlar, ilk ve ortaöğretim
de değişikliklere yol açtı. Bu alandaki reformların
amacı, okumayazmayı öğretmek, ekonominin farklı
alanları için uzman yet işt irmekt i. Bunun dışında
hayat, umumî ve özel eğitim kuruluş ağının genişletil
mesini gerektiriyordu. Bu da ilk ve ortaöğretim kapı
larının daha geniş kitlelere açılmasını zorunlu kıldı.
İlkokulların sayısı arttı. Bunlarda artık dinî mensubi
yetlerine bakılmaksızın her sınıftan vatandaşın çocuk
ları okuyabiliyordu. 1864 yılındaki halk ilkokullarına
dair kanun, devlet okullarının yanı sıra şehir ve köyler
K. Nasırî
tarafından
yapılan yerküre,
XIX. yüzyılın
sonu

Sanayi Okulu,
Kazan

deki farklı cemiyetlerle özel şahıslara da ilkokul açma
hakkı tanıdı. İlkokul müfredatında okuma, yazma, arit
metik, din bilgisi, bazı yerlerde kilise müziği gibi ders
ler vardı. Bu okullarda eğitim, ücretsiz ya da ücretli ola
biliyordu. Eğitim işleri, vilayet ve ilçedeki okul komite
lerinin kontrolü altında yürütülüyordu.
1865 yılından itibaren Kazan Vilayeti’nde ve özel
likle de Rus köylerinde üç yıllık yerel idarî organlarının
okulları açılmaya başlandı.
En fazla şüphesiz Halk Eğitimi Bakanlığı’nın okulu
vardı. Bunlara “bakanlık” okulları denilmektedir.
Bunlar 1 veya 2 yıllık okullar ile yine devlete ait üç yıl
lık (erkek, kız, karışık) okullardı. Bu okullarda tarih,
coğrafya, resim gibi dersler de okutuluyordu.
Ortodoks Kilisesi’nin kontrolünde ise 1880’den iti
baren sayıları artan kilise bünyelerindeki okullar bulu
nuyordu. Bu okullarda eğitim süresi 2 yıl idi.
Nihayet özel ilkokullar da mevcuttu. Bunlar aynı
zamanda bir nevi ortaokullara hazırlık sınıfı mahiye
tindeydiler.

Gittikçe artan okullardaki öğret
men iht iyacını karşılamak için
imt ihanlar yapılıyordu. İlkokul
öğretmenliği için sınavlar gimnaz
yumlarda, ilçe okullarında öğret
men olarak çalışmak için ise Kazan
Eğit im Bölgesi’ndeki öğretmen
komitesi tarafından yapılıyordu.
1874’te ilçe okulları, 4 yıllık şehir
okullarına dönüştürüldü. Öğret
men yetiştirmek için ise 1876’da
Kazan Öğretmen Enstitüsü açıldı.
Bu enstitüye dinî kanunlar, Rusça,
aritmetik, geometri, tarih ve coğ
rafya sınavlarını başarıyla veren 16 yaş üstü her sınıf
tan gençler kabul ediliyordu. Enstitüde eğitim süresi
üç yıldı. Mezunlar, şehir okullarında öğretmenlik
yapma hakkı kazanıyorlardı.
Vilayetteki okulların kontrolü ve düzenlenmesi için
halk okulları müdürlüğü gibi yeni bir oluşum kuruldu.
Bundan
önce
bu
görevi,
İkinci
Kazan
Gimnazyumu’nun müdürü yürütüyordu. Müdür ve
yardımcıları yalnızca devlet değil özel okulları da tef
tiş ediyorlardı.
1871–1891 yılları arasında 20 yıl boyunca müdürlük
görevini meşhur pedagog İ. A. İznoskov yaptı. O, vila
yetteki eğitim kurumları ve Hristiyanlaştırmaya dair
birkaç eser de kaleme aldı.
1864’te kağıt üzerinde de olsa bütün sınıf ve etnik
gruplara eşitlik tanıyan Gimnazyumlar Tüzüğü kabul
edildi. Dört yıllık okullar açıldı. Bunlar yedi yıllık gim
nazyumların ilk dört sınıfı ile eşit düzeyde kabul edili
yordu.
Vilayette gimnazyumlar yalnızca Kazan’da vardı.
1874’te Üçüncü Erkek Gimnazyumu açıldı. İki yıl sonra
ise mevcut Mariinka Kız Gimnazyumu’na bir kız gim
nazyumu — Kseninskaya Gimnazyumu — daha eklen
di. 1880’de özel ortaokullar da açılmaya başlandı. İlk
açılan özel gimnazyum ise Manuylov Erkek
Gimnazyumu idi.

Kazan medresesi
öğrencisi,
XIX. yüzyıl

Kazan’daki
Kseninskaya Kız
Gimnazyumu ve
Lobaçevskiy Anıtı

Kazan Vilayet Okul Komitesi’nin
verilerine göre 1876 yılının başında
vilayette 54’ü şehirde, 353’ü köyde
olmak üzere 407 okul vardı. Bunun
dışında masrafları Halk Eğitimi
Bakanlığı tarafından karşılanan Rus
olmayan öğrencilerin 7 okulu vardı.

Dört yıllık okullar, ilçe merkezlerinde de açıldı.
Örneğin Çistopol’de dört yıllık hem kız hem erkek
okulları açıldı.
Bunların dışında klasik olmayan ortaokullar da
mevcuttu. Gimnazyumlardan farklı olarak bu okullar
sanayi ve ticaret alanlarında çalışacak eleman yetişti
riyordu. Kazan’da bu tür okul, 1875’te açıldı.
Gimnazyumlarda olduğu gibi bunlarda da eğitim
paralı olup 6 yıl sürüyordu. Yerel ihtiyaçlara uygun
olarak 5. ve 6. sınıflar, temel ve ticarî sınıflar olmak
üzere ikiye ayrılıyordu. Ticarî sınıflara geçenler, tica
rete dair temel bilgiler ediniyorlardı.

Öğretmen ve
öğrencileri

Birkaç yıl sonra temel sınıfların bünyesinde ek bir
sınıf daha oluşturuldu. Bu sınıflarda öğrencileri üni
versite ve enstitü sınavlarına hazırladılar.
Tatar Okullarının Gelişimi
Tatar eğitiminin temelini medreselerle mektepler
oluşturmaya devam etti. Bunlarda eğitim Müslüman
Doğu’nun akidelerine göre yapıldı. XIX. yüzyılın ikinci
yarısında mektep ve medrese sayısı artmaya devam
etti, Kazan’da en yüksek kalitede eğitim veren med
reseler açıldı. Ancak onların programı eskisi gibi hâlâ
teoloji dersleri içeriyordu. 1871’de Kazan’da 600
öğrencisi olan 9 yüksek medrese vardı. Vilayette ise
20 medrese ve birkaç yüz mektep vardı.
26 Mart 1870’te “Rus olmayanların eğitimine dair”
kanunlar çıkartıldı. Bunlarda açıkça Rus olmayanların
eğitiminin nihai amacının onların Ruslaştırılması ve
Rus halkı ile birleşmesi olması gerektiği belirtiliyor
du. Rus olmayan Hristiyanların çocukları ana dilde
eğitim alıp aşama aşama Rusça eğitime geçiyorlardı.
Müslüman Tatarlar için ise ilk olarak mektep ve med Kazan’daki
reselerde masraflarını halkın karşılayacağı Rusça Eğitim Enstitüsü
sınıfların, ikinci olarak da devlet tarafından Tatarlar
için şehir ve köylerde Rusça eğitim veren okulların
açılması öngörüldü. Bundan sonraki tarihte yeni mek
Ş. Tagirov
Tatar Öğretmen Okulu’nun ilk mezunlarından olan Ş. Tagirov’un (1858–1918)
hayatı çok ilginçtir. Yeni açılan öğretmen okuluna o, Mercanî Medresesi’nden
geçti ve 1880’de bu okuldan üstün başarıyla mezun oldu. O dönemde okulda
güzel yazı ve resim derslerini Moskova Resim, Heykelcilik ve Mimarlık
Okulu’nun mezunu ve İkinci Kazan Gimnazyumu’nun hocası G. Yu. Filippus
veriyordu. Onun Yazı Öğrenme Rehberi, Rusya’da en iyi el yazı öğrenme kitabı
olarak kabul ediliyordu. G. Yu. Filippus’un yanında çalışırken Tagirov, öyle bir
yetenek ve ilgi göstermiştir ki V. V. Radlov, onu özel ders alması için ressam H.
G. Paşkovskiy’in yanına gönderdi. 1883’te Ş. Tagirov resimlerini Petersburg’daki
Sanat Akademisi’ne gönderdi ve Tatarlar arasında okullarda resim dersi vermeye
hak tanıyan diplomaya sahip oldu. Daha sonra o, Kazan Tatar Öğretmen
Okulu’na güzel yazı ve resim hocası olarak tayin edildi. Ölümüne kadar da sevdiği bu işle uğraştı.
Ş. Tagirov, eğitimli her Tatarın Rusça bilmesi gerektiğini düşünüyor ve kendisi
de Kazan’daki medreselerdeki Rusça sınıflarda Rusça dersleri veriyordu. Ancak
çocuklar başta ana dilde okuyup yazmayı öğrenmeliydiler. Çocuklara Rus yazısını öğreten ilk kitabı hazırladı. Rus harflerinin kelimeler içerisinde birbirlerine
bağlantı şekillerini gösteren tablosu ise yalnızca Rus-Tatar okullarında değil,
Rus okullarında bile kullanıldı.
Ş. Tagirov’un 14 çocuğu vardı. Bunların bazıları önde gelen kültür ve eğitim
adamları oldular. Kendi çocuklarını eğitmesi, onu fonetik metotla eğitimi öngören ilk Tatar alfabesini hazırlamaya itti. 1893’te ilk baskısı yapılan bu kitap,
daha sonra 15 kez daha basıldı. Yine hazırladığı resimli Tatar alfabesinin yanı
sıra Arap dilinin morfolojisi ve söz dizimine dair de eserler kaleme aldı.

teplerle medreseler ancak Rusçanın da okutulacağı
şartıyla açılabiliyordu.
Bu uygulamalar Kazan Eğitim Bölgesi Yönetimi’nin
Tatar, Başkurt ve Kırgız okullarının müfettişlerinin
başkanlığında hayata geçirildi. Bu makam 1871’de
oluşturuldu ve ilk müfettiş de meşhur şarkiyatçı ve
1884’te Aleksey Peşkov üniversite eğitimi hayali ile Kazan’a
geldiğinde Kazan’ın meşhur virane bölgesi olan
Marusovka’da (Eski sahibine atfen bu isim verilmiştir)
yaşadı. 1885’te Voljskiy Vestnik (İdil Habercisi) adlı
gazetede Marusovka ile ilgili birkaç makale yayımlandı.
Örneğin gazetenin 3 Eylül 1885 tarihli nüshasında şöyle
yazılıyordu: “Marusovka, tam bataklık içindedir. Biz burada
çoktandır üst sınıra dayanan dış çirkinlikler, yani
Rıbnoryadskaya (Balıkçılar) Mahallesi’ne taşan çöp, gübre,
pis kokan su birikintilerinden bahsetmiyoruz, burada söz
konusu olan, sosyal nitelikteki rahatsızlıklardır.”

Türk dillerinin karşılaştırılmalı tarih analizinin kurucu
su V. V. Radlov idi. Türkoloji ve etnografya alanındaki
hizmetleri dolayısıyla 1884’te o, Petersburg Bilimler
Akademisi’ne üye seçildi.
26 Mart 1870 tarihli kanunların hayata geçirilmesi
nin Müslüman din adamları ile Tatar toplumunun bir
kısmının tepkisine yol açacağını bildiği için Tatar kül
türünün önde gelen isimlerine dayanmaya çalıştı.
Onların da yardımıyla 1872–1873 yıllarında o, ilk Rus
Tatar okulları ile medreselerde Rusça sınıflarının açıl
masını sağladı. Kazan’daki ilk RusTatar okulunun ilk
öğretmeni K. Nasırî, Osmaniye Medresesi’nde açılan
ilk Rusça sınıfının hocası ise Ş. Ahmerov idi.
RusTatar okulları ile medreselerdeki Rus sınıfların
da sesli (fonetik) metot ve görsel malzeme kullanımı
na önem verildi.
Ruslaştırma siyasetinin yanı sıra yetkililer, Tatarlar
arasında millî lâik eğitimin gelişimine karşı çıkıyordu.
Lâik eğitime dönüş, ceditçilik hareketi ile bağlantılıy
dı.

Tatar Öğretmen Okulu
Tatar Öğretmen Okulu, aynen Eğitim Enstitüsü gibi
1876’da açıldı. Okulun amacı, RusTatar ilkokullarında
Rusça ve aritmetik dersleri okutacak öğretmen yetiş
tirmekti. Bu okula sınavları başarıyla veren Tatar
gençleri kabul ediliyordu. Okul, 13 Eylül günü açıldı.
Birinci sınıfta yalnızca 10 öğrenci vardı.
Okulda eğitim süresi 4 yıldı. Hukukî olarak bunlar 4
yıllık gimnazyum benzeri okullara eşittiler. Ancak bu
okulların mezunları, eğitimlerini daha yükseköğretim
kurumlarında devam ettiremiyorlardı.
Tatar Öğretmen Okulu’na yetkililer Ekaterininskaya
(şimdiki Tukay Sokağı, No. 73) Sokağı’ndaki üç katlı
ve üç yan yapılı bir binayı tahsis etti. Bina fizik ve
doğa tarihi sınıfları ile kimya laboratuvarı ve spor
salonu ile donatıldı. Okulun kütüphanesi için
Petersburg’dan kitaplar, haritalar, yerküreler, sınıflar
için ihtiyaç duyulan diğer malzemeler gönderildi.
Bunun dışında Almanya’dan 3.000 Ruble değerinde
teleskop ile diğer benzer aletler getirildi.
Tatar Öğretmen Okulu’nun ilk müdürü, üniversite
ve gimnazyumlarda 27 yıl çalışma tecrübesine sahip
A. Mahmudov idi. Öğretmen olarak bu okulda Kazan
Üniversitesi’nin hocaları ile öğrencileri görev yaptı.
Örneğin Rusça derslerini o dönemde kendisi de Tarih
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Filoloji Fakültesi’nde öğrenci olan ve yalnızca Rusça
ile Tatarcayı değil Farsçayı da mükemmel bir şekilde
bilen Ş. Ahmerov veriyordu. Beş yıl sonra o, A.
Mahmudov’un yerine atandı. Din derslerine ise Ş.
Mercanî giriyordu. Zamanla okul mezunları da bu
okulda öğretmen olarak çalışmaya başladılar.

mücadelesine Tatarların kendileri de katıldılar. Örne
ğin K. Nasırî bu yönde birkaç yıl boyunca uğraş verdi.
Nasırî özellikle Tan Yıldızı adlı gazeteyi çıkartabilmek
için büyük çaba sarfetti. H. Faizhanov’un da Tatarca
gazete çıkartma çabası bir sonuç vermedi. Tatarca
gazete çıkartmak isteyenler arasında Kazan Vilayeti
Spassk İlçesi köylüsü S. Ahmerov’un da bulunması
ilginç bir husustur.
XIX. yüzyıl boyunca idarî makamlara Tatarca gazete
çıkartma izni alabilmek için yapılan başvuru sayısı
20’den fazlaydı. Ancak bunların hepsi, çeşitli gerekçe
ler ileri sürülerek reddedildi. Yetkililerin en büyük kor
kusu ise basın yayın organlarında millî bilincin gelişi
mi, Tatarlar arasında aydınlanma
ve ilerici görüşlerin ortaya çıkma
sıydı.
Ancak nihayetinde hükümet, bu
meselenin çözümünü yalnızca
ertelemiş oldu. 1905 yılındaki dev
rim, hükümet in bu konuda geri
adım atmasını sağladı.

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kazan Basını
Bütün ülkede olduğu gibi Kazan’da da bu dönemde
farklı siyasî içerikte gazeteler çıkmaya başladı. Basın
kanununun nispeten demokratikleşmesi ve Rusya’nın
taşralarında da ilerici toplumsal düşüncenin uyanışı
nın bunda etkisi büyüktü.
Kazanskie Gubernskie Vedomost i (Kazan Vilayet
Haberleri) adlı resmî gazete çıkmaya devam etti.
Borsanın kuruluşu ve ticarîsanayi faaliyetlerin art
ması ile birlikte Kazanskiy Birjevıy Listok (Kazan Borsa
Gazetesi) yayın hayatına başladı.
Rusya’nın taşrasında basının demokratikleşmesin
de önemli rol oynayan ilk gazetelerden biri de 1870’li
yılların başında çıkmaya başlayan KamskoVoljskaya
Gazeta (Kamaİdil Gazetesi) idi. Gazeteyi çıkaran ve
aynı zamanda da editörü olan meşhur edebiyatçı ve
yurt bilgisiyle meşgul olan N. Ya. Agafonov idi.
Kamaİdil Gazetesi’nde başta yerel yönetim sorun
ları ile halk eğitimi gibi toplumsal sorunlar ele alını
yordu. Okurların dikkatleri işçilerin içerisinde oldukla
rı ağır şartlar ve köylülerin sorunlarına da çekiliyordu.
Kamaİdil Gazetesi’ne ilçe merkezlerinden de yazılar
gönderiliyor, gazetenin Sibirya, Nijniy Novgorod ve
Saratov’da kendi muhabirleri bulunuyordu. Nitekim
V. G. Korolenko, bu gazeteyi, “Rusya’nın bütün
Doğusu’nun yayın organı” olarak adlandırdı. Günlük
Haritonov
Matbaası

Aydınlanma Hareketi

K. Nasırî

yazı ve resimler de yayımlayan gazete yönetiminin
amaçlarından biri de bölgeyi ekonomik ve etnografik
açıdan araştırmaktı.
Gazetenin bu yöndeki çalışmaları, yetkilileri rahat
sız ediyordu. Nitekim Basın Yönet imi tarafından
“zararlı ve tarafgir” bulunduğundan dolayı 1874’te
kapatıldı.
1884’te Kazan’da yine toplum içerisinde büyük bir
ilgi gören bir başka gazete — Voljskiy Vestnik (İdil
Habercisi) — çıkmaya başladı. Bu gazetenin kurucusu
daha sonra rektör (1906–1909) olacak Kazan Üniver
sitesi profesörü N. P. Zagoskin idi. Rus hukuk tarihi
uzmanı olan Zagoskin hukuk dışında da birçok alana
ilgi duyuyordu. Üniversitenin 100. yılının anısına
İstoriya Kazanskogo Universiteta (Kazan Üniversite
si’nin Tarihi) adlı dört ciltlik bir eser kaleme aldı.
1895’te ise 700 sayfalık Sputnik Po Kazani (Kazan
Rehberi) adlı kitabı çıktı.
İdil Habercisi daha ılımlı nitelikte bir gazeteydi.
Ancak yine de toplumsal, siyasî ve edebî bir gazete
olarak gerek Rusya’nın genelinde gerekse de İdil böl
gesinde yaşanan gelişme ve süreçlere ışık tutuyordu.
V. G. Korolenko ile G. İ. Uspenskiy gibi aydınlar bu
gazetede yazdılar, A. M. Gorki ilk eserlerini burada
yayımladı.
Reform döneminde Tatarca gazete ve dergi yayım
lama denemeleri de oldu. 1864’te İçişleri
Bakanlığı’nda Tatarca tercüman olarak çalışan P. İ.
Paşino Petersburg’un meşhur bilim adamlarının des
teğini de arkasına alarak Fayda adlı bir derginin
yayımlanması için izin almaya çalıştıysa da bunu
başaramadı. Bir sonraki sene aynı isimle bir gazete
çıkartılmaya çalışıldı, ancak gazete için de gerekli
izinler alınamadı. Artık Tatarca gazete çıkartma

Reform dönemi Rusyası’nda ger
çekleşen sosyoekonomik süreçler,
bağımsızlık hareketlerinin artışı,
eğitim, bilim ve sanat alanlarındaki
demokratikleşme Tatarların haya
tında ve kültüründe de değişiklikle
re yol açtı. Bu dönemde Tatar hal
kının hayatındaki en önemli deği
şiklik, mill î bilincin artması ve
aydınların aktif faaliyetleridir. Bu
değişiklikler aynı zamanda Tatar
halkının feodaliteye karşı tutumu ile dinî fanatizm ve
toplum düşüncesindeki durgunluğu geride bırakma
çabasını yansıtıyordu.
Yeni aydın sınıfının fikir babası olan Kaüm
(Abdülkaüm) Nasırî (1825–1902) Rus kültür ve demo
kratik toplum düşüncesi tecrübesini kullanarak halkı
aydınlatma ve bilim dallarıyla tanıştırma çağrılarında
bulunuyordu.
Kaüm Nasırî, Kazan Vilayet i’nin Sviyajesk
İlçesi’ndeki
köylerden
birinde
(günümüzde
Zelenodolsk İlçesi’ndeki Malıe Şirdanı Köyü) doğdu.
Nasırî ilk eğitimini babasının mektebinde aldı, 16
yaşındayken ise Kazan’a geldi ve eğitimini
Muhammediye Medresesi’nde devam ettirdi. Burada o
Türkçe, Arapça ve Farsça öğrenmeye başladı, ana dilini
ve Rusçayı ise kendisi çalıştı. Başta Kaüm Nasırî baba
sının izninden gitmeye karar vermişti, ancak zamanla
bu fikrinden vazgeçerek bilimle uğraşmaya başladı.

Dönemin en aydın kimselerinden biri olan K. Nasırî yazar, tercüman, tarihçi, etnograf ve dilci olarak büyük bir miras bıraktı. Daha hayattayken Nasırî’nin 40’tan
fazla çalışması yayımlanmıştı. Plodı Besed (Sohbetlerin Meyveleri) adlı eserinde
Doğu’nun önde gelen bilim adamlarının görüşleri ile müellifin çeşitli alanlarda kendisine ait fikirleri yer almaktadır. Kitapta ek olarak ise ibret verici hikâyelerle
fıkralar verilmiştir. Kitabın son, 40. bölümü ise şarkı beyit ve atasözü gibi halk
edebiyatının örneklerini içermektedir.
Fatih Amirhan 1907’de, K. Nasırî’nin Tatarların kendi ana dillerine sahip
olduklarını ilk gösteren ve eserlerini herkesin anlayabileceği dille Tatarca yazan ilk
aydın olduğunu yazmaktadır. Kaleme aldığı çok sayıda ilmî ve edebî eserin yanı sıra
K. Nasırî Tatarlar için aritmetik, geometri, fizik, coğrafya, ziraat, nebatat ilmine dair
de okul kitapları yazdı. Tatarların hayatı ve kültürüne dair bazı etnografik
çalışmalarını ise Rusça yazdı.
1890’da çıkarttığı Kratkaya İstoriya Rossii (Kısa Rusya Tarihi) adlı eseri de Rus
tarihine dair Tatarca kaleme alınan ilk kitaptı. Bunun dışında K. Nasırî RusçaTatarca Sözlük ve Tatarlar İçin Rusça Grameri de çıkarttı. Hayatı boyunca Rus
kültürünün araştırılması gerektiğini savundu ve bundan dolayı kendisine “Rus
Kaüm” lakabı verildi.
1871’den itibaren 20 yıldan fazla bir süre K. Nasırî Tatarca takvim çıkardı. Bu
takvimde ilmî ve edebî bilgilerle tavsiyeler veriliyordu. Hayallerinden biri de ana
dilde gazete çıkarmaktı.

Ş. Mercanî’nin
yüzüğü.
XIX. yüzyılın
ikinci yarısı

K. Nasırî’nin
Rusça-Tatarca
Sözlüğü, 1891

Bunun için de kayıtsız öğrenci statüsünde de olsa eği
timine Kazan Üniversitesi’nde devam etti.
K. Nasırî, öğretmenliğe Rus okulunda başladı. 1855’te
medreseden mezun olduktan sonra Kazan Ruhban
Okulu’nda Tatarca dersleri vermeye başladı. Bu yıllarda
Tatar çocukları için bir okul açıp onlara Rusça okuma
yazma öğretmek istedi. Bu planlarını hayata geçirirken
de çok engelle karşılaştı. Nasırî kendi parasıyla okul mas
raflarını karşılamakla kalmadı, fakir ailelerin çocuklarına
da maddî destekte bulundu. Ayakkabısı olmadığı için
okula gelemeyen çocuklara ayakkabı aldı. Sokakta küçük
ticaretle uğraşmaya başladığından dolayı eğitimini bıra
kan bir çocuğa ise okula devam etmesi karşılığında onun
günlük kazancını karşıladı. Beş yıl
sonra Nasırî, okuldan ayrıldı ve ilimle
uğraşmaya başladı. Ayrılışının en
önemli sebebi ise vilayetteki bütün
okullardan sorumlu müdür V. V.
Radlov ile anlaşamamasıdır. Hayatını
da özel dersler, dilekçe hazırlama ve
Tatarcadan Rusçaya belge tercüme
lerinden para kazanarak devam ettir
di. Nasırî kitap basmakla da kalmadı,
kendi kitaplarının dağıtımını da yaptı.
Nasırî’nin kitaplarının yayımlan
masına tutucu din adamları ile
onların etkisi altında kalan Kazan
toplumunun bir kısmı karşı çıktı.
Ancak Tatar halkının ilerici fikirlere sahip kısmı,
öğrenciler, başta şarkiyatçılar olmak üzere meslek
taşları onun çalışmalarının değerini anlıyordu. İlmî
hizmetleri dolayısıyla Nasırî, 60 yaşındayken Kazan
Üniversitesi bünyesindeki Tarih, Arkeoloji ve
Etnografya Cemiyeti’ne üye seçildi.
Tatar halkının bir başka aydını ise Şehabeddin
Mercanî (1818–1889)’dir. Meşhur bilim adamı ve düşü
nür, günümüz Atninskiy İlçesi’ndeki Yabınçi Köyü’nde
doğdu. Babası, bölgenin meşhur dinî okulu olan
Taşkiçu Köyü’ndeki medresede hoca idi. 17 yaşına bas
tığında mezun olduğu medresede hocalığa başladı. 20
yaşındayken ise o dönemde Tatar toplumunda yaygın
uygulamaya göre eğitimine devam etmek üzere başta
Buhara’ya, ardından da Semerkand’a gönderildi. Şehabeddin
Memleketinden uzakta geçirdiği 11 yılı, Doğu’nun Mercanî,
tarih ve felsefesini öğrenmekle geçirdi. Orta Asya’nın XIX. yüzyıl
Türk halklarının tarihi, genç bilim adamının ilk çalış
malarının konusunu teşkil etti.
Dönemin önde gelen ilerici bilim adamlarıyla da
görüşen Mercanî, İslâm tarihi ve
dinî okullardaki eğitim sistemi üze
rine kafa yorarak Müslümanlar ara
sındaki eğitim sisteminin değişmesi
gerektiği
sonucuna
vardı.
Memleketine döndükten sonra o,
Merkezî Cami’nin imamı ve müder
risliğine getirildi. 1860’ta ise
Kazan’a ahun ve muhtesip olarak
seçildi. Bu yıllarda İslâmiyet’in esas
kaynaklarına yönelmeye ve İslâm
kanunlarının sonraki eklemelerden
temizlenmesi, dinin “yenilenme” ve
yeni dönemin hayat şartlarına göre
düzenlenmesi gerektiğine inanma
ya başladı.
Mercanî’nin dinî ve reformcu
görüşlerini kaleme aldığı Hakikatin
İcmal i adlı eseri, müellife şöhret
kazandırdı.
Mercanî’nin özellikle eski eğitim
metotlarını savunan din adamları
arasında çok sayıda düşmanı vardı. Medresesinde
Mercanî, öğrencilere tarih, edebiyat ve astronomiye
dair de bilgi veriyordu. Yapılan şikâyetler üzerine o iki
kez dinî unvanını kaybetti, ders vermesi yasaklandı.
1871’de mahalle sakinleri tarafından toplanan para
larla bir bina satın alındı ve Mercanî Medresesi adını
alan medrese bu binaya yerleştirildi. Yeni medresenin
yöneticileri, Dinî Nezaret tarafından onaylandıktan
sonra Mercanî yeniden görevine döndü. Tatarların
medreselerde Rusça öğrenmelerini öngören 1870
tarihindeki kanun, birçok imam ile Kazan halkının
tepkisine yol açtı. Mercanî ise Rusça öğrenmenin yeni
bilgilere yol açtığını ve bunun şeriata aykırı olmadığı

Tatarların kökeni meselesini ele alan ilk Tatar bilim
adamlarından biri Mercanî idi. Tarih alanındaki
araştırmaları için Bulgar’ı ve birçok Tatar köyünü ziyaret
etti, çalışmaları için materyal topladı. Mercanî aynı zamanda
Bütün Rusya İlmî Forumu’nda konuşan ilk Tatar idi.
1877’de Kazan’da gerçekleşen IV. Rusya Arkeologlar
Toplantısı’nda o, Bulgar ve Kazan’ın tarihine dair bir
konuşma yaptı. 1885’te ise en önemli eseri olan Müstefadü’lAhbar Fi Ahvali-l Kazan ve Bulgar’ı yayımladı. Bu eserini
yazarken müellif, yazılı kaynaklarla arkeolojik ve etnografik
verilerden istifade etti.

nı söylüyordu. Dinî Nezaret’in tutucu üyeleri, onun
din dersleri verdiği Tatar Öğretmen Okulu’nda çalış
masına da karşı çıkıyordu.
Eğitimcilik, Mercanî’nin en önemli uğraşı oldu. Bu
alandaki görüşleri, onun dinîreformcu programıyla
yakından ilgiliydi. K. Nasırî gibi Mercanî de lâik eğiti
mi savunuyordu. Mercanî, Rus ve
Batı Avrupa kültürü de dâhil olmak
üzere geçmiş ve geleceğin ilerici
mirasının araştırılmasını istiyordu.
Ona göre yalnızca eğitimin yayıl
ması ve Ortaçağ eğitim metotla
rından vazgeçilmesi, millî bilincin
gelişimini sağlayacaktı.
Mercanî, 30’dan fazla felsefe ve
tarihe dair eserin müellifidir.
Bunlar arasında 6.000’den fazla
Doğu’nun bilim adamları ve yazar
larının hayat hikâyelerini içeren
biyografik eserinin ayrı bir yeri var
dır. Çalışmalarının çoğunu Arapça
kaleme alsa da Mercanî, Tatar
edebî dilinin geliştirilmesi gerekti
ğini dile getiriyordu.
1880’de Mercanî Hac’a gitt i.
Odessa’dan gemiyle Yakın ve Orta
Doğu ülkelerine gitti. Ancak onun
güzergâhı ve genel olarak bütün
Hac süreci, çok farklı oldu. O, Müslüman kültürünün
bütün merkezlerine uğradı ve burada devlet adamları
ve meslektaşlarıyla görüşüp onlarla sohbet ett i,
kütüphanelerde çalıştı. Onun bu yolculuğu,
Mercanî’nin kitaplarının Doğu’daki bilim adamları
tarafından okunduğu ve takdir gördüğünü de ortaya
koymuş oldu.
Mercanî’nin fikirlerinin sonraki nesil Tatar bilim
adamları ile yazarlar üzerinde büyük etkisi oldu.
Medresedeki eğitim reformları onun tecrübesiyle bir
leşt iğinde bu fikirler, onu ceditçilik hareket inin
habercisi olarak görmemizi sağlamaktadır.
Kadimciler ve Ceditçiler
Tatarların manevî hayatındaki aşamalı kırılma,
zamanın ihtiyaçlarına göre hayatın yeniden yapılan
dırılma ve Avrupa kültürü ile yakınlaşılma çabası,
ceditçilik olarak adlandırılan toplumsalkültürel bir
harekete yansıdı.
Bu hareket, 1880’li yıllarda okul reformu ve yeni tip
medreselerin açılmasını savunan bir hareket olarak
ortaya çıktı. Ceditçiler, karşılarında kadimcileri buldu
lar. Onların prensipleri ise şöyleydi: hayatın
Avrupalılaştırılmasına izin vermemek, atalardan
kalan hayat tarzını devam ettirmek, kadınlar arasında
eğitimin yayılmasını engellemek, Rusçayı öğrenme
mek. Zamanında bu prensipler, Tatar dünyasını Rus
manevî ve kültürel etkisinden koruyan araçlar olarak
görülüyordu.
K. Nasırî ile Ş. Mercanî gibi aydınlar medreselerde
reform ihtiyacı fikirlerini ortaya atarken ve bu yönde
çalışırken Rusya çapında Türk halkları arasında cedit
çilerin fikir babası ve teşkilatçısı İsmail Gaspıralı idi.
İsmail Gaspıralı (1851–1914), orta halli bir Kırım
Tatar ailesinin çocuğuydu. Moskova’daki Milütinskiy
Askerî Okulu’nda okurken meşhur gazeteci M. N.
Katkov’un ailesinde kaldı. Katkov’un evinde İ. S.
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Turgenev ile tanıştı, daha sonra Paris’te yeniden kar
şılaştıklarında onun özel sekreteri oldu.
Gaspıralı, “Türkçülüğün Babası” olarak adlandırıl
maktadır. Doğu ülkelerinde gezerken Gaspıralı, bütün
Türk halklarının birleşmesi ve ortak Türk edebî dilinin
oluşması gerektiği fikrine kapıldı. Büyük zoruklarla
da olsa sloganı “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” olan
Tercüman gazetesi çıkartılmaya başlandı.
Medresede çalışırken o, Müslüman okullarının yeni
den yapılandırılması gerektiğini anladı. Öğrencilere
Rusça öğretirken eski heceleme metodunu değil de
yeni fonet ik metodu kullandı. Yeni metodun
Arapçadaki karşılığı, “usulu cedid” şeklinde idi.
Ceditçilik adı da buradan gelmektedir.
Kadimcilerin prensiplerine karşı olarak Gaspıralı
ceditçilerin prensiplerini ortaya koydu. Bu prensipler
de şöyleydi: Müslüman okullarında reformlar gerçek
leştirmek; kadınların eğitimine önem vermek; din,
millî fikirlerin en önemli temeli olduğundan dolayı
dinî yönetimi de reformdan geçirmek; Rusça öğren
mek.
Tercüman’ın etkisiyle Rusya’nın farklı köşelerinde
yeni okullar ve Müslüman hayırsever kurumları ortaya
çıktı.
Zamanla “kadimcilik” ile “ceditçilik” terimleri,
pedagojik arayışın çok ötesinde daha geniş anlamlar
da kullanılmaya başlandı. Tutucular, hatta gericiler,
“kadimci” olarak adlandırıldı. “Ceditçilik” ise yeninin
anlamdaşı ve Tatar burjuva ve aydınlarının mücadele Musa Akyiğit
sinin sloganı oldu.
Tatar Edebiyatı

İsmail Gaspıralı

Aydınlanma fikirlerinin XIX. yüzyılın ikinci yarısının
edebiyatına etkisinin önemli gös
tergelerinin başında edebî eserle
rin konusu ve yeni tip kahramanla
rı gelmektedir. Bu dönemin eserle
rinin kahramanları gericilik ve
fanat izm ile mücadele etmenin
yanı sıra kendi halkının kaderini
düşünen, halkın eğitimi için müca
dele veren, Tatar halkının gelişmiş
ve kültürlü milletlerden biri hâline
gelmesi için çaba sarfeden kimse
lerdi. Yeni edebiyatın olumlu kah
ramanı, eğitimli ve ahlaklı kimse
lerdi.
Bu dönemin realist ik nesrinin
temsilcileri, Zakir Bigiev ile Musa
Akyiğit idi.
Musa Akyiğit (1864–1923), Tatar
toplumunun modern hayatının
kaynaklarına dayanılarak kaleme
alınan ilk romanın yazarı olarak
Tatar edebiyatına adını yazdırdı.
İlkokulu ana dilinde okuduktan sonra Akyiğit, 4 yıllık
Rus sınıfına kaydoldu. 14 yaşındayken ise Penza’daki
Rus Gimnazyumu’na girdi. Gimnazyumu başarıyla
tamamladıktan sonra eğitimine Moskova Üniversite
si’nde devam etmek için üniversite yönetimine baş
vuruda bulunsa da başvurusu kabul edilmedi. Kazan
Üniversitesi’ne girme çabası da başarısız oldu.
Daha gimnazyumdayken M. Akyiğit edebiyat ile
ilgilenmeye başladı. Genç yazarın “Hisameddin
Menla” adlı romanı, 1886’da Kazan Üniversitesi
Matbaası’nda basıldı. Bundan sonra Kırım’a gitti ve
bir süre Bahçesaray’da Tercüman gazetesinde çalıştı.
Ancak üniversite okuma kararlılığı devam ettiğinden
dolayı 1888’de Osmanlı Devleti’ne gitti. İstanbul’da
devlet memuru yet işt iren üniversiteden mezun
olduktan sonra aynı üniversitede Rusça dersleri ver
meye başladı, gazete çıkarttı. 1914’ten ölümüne
kadar ise İstanbul Kütüphanesi’nde çalıştı.
M. Akyiğit’in eserleri, modern toplum hayatının
edebiyata yansıtılmasının ilk denemesi ve önemli
toplumsal olayların sebeplerini kavrama çabasıydı.
Zakir Bigiev (1870–1902) çok genç yaşta ölmesine
rağmen onun eserleri Tatar edebiyatında roman ve
seyahatnâme gibi edebî türlerin gelişiminde önemli
rol oynadı. O, Rostov na Donu şehrinde, ahun ailesin
de doğdu. Akyiğit gibi Bigiev de Doğu’nun kültürel
mirasını ve iyi derecede Arapça ve Farsça biliyordu.

Küçük yaştan itibaren Rus dili ve edebiyatına merak
sardı; Balzak, Hugo ve Zola’nın eserlerini Rusça çeviri
lerinden okudu.
16 yaşındayken Binlercesi veya Güzel Kız Hatice adlı
ilk romanını yazmaya başladı. Romanını yayımlatabil
mek için Bigiev, Kazan’a geldi ve burada bir medrese
ye girdi. Nihayet 1887’de 17 yaşındaki Bigiev’in ilk
romanı yayımlandı.
Kazan’daki hayat ile ilgili izlenimlerini ve
Kazan’daki medreselerdeki düzenden duyduğu rahat
sızlığı 1890’da yayımladığı Büyük Günahlar adlı roma
nında ele aldı.
Rostov na Donu’ya döndükten sonra Z. Bigiev, cami
imamı oldu. Onun son kitabı ise,
ölümünden sonra yayımlanan
Nehirler Arasına Yolculuk adlı çalış
masıdır. Seyahatnâme tarzında
olan bu eser, Tatar edebiyatında bu
üslupla kaleme alınan en önemli
çalışmalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Seyahat ile ilgili izle
nimleriyle yazarın düşünceleri, böl
genin tarihi, coğrafyası ve ekono
misine dair bilgilerle zenginleştiril
mektedir. Buhara ile Semerkand’a
giderken Bigiev eğitimini devam
ettirmeyi düşünüyordu. Ancak bu
şehirlerdeki medreseleri görüp
tanıması ve din adamları ile sohbet etmesinden sonra
tam bir hayal kırıklığına uğradı.
Bigiev’in eserlerindeki kahramanlar, onun yaşadığı
dönemdeki Tatar toplumunun temsilcileriydi. Onun
romanlarının kompozisyonu ve tasvir araç ve şekilleri,
bu romanların yeni Tatar edebiyatına büyük bir katkı
olarak değerlendirilmesini sağladı.
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Tatar Şiiri
Şiirde de modern hayata ve vatandaşlık haklarına
daha çok önem verilmeye başlandı. Bununla birlikte
Doğu’nun poetik geleneklerine olan ilgi de devam
ettirildi. Tür açısından çok daha çeşitli bir hâle geldiği
gibi şiirin değerini bilenlerin sayısı da gittikçe arttı.
Şüphesiz poetik eserlerin merkezinde hâlâ aşk,
kaygı, halkın geçmiş ve geleceğini düşünen insan yer
almaktadır. Yeni lirik kahraman etraftaki hayatı eleş
tirmekte, satılan memurları ve cahil mollaları rezil
etmektedir.
Bu dönemin önde gelen Tatar şairlerinin başında Ali
Çokrıy, Yakov Emelyanov, Akmolla gelmektedir.
Miftaheddin Akmolla (1831–1895), çok zor bir hayat
yaşadı. Çok genç yaşta yetim kalması, yoksulluk,
daha sonraki yıllarda karşılaştığı adaletsizlikten sonra
bütün bunları şair kendi şiirlerine de yansıttı.
Ufa Vilayeti’ndeki köylerden birinde doğan şair, ilk
eğit imini köy medresesinde aldıktan sonra
Troitsk’teki medresede okudu. Hayatı boyunca çok
seyahat etti; Kazak bozkırları, Ural, Batı Sibirya’da
bulundu. Kendisi için yaptırdığı dört tekerlikli araba
üç bölümden oluşuyordu. İlk bölümde kendisi oturu
yor, ikincisinde kitaplarını saklıyor, üçüncüsünde ise
alet edevatlarını bulunduruyordu. Çünkü hayatını
idame ettirebilmek için dülger ya da demirci olarak
çalışmak zorunda kalıyordu.
Şairliğinin yanı sıra Akmolla’nın sesi güzel ve çok
usta bir öykücüydü. Uzun yıllarını Kazak çocuklarını
eğitmeye adadı ve bundan dolayı kendisine “ak
molla” anlamında Akmolla adı verildi. Onun ilmi ve
dürüstlüğü de böyle kabul edilmiş oldu. Ancak onun
açık yürekliliği ve iğneli dili, herkesin hoşuna gitmi
yordu. İftira yüzünden şair hayatının birkaç yılını
hapiste geçirmek zorunda kaldı. Burada o, sosyal ada
letsizliğe karşı protesto dolu şiirler yazdı.
Akmolla’nın ilk şiir kitabı, 1892’de Kazan’da çıktı.
Sonraki şiir kitabı ise onun ölümünden sonra yayım
landı. Eserlerinin bir kısmı, onun felsefî düşüncelerini,
ahlak meselelerine yaklaşımlarını ve kendi kaderini
yansıtmaktadır. Akmolla insanların iyi davranışlarına
ve emeğe önem veriyordu. Zenginliğe tapanlarla
kibirden nefret ediyor, cahil din adamlarına karşı çıkı
yordu:

Önemli olmayı seviyoruz
Yüksek sarıkla gezmeyi insanlar
arasında unutmuyoruz.
Ne kadar da sık biz insanları
Sarıkları, kıyafetleri ve unvanları ile
değerlend iriyoruz.
Akmolla şiirlerinde aydınlığa önemli yer ayırdı,
Mercanî’den hayranlıkla bahsett i. Böylece onun
görüşlerinin yayılmasına da önemli katkıda bulundu.
Şairin eserleri halkın ruhuyla doludur. Akmolla yalnız
ca Tatarların değil Başkurtlarla Kazakların hayatını da
ele aldı.
Dramaturji

Bilimin Gelişimi
Kazan Üniversitesi’nin faaliyetleri de aynen diğer
büyük ilim ve eğitim müesseselerinin faaliyetleri gibi
çok zor şartlarda gerçekleşiyordu.
Toplumsal hareketlerin radikal şekillerinin etkisiyle
ve özellikle de 4 Nisan 1866’da D. Karakozov’un II.
Aleksandr’a suikastta bulunmasından sonra hükümet,
eğitim müesseselerine karşı izlediği baskıcı siyasetini
daha da arttırdı. Zaman zaman bu siyaset, gerici bir
nitelik kazandı. Bunu özellikle 1884 Üniversite
Tüzüğü’nde görmek mümkündür. Bu tüzük, üniversi
telerin özerklik kalıntılarını da yok etti, üniversiteleri
Eğitim Bakanı ile eğitim bölgelerinin idarecilerinin
sıkı kontrolüne soktu. Kazan Eğitim Bölgesi’nde bu

Tatarlar arasında dramaya olan ilgi çok eskilere
dayansa da Tatar dramaturjisinde ilk adımlar ancak
XIX. yüzyılın sonlarında atıldı. Daha M. S. Rıbuşkin,
Musa Akyiğit’in Hisamettin Menla Adlı Romanı
Şiirler kitabından
Romanın adındaki “menla” kelimesi, “bilgili insan” anlamında olup kahramana bir sayfa,
XIX. yüzyıl
verilen lakaptır. Hisamettin, köyde çocuklara ders veren ve hayatını da halkın
eğitimine adayan bir kimsedir. Zenginlik, onun için bir şey ifade etmiyor, o kendi
halkının eğitimli, herkesin de mutlu olmasını istiyor. Sevdiği kız Hanife de bu
görüşleri paylaşıyor. Ancak Hanife’nin ailesi kızlarını köy zengininin oğlu
Sibhatullah’la evlendirmek istiyor. Kız da evini terk etmek zorunda kalıyor.
Dönemin olumlu ideallerini yansıtan Hisamettin karakteri, edebiyatçılara göre
halk ideolojisinin etkisiyle oluşturuldu. O yalnız da değildir. Hanife’nin yanı sıra
gimnazyumda okuyan Abuzyar Davletgeldiev, zanaatçı Gaysa Zurkolakov da var.
Gaysa yalnızca eğimin faydalarından bahsetmenin yetersiz olduğunu, faaliyette
bulunmak, yani edebiyatı yaymak ve zanaatı geliştirmek gerektiğini de dile getiriyor. Kahramanlarının ağzından yazar hayatta ihtiyaç duyulan bilgilerin verildiği
okulları savunarak hiçbir şeye bakılmaksızın herkesin eğitim alma hakkına
sahip olması gerektiğini ileri sürüyor.
Eski düzeni savunanlar ise romanın olumsuz karakterleridir. Bunların başında
bütün köye korku salan zengin Galibay, oğlu Sibgatullah ve Molla Beybulat gelmektedir.
Yazar hacim itibarıyla küçük olan bu romanında kendine has sanat üslupları
kullanıyor. Kahramanların karakter ve alışkanlıkları o kadar ayrıntılı ele alınmıştır ki, bunlar uzun süre okuyucuların aklında kalıyor. Karakterlerinin tasviri
için Akyiğit, Tatar nesrine ilk kez kahramanlarının mektuplarını dâhil ediyor.
Doğa tasvirleri de karakterlerin sıkıntılarıyla uyum içindedir.

Tatarların Kazan’da Rus tiyatrosuna gittiklerini yazı
yordu. Ancak Tatarlar arasında özellikle İslâmî kanun
lar ile bağlantılı olan düşünceler, millî tiyatronun
ortaya çıkmasını uzun süre engelledi. Tatar tiyatrosu
nun kuruluş tarihi olarak XX. yüzyılın başı kabul edilse
de ilk oyunlar daha 1880’lerin sonunda Abdurrahman
İlyasî (1856–1895) ve Fatih Halidî (1850–1923) tarafın
dan yazıldı.
İlyasî ile Halid î eğitimli ve meraklı kimselerdi.
İlyasî, Nasırî’ye çok yakındı ve Kazan Üniversitesi bün
yesindeki Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti’nin
toplantılarında konuşmalar yaptı. Hayatını geçindir
mek için kâtip ya da muhasebeci olarak çalışsa da
hayatını bilim ve edebiyata adadı. Edebiyat F.
Halidî’nin de hayatını değiştirdi. O, babası gibi imam
olmadı. Küçük bir ticarî şirket kursa da bu işi de bırak
tı ve 1917 yılına kadar kitap dükkânında tezgâhtar ola
rak çalıştı.
İlk yayımlanan dram, A. İlyasî’nin Nesçastnaya
Devuşka (Mutsuz Kız) idi. Bundan bir yıl sonra ise F.
Halidî’nin V Otvet Nescastnoy Devuşke (Mutsuz Kıza
Cevap Olarak) dramı yayımlandı. Her iki eserin de
merkezinde bir kızın kaderi yer almaktadır. Her ne
kadar planları farklı olsa da her iki eser de eski düzene
karşı yönlendirilen hümanist fikirlerle doludur.
1895’te ilk Tatar komedisi yayımlandı. Komedinin
konusu, iki gencin kendilerine eş bulmak amacıyla
Kazan’dan Çistopol’e gitmeleridir. Komed iya Çis
tay’da (Çistopol’de Komed i) adlı bu eser, toplumun
aile ve evlilikle ilgili düşüncelerini yansıtmaktadır.
Tatarca sahnelenen ilk oyun ise 1898’de Kasımov’da
gösterilen Nesçastnaya Devuşka (Mutsuz Kız) idi.

görevi yerine getiren idareciler P. D. Şestakov ile P. N.
Mıslennikov idi. Üniversitelerdeki öğrenci harcı 5 kat
arttırıldı, bütün öğrenci kulüpleri yasaklandı. Bununla
birlikte Kazan Üniversitesi, İdil bölgesinin en önemli
ilmî merkezi olarak kalmaya devam etti. İlmî okullar
ile çeşitli orijinal ilim dalları burada gelişti. Bazı alan
larda üniversite, Batı’daki üniversitelerden çok daha
ilerideydi.
Kimya Okulu
Kazanlı kimyacılar dünya çapında başarılar elde
ettiler. Organik kimyanın gelişiminde N. N. Zinin’in
öğrencisi A. M. Butlerov (1828–1886) önemli rol oyna
dı. Çocukluk yaştan itibaren kimyaya merak saran
Butlerov, daha gimnazyum öğrencisiyken gerçekleş
tirdiği bağımsız deney sırasında patlamaya sebep
oldu. Ceza olarak gimnazyum müdürü, Butlerov’un
boynuna “büyük kimyacı” yazısının yer aldığı bir levha
asılmasını emretti. Müdürün bu orijinal cezası aslında
âdeta bir kehanetti.
Bilim adamının en önemli keşfi, Vvedenie k İzuçeniü
Organiçeskoy Himii (Organik Kimyanın Araştırılmasına
Giriş) adlı eserinde izah ettiği organik maddelerin
yapısal teorisidir. Bu teori, moleküllerin iç yapılarını
incelemeye imkân tanıdı ve organik kimyada arz etti
ği önem, inorganik kimyada Mendeleev’in periyodik
tablosunun arz ettiği önem ile aynı idi. Butlerov’un
teorisi, kimya alanında yeni bir eğilim yarattı. Daha
sonra A. M. Butlerov, akademiye üye seçildi ve
Mendeleev’in inisiyatifi ile o, Petersburg Üniversite
si’ne davet edildi.
Butlerov, kimyanın dışında doğa biliminin farklı
alanları ile de ilgileniyordu. Bunların en önemlilerin
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den biri de arıcılık idi. Bilim adamın tecrübesi ile
yayınları, Rusya’daki arıcılığı yeni bir seviyeye çıkarttı.
Butlerov’un fikirlerini öğrencileri başarılı bir şekilde
devam ettirdiler. Öğrencileri arasında birkaç kimya
profesörü olduğu gibi büyük sanayi şirketlerinin kuru
cuları da vardı. Öğrencisi V. V. Markovnikov
(1838–1907), atomların karşılıklı etkisine dair teoriyi
geliştirdi.
Markovnikov, doktora tezini de Butlerov’a ithaf
ett i. Daha üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyken
Markovnikov, organik kimyaya dair bir çalışma olma
dığından dolayı Butlerov’un da izniyle onun ders not
larını yayımladı. Bu notlar, Kazan Üniversitesi’nde taş
baskı basılan ilk ders notlarıydı. Butlerov’dan sonra
başkanlığını Markovnikov’un yaptığı kimya laboratu
varının başına daha sonra A.M. Zaytsev (1841–1910)
geçti. Zaytsev, yeni organik birleşimlerin sentezini
sağladı.

St. Petersburg
Üniversitesi profesörü A. M.
Mihayloviç
Butlerov’a Kazan
Üniversitesi
tarafından verilen
Kazan
Üniversitesi şeref
üyesi seçildiğine
dair verilen belge,
16 Nisan 1869

Kazanlı Tıpçılar ve Fizyologlar
Tıp ve fizyoloji alanlarında da akımlar oluştu, araş
tırmalar yapıldı. Fakülteye bağlı Dâhiliye Kliniği’nin
profesörü N. A. Vinogradov’un (1831–1886) iç hasta
lıkların araştırılmasına ve tedavi edilmesine dair çalış
maları çok popülerdi. Kazan Tıpçılar Cemiyeti’nin de
kurucularından biri olan Vinogradov, özellikle doktor
olarak Kazan’ın dışında da tanınıyordu.
Rusya’da oftalmoloji (gözün yapısı ve hastalıklarıy
la uğraşan bilim dalı) dalının temelini atan ilk bilim
adamlarından biri de E. A. Adamük’tür (1839–1906).
Bilim adamın çalışmaları glokom, trahom ve diğer
hastalıkların tedavisini ele aldı, Prakt içeskoe
Rukovodtsvo Po İzuçeniü Bolezney Glaza (Göz

Merkezî basında o üniversitedeki düzenle eğitim
bölgesi idarecilerinden P. D. Şestakov’un faaliyetlerini
eleştiren yazılar yazdı. Bu aslında onun, hükümetin
yükseköğretim alanındaki siyasetine karşı çıkması
anlamına geliyordu. Bu adımı yüzünden Lesgaft, üni
versiteden atıldı ve bir daha eğitim öğretim alanında
faaliyet göstermesi yasaklandı. İktidarın bu keyfî
hareketlerini protesto etmek için önde gelen 7 bilim
adamı istifa etti.
P. F. Lesgoft ilmî çalışmalarını Petersburg’da devam
ettirdi. Burada o, bütün dünyada kabul gören beden
eğitiminin ilmî temellerini geliştirdi.

Anonim ressamın
Aleksandr
Mihayloviç
Butlerov portresi.
XIX. Yüzyıl

Sosyal Bilimler
Tarih, arkeoloji, hukuk, filoloji ve diğer alanlarda
emek veren bazı Kazanlı bilim adamlarının isimleri
gerek Rusya’da gerekse de bütün dünyada biliniyor
D. İ. Mendeleev, Butlerov ve onun keşifleri hakkında şunları yazdı:
“A. M. Butlerov, en önemli Rus bilim adamlarından biridir. Aleksandr
Mihayloviç’in çalışmalarının yönü ve alanı, kendisinden önceki bilim
adamlarının çalışmalarının devamı olmayıp tamamen kendisine aittir. Kimyada
Butlerov okulu, Butlerov ekolü vardır… Onun adı bilimde her zaman zikredilecektir.”

Hastalıkları Araştırmaları İçin El Kitabı) adlı eser yazdı.
E. V. Adamük çok sayıda doktor yetiştirdi, Rusya’nın
dört bir tarafından gelen binlerce hastaya yardım etti.
Rusya’da deney psikoloji biliminin temellerini de
Kazan Üniversitesi Akıl Hastalıkları Bölümü profesörü
V. M. Behterev (1857–1927) attı. 1877–1878 RusTürk
Savaşı döneminde o, daha öğrenciyken, Rus ordusun
da görev alarak yaralı askerlere yardımda bulundu. Kazan şehrindeki
Behterev’in inisiyatifi ile Kazan Üniversitesi bünye Bakteri Kliniği
sinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Doktorları Cemiyeti
kuruldu. Ayrıca o cemiyet in yayın organı olan
Nevrologiçeskiy Vestnik (Nevroloji Habercisi)’in editö
rüydü. Ruh ve sinir hastalıklarına dair onlarca bilimsel
çalışma kaleme aldı.
Profesör ve öğrenciler arasında üniversitenin ana
tomi alanındaki profesörü P. F. Lesgaft (1837–1909)
büyük ilgi görüyordu. 1868–1872 yılları arasında üni
versitenin Anatomi Bölümü’nde başkanlık yaptı.
Kendi ilim dalına mükemmel bir şekilde vâkıf olan
profesör, öğrencilerin hayran kaldığı hocalardan biriy
di. Onun derslerine birçok fakültenin öğrencisi geli
yordu.
Lesgaft, kendi derslerine kızların da girmesine izin
veriyordu. Hâlbuki o dönemin kurallarına göre bu
yasaktı. Hatta onlardan birini (E. Mujskova) asistan
olarak aldı. Mujskova aynı zamanda üniversitedeki ilk
kadın asistandı.

du. Kazan linguistik ekolü çok meşhurdu. İ. A. Boduen
de Curtene, V. A. Bogoroditskiy, N. V. Kruşevskiy bu
ekolün önemli temsilcilerindendi.
İ. A. Boduen de Curtene, bu ekolün kurucularından
dı. Dilci öğrencilerin kulübü olan “Boduen” kulübünün
üyelerinden olan bu bilim adamı nazari dil bilimi, eski
ve yeni Slav lehçeleri, Slavların tarih ve kültürü ile ilgi
lendi. Boduen de Curtene, Avrupa ülkelerindeki bir
çok bilim adamı ile temas içindeydi.
Geniş bilgi ufku ve dil bilimi alanında sahip olduğu
bilgi, onun kendi alanında önemli teorik sonuçlara
varmasını sağladı. Mevcut dillerin araştırılmasında
karşılaştırılmalı tarih metodunun kullanılmasını savu

nan Boduen de Curtene, daha sonra Kazan’dan ayrıl
dıktan sonra Petersburg ve Varşova dil okullarının
kurucusu oldu, bazı akademilere üye seçildi.
Üniversitenin bilim adamları Rus ve dünya tarihi,
hukuk tarihini araştırdılar; bölge tarihi alanındaki
çalışmalarını devam ettirdiler.
1877’te Kazan’da IV. Bütün Rusya Arkeologlar
Kongresi yapıldı. Kazanlı arkeologlar da kongreye
aktif olarak katıldılar. 1878’de ise üniversite bünyesin
de Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti kuruldu.
Cemiyetin aktif üyelerinden biri de meşhur Tatar
bilim adamı K. Nasırî, ilk başkanı ise üniversitenin
profesörü N. A. Firsov idi.
Cemiyet, zengin bir kütüphane
ye, kazılar sırasında bulunan ya da
ilmî geziler sırasında toplanan mal
zamelerin saklandığı arkeolojik ve
etnografik müzeye sahipti.
XIX. yüzyılın sonunda cemiyetin
188 üyesi ve İzvest iya Obşestva
Arheologii, İstorii i Etnograf ii
(Arkeoloji, Tari h ve Etnografya Göz ve Kadın
Cemiyeti’nin Haberleri) adlı yayın Hastalıkları Kliniği
organı vardı. Bu dergide cemiyetin
faaliyetlerine ilişkin raporlarla böl
geye dair makaleler, belgeler ve
materyaller yayımlanıyordu.

Sanatın Gelişimi
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kazan ve vilayete bağlı
diğer şehirlerdeki hayat kültürel faaliyetler açısından
daha yoğun ve eğlenceli geçti. Toplumun eğitimli
kesiminin gittikçe daha büyük bir kısmı tiyatro ve
güzel sanatlarla ilgilenmeye başladı.

Veterinerlik Enstitüsü’nün Açılışı
Tiyatro

Psikiyatr Doktor
V. M. Behterov

Veterinerlik Enst itüsü 1874’te
Kazan’da açıldı. Bu enstitü, Kazan
Üniversitesi
ile
Ruhban
Akademisi’nden sonra Kazan’daki
üçüncü yüksek eğitim kurumuydu.
Bundan önce Kazan’da veteriner ile veteriner kliniği
bile yoktu. Salgın hastalıklar olduğunda da başkent
ten uzmanlar geliyor ve sadece kaç hayvanın öldüğü
ne dair rapor hazırlayıp gidiyorlardı. St.
Petersburg’daki Tıp Akademisi ise daha çok ordu için
veteriner yetiştiriyordu. Hâlbuki veterinerlere olan
ihtiyaç çok büyüktü ve bu işle otçularla sahte dok
torlar uğraşıyordu. Bundan dolayıdır ki Tartu ile
Harkov’daki veteriner okullarının üniversitelere
dönüştürülme sürecinde Kazan’da böyle bir enstitü
nün kurulmasına karar verildi. 40 yıl boyunca İdil’den
Uzak Doğu’ya kadarki geniş coğrafyada tek
Veterinerlik Enstitüsü olarak kaldı.
Enstitüye yerel idarî organların bursuyla okuyan
gençler geldi. Sağlık memuru yetiştiren veteriner Veterinerlik
okulları da açıldı. Bir kısmı yerel idarî organların Enstitüsü
parasıyla olmak üzere veteriner klinikleri de açılmaya
başlandı.
1875’te açılan klinik yaklaşık 20 yıl boyunca bu alan
da vilayetteki tek eğitim ve uygulama kurumuydu.
Başlangıçta köylüler veterinerlere pek güvenmediler,
ancak onların ilmî başarıları zamanla köylülerin kendi
lerine güven duymalarını sağladı. 1890’lı yılların
başında köylülerin hububat ekimi, farelerin saldırısına
maruz kalınca Kazanlı veterinerler köylülerin isteği
üzerine biyolojik ilaç ürettiler. Voljskiy Vestnik (İd il
Habercisi) adlı gazete de bunun üzerine “Mahsuller
Kurtarıldı” başlığını attı.
1881–1904 yılları arasında Veteriner Okulu’nun
başında meşhur epidemiyoloji uzmanı İ. N. Lange
bulunuyordu. Onun başkanlığında bakteriyoloji labo
ratuvarında koyunlardan insanlara geçen karakabar
cık hastalığına karşı aşı üretildi. O dönemde bu has
talıktan yılda 10.000’den fazla kişi hayatını kaybedi
yordu.
1895 yılının Veterinerlik Enstitüsü mezunu N. E.
Bauman (daha sonra önde gelen Bolşeviklerden biri)
Saratov Vilayeti’nde doktor olarak çalıştı.
Bu dönemde kızlar da yükseköğretim kurumlarında
eğitim almaya başladılar. 1876’da Kazan’da Kadınlar
İçin Yüksek Kurslar (Okul) açıldı (Petersburg’daki meş
hur Bestujev Okulu’ndan iki yıl önce). Bu okulda iki
bölüm vardı: FizikMatemat ik ve TarihFiloloji.
Asilzade ve tüccar ailelerin kızları olduğu gibi küçük
burjuva ve köylülerin kızları da bu okulda eğitim ala
biliyorlardı. 1884 yılına kadar açık kalan bu okuldaki
dersleri ise Kazan Üniversitesi profesörleri veriyordu.

Yeni tiyatroda ilk daimî grubun (ekibin) başında
birkaç yıl boyunca yetenekli sanatçı ve emprezaryo
N. K. Miloslavskiy bulundu. Hâli vakti yerinde olan
izleyicinin isteğine uygun olarak o, tiyatronun reper
tuvarına melodram, vodvil, küçük komik operalar da
dâhil etti, Rus ve yabancı klasik eserleri sahneye
uyarladı. Bunların başında A. N. Ostrovskiy’in Ne v
Svoi Sani ne Sad is (Kendine Ait Olmayan Kızağa
Oturma) ve Dohodnoe Mesto (Kazançlı Yer) adlı eser
leri gelmektedir.
1866 yılının yazında Kazan’a meşhur emprezaryo,
sanatçı ve yönetmen P. M. Medvedev geldi. Onun
sayesinde Kazan Tiyatrosu, Rusya’nın en iyi tiyatrola
rından biri hâline geldi. Moskova Tiyatro Okulu’ndan
mezun olan Medvedev 16 yaşından itibaren sahneye
çıkmaya başladı. Zamanla ise yönetmen ve iyi bir
organizatör olarak ün kazandı.

Medvedev, t iyatro ekibinin madd î durumu ile
yakından ilgilendi, yetenekli oyuncular bulup yetiştir
di. Nitekim kendisine “Rus sahnesinin kurucusu”
deniliyordu. Beş kış tiyatro sezonu boyunca Kazan’da
V. N. Davıdov, P. A. Strepetova, M. G. Savina, A. P.
Lenskiy gibi sahne ustaları izleyicileri eğlendirdiler.
Medvedev özellikle yeni uygulamalara önem verdi.
Repertuvar 2–3 ay öncesinden belirleniyor; öncelik,
klasik eserlere veriliyor, müzikli oyunlardan ise ope
retler sahneleniyordu.
1874’te ise Medvedev tiyatroda yeni bir uygulama
daha başlatmaktadır. Kazan sahnesinde artık üç (dram,
operet, opera) ekip çalışıyordu. Opera ile dramalar gün
gün aralıklarla sahneleniyor, operet ise haftada bir olu
yordu. Bununla birlikte bu dönemde drama oyunları
artık eskisi gibi popüler değildi. Bunun sebeplerinden
biri de oyunların seviyesinin düşmesiydi.
Bu yıllar Kazan operasının zirvede bulunduğu yıllar
dır. Daimî opera ekibi kuruldu. Ekibin Ağustos 1874’te
sahnelediği ilk opera, M. İ. Glinka’nın Jizn Za Tsarya
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(Çar İçin Hayat) adlı eseridir. İlk yıl bunun dışında M. İ.
Linka’nın Ruslan i Lüdmila (Ruslan ve Lüdmila), A. S.
Dargomıjskiy’in Rusalka (Deniz Kızı), J. Verdi’nin
Trubadur (Ozan), Gounod’un Faust adlı eserleri sahne
ye uyarlandı. Genel olarak tiyatroda yabancı oyunlar
sergilense de her sene Rus operasının birkaç şaheseri
izleyiciyle buluşturuluyordu.
Opera oyunlarına biletler hemen satılıyordu.
Tiyatroda opera izleyebilmek için birkaç gün öncesin
den kaydolmak gerekiyordu. Ancak yine de bu düzeye
gelinceye kadar katedilen yol hiç de kolay değildi.
Medvedev bu işe kendi parasıyla başlamıştı. Onun
yönet iminde sahne de yeniden düzenlendi.
Aydınlatma olarak petrol lambası yerine gazlı ışıklan
dırma sistemi kullanılmaya başlandı. Bu yıllarda
tiyatro binası iki kez yangın yaşadı. Yangın sırasında
büyük kütüphane, dekorlar, kıyafetler yok oldu.
Ancak ekip dağılmadı ve geçici bir süre Asilzadeler
Meclisi’nin binasını kullandı. Tiyatro binası ise tamir
edilmekle kalmadı, 1.5 kat büyütüldü. Böylece Kazan
1860’lı yıllarda tiyatro hayatındaki önemli olaylardan biri
de meşhur siyahî trajedi oyuncusu A. Aldridge’nin turnesi
oldu. 1864 yılının sonu — 1865’in başında Kazan, onun
Othello, Macbeth, Kral Lear, III. Richard gibi eserlerden
oluşan repertuvarını izledi. Özellikle öğrencilerle aydın
sınıf, Aldridge’yi büyük heyecanla karşıladı.

F. İ. Şalyapin,
Boris Godunov
rolünde (M. P.
Mısorskiy’in Boris
Godunov operası)

Tiyatro binası, taşradaki en büyük tiyatro binası oldu.
Masrafları karşılayabilmek için Medvedev, eşinin taş
tan evini satmak zorunda kaldı.
1897’de Kazan’a V. İ. Kaçalov geldi. O, üç yıl boyun
ca Kazan sahnesinde çalıştı ve burada meşhur oldu.
Kaçalov; A. N. Ostrovskiy, F. Schiller, W. Shakespeare,
E. Rostan’ın eserlerinden sahneye uyarlanan oyunlar
da 30 önemli rol aldı. Jül Sezar’da Kassiy, Lesa’da da
Nesçastlivtsev rollerini oynayarak meşhur oldu.
Böylece Kaçalov, Kazan gençlerinin de idolu oldu.
Mart 1900’de V. İ. Kaçalov, Moskova Sanat
Tiyatrosu’na davet edildi. Kazan izleyicisi onu büyük
bir sevgi ve üzüntüyle uğurladı. SSCB Halk Sanatçısı
unvanına da sahip V. İ. Kaçalov’un adı, Kazan Büyük
Drama Tiyatrosu’na verildi.
F. İ. Şalyapin’in Kariyerinin Başlangıcı
F. İ. Şalyapin (1873–1938), Kazan’da devlete ait
köylü bir ailede doğdu. Babası, İvan Yakovleviç, Kazan
F. İ. Şalyapin,
1900

Onun güzel tiz çocuk sesini kilise
ziyaretçileri çok beğeniyordu.
Nitekim çok geçmeden piskopos
luk korosuna aldılar. Bu koro, yal
nızca kilisede değil, Asilzadeler
Sarayı’nda verilen konserlerde de
sahne alıyordu.
Bu yıllarda Şalyapin tiyatroya da
ilgi duymaya başladı. Aynı tarihler
de opera ve operet ile tanıştı.
1884’te ise Şalyapin figüran olarak
da olsa ilk kez sahneye çıktı. Şalya
pin’in ilk görüldüğü oyun ise Jizn Za
Tsarya (Çar İçin Hayat) idi. Bu gün
den itibaren o hep tiyatroda bulun
du, birçok oyunda oynadı. Panaev
Bahçesi’ndeki yaz tiyatrosunu da
sık sık ziyaret etti ve soprano ola
rak koroda yer aldı.
Şalyapin 17 yaşındayken Evgeniy
Onegin adlı oyunda sahne aldı.
Bundan birkaç yıl sonra Kazan basını ondan artık
Moskova, Petersburg ve Nijniy Novgorod tiyatrola
rında rol alan meşhur bir sanatçı olarak bahsetti.
Meşhur olduktan sonra da Şalyapin doğduğu şehri
unutmadı. Kazan’a birçok kez turne gerçekleştirdi,
Deniz Kızı’ndaki Değirmenci, Faust’taki Mefistofel,
İvan Susanin operalarını söyledi.
Üçüncü Kazan Gimnazyumu ile
Çıhacılar Mahallesi’ndeki Altıncı
Şehir Okulu’nda okuyan en başarılı
öğrenci ile fakir öğrencilere burs
verilmesi için bir bağışta bulundu.
Şehir Meclisi, Dördüncü Şehir
İlkokulu’na Şalyapin adını verdi.
1920’lerin sonunda artık dünyaca
meşhur olan sanatçı birkaç yıldır
yaşadığı yurt dışından M. Gorki’ye
şunları yazdı: “Mektupta senin
Kazan’daki günlerini anlattığın
satırları okurken biraz canım sıkıl
dı. Benim için dünyanın en güzel
şehirlerinden biri olan Kazan, göz
lerimin önüne geldi. Orada geçirdi
ğim yılları, mutluluk ve mutsuzluk
ları, çalışma günlerini ve bayramla
rı, öğrencileri, ayakkabı atölyeleri
ile kredi bankalarını vs. hatırladım
ve neredeyse ağlayacaktım. Hayal
gücümü de değerli Kazan Şehir Tiyatrosu’nun yanın
da durdurdum!...”
“Orman Bahadırı Ressam”

F. İ. Şalyapin
Rıbnoryadskaya
(Balık Pazarı)
Sokağı’ndaki
doğduğu evin
yanında,
Kazan 1912

ilçe yönetimindeki küçük bir memuriyette çalıştı.
Geleceğin şarkıcısı Şalyapin, daha 14 yaşına basma
mışken ayda 10 Ruble maaşla daktilocu olarak çalış
maya başladı.
Ailenin bulunduğu maddî şartlar dolayısıyla Şalya
pin çok sık ev değiştirdi. Fedor beş yaşındayken aile,
Sukonnaya (Çuhacılar) Mahallesi’nin arkasındaki
Ometyevo Köyü’ne yerleşti. Burada o, halka oluştu
rulup oynanan dansı izleme ve bu dansın şarkısını din
leme şansı buldu. Sekiz yaşındayken Varlaamovskaya
Kilisesi’nde duyduğu kilise korosundan sonra ise ken
disi de şarkı söylemek istedi. Bir sonraki sene, Altıncı
Şehir Okulu’nda okurken kilisedeki koroya kaydoldu.

İ. İ. Şişkin’in (1832–1898) zengin sanat mirasında
Kama’da, doğduğu şehrin yakınlarında çizdiği çok
sayıdaki resim, ayrı bir öneme sahiptir. Elabuga’ya
geldiğinde çizdiği Elabuga Yakınlarında, Kama
Kıyısındaki Kutsal Anahtar, Elabuga Yakınlarındaki
Afanasov Korusu gibi resimlerden esinlenerek daha
sonra ayrıca Çam Korusu, Çavdar, Çam Ormanında
Sabah adlı resimleri de çizdi.
Geleceğin ressamı, tüccar bir ailede doğdu. Onun
babası İvan Vasilyeviç Şişkin, şehir belediye meclisi
başkanı olarak diğer tüccarlarla birlikte o dönemde
Vyatsk Vilayeti içerisinde yer alan Elabuga’nın gelişi
mi için çok çalıştı. Kendi parasıyla, Kazan’da dahi
olmayan su kanalı inşa ettirdi. Farklı alanlara ilgi
duyan İvan Vasilyeviç şehrin tarihine dair materyaller
Şalyapin’in Kazan Şehir Tiyatrosu’nda izlediği ilk oyun, III. Aleksandr’ın taç
giymesinin onuruna 1883’te sahnelenen P. P. Suhonin’in Russkaya Svadba v
İshode XVI Veka (XVI. yüzyılın Sonundaki Rus Düğünü) adlı eseridir. Müzik,
koro ve danslarla dolu oyunu izledikten sonra Şalyapin oyunla ilgili şunları
yazdı: “İzlediklerime hayran kaldım. Hiçbir şey düşünmeden bu harika şeyi
izledim. Perde kapandı, ben ise hâlâ ayaktaydım. Âdeta daha önce hiç
görmediğim bir rüyadaydım. Ancak tekrarlaması için hâlâ hep bekliyorum.
İnsanlar bağırıyor, beni itiyor, gidip geliyorlardı. Ben ise hâlâ ayaktaydım. Oyun
bittiğinde ışıkları kapatmaya başladıklarında da çok üzüldüm. Bu hayatın sona
erdiğine inanmak istemiyordum… Yeniden tiyatroya döndüm ve akşam oyununa
bilet aldım.”

lenmektedir. İ. N. Kramskoy ressam ile ilgili şunları
yazmıştır: “Şişkin, Rus peyzajının gelişmesinde kilo
metre taşıdır. O, bir okuldur.”
Şişkin, meşhur olduktan sonra da devamlı
Elabuga’ya geldi. Burada çok sayıda doğa resmi yaptı.
Doğduğu şehri, son kez ölümünden bir yıl önce,
1897’de ziyaret etti.
Şehir Tiyatrosu ve
Derjavin Anıtı

Eğlence Türleri ve Yerleri
Yetkililer, vatandaşların boş vakitlerini düzenleme
işine önem veriyordu. Dinî ve millî bayramlar, hüküm
darların taç giyme töreni ve önemli tarihî olaylar
dolayısıyla halk şenlikleri düzenleniyordu. Şehirlerde
bu tür eğlenceler meydanlar, park ve bahçelerde yapı
lıyor, orkestra konserleri, havai fişek gösterileri ve
çeşitli gösteriler sergileniyordu. Balo, maskeli balo,
dans partileri düzenleniyordu.
Şehir parkları ile şehir dışındaki bahçeler, kentlilerin
dinlendikleri yerlerdi. Buralarda tiyatro ve konserler
topladı ve Moskova Üniversitesi Profesörü K. İ.
Nevostruev’in de yardımıyla İstoriya Goroda Elabugi
(Elabuga Şehrinin Tarihi) adlı eser yayımladı. Bu hiz
meti dolayısıyla Moskova Arkeoloji Cemiyeti’ne üye
seçildi.
İ. V. Şişkin, Elabuga civarını incelerken Ananyino
Köyü yakınlarında eski bir kurgan buldu.
Ananyino’daki bu buluntu, arkeolojik kültüre adını Orman açıklığı.
Ressam:
verdi.
Ailede oğulların baba mesleğini (ticaret) devam İ. İ. Şişkin, 1897
ettirmeleri isteniyordu. Ancak küçük yaştan itibaren
sanata ilgi duyan oğullarının bu alana ne ilgisi vardı ne
de becerisi. İlçe okulundaki ilkokulu bitirdikten sonra

Şehirli genç bir
Tatar kızı,
XIX. yüzyıl

Şehirli Tatarlar,
XIX. yüzyıl

İ. İ. Şişkin, Kazan’daki Birinci Erkek Gimnazyumu’na
girdi. Ancak Şişkin’in kendisinin belirttiğine göre gim
nazyumdaki düzen, onun arzularına hiç uymuyordu
ve 1848’deki uzun tatilden sonra “memur olmamak
için” gimnazyuma dönmedi.
Şişkin, resimle profesyonel bir şekilde uğraşmak
istedi ve 20 yaşındayken Moskova Resim ve
Heykelcilik Okulu’na girdi, daha sonra ise eğitimini
Petersburg’daki Sanat Akademisi’nde devam ettirdi.
Bu akademiden Şişkin, altın madalya (üstün başarı) ile
mezun oldu.
Doğduğu yerin doğasını yansıtan Şişkin’in eserleri,
Gezici Sanat Sergisi Cemiyeti’nin geliştirdiği akıma
uygundular. İ. N. Kramskoy, V. G. Perov, A. K. Savrasov
gibi ressamlarla birlikte o bu cemiyetin kurucusuydu.
Şişkin çok büyük bir miras bıraktı. Onun sanatsal
faaliyetlerinde resim ile gravür büyük bir yer kapla
maktadır. Şişkin’in eserleri Tretyakov Galerisi’nde, Rus
Devlet Müzesi’nde, Tataristan Güzel Sanatlar
Müzesi’nde ve ülkenin birçok diğer müzesinde sergi

için küçük sahneler ve kameriyeler kuruluyor, etkin
likler yapılıyor, kafe ve restoranlar hizmet veriyordu.
Yazları Aşağı Kaban ile Orta Kaban göllerinde
küçük gemilerle turlar düzenleniyordu. Şehirden altı
verst uzaklıkta, Orta Kaban’ın kıyısında orta büyük

lükteki bir restoran ile kımızla tedavi sanatoryumları
vardı.
İdil Nehri, vatandaşları özellikle ilkbaharda, buzla
rın çözüldüğü dönemde kendisine çekiyordu. Atlı
tramvay sayesinde vatandaşlar nehrin ağzına kadar
gelebiliyor ve bu dönemdeki Kazan’ı Venedik olarak

Ta r i h

Rus Hâkimiyeti Dönemi
Kültür

adlandırıyorlardı. Geçici bir süreliğine burada meyha
neler açılıyor, tatlı satan seyyar satıcılar buraya akın
ediyorlardı.
Balo ve maskeli baloların sezonu ise sonbahar ve
kıştı. Balolar Asilzadeler Sarayı ile Tüccarlar
Meclisi’nin binasında, eğitim müesseselerinde, zen
gin şehirlilerin evlerinde düzenleniyor ve doğal olarak
katılımcılar, kıyafet, içerik vs. açısından birbirinden
farklılıklar arz ediyorlardı. Sıkça hayır işleri için dans
partileri düzenleniyor ve bu tür partilerde fakir öğren
ciler, Rodionova Enstitüsü’nün öğrencileri, çocuk
yuvaları, açlar için bağış toplanıyordu. Bağış toplan
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Müzik kutusu.
Kazan’daki
P. F. Berens Müzik
Aletleri Dükkânı

başta İdilKama, daha sonra ise Sibirya’da halk ara
sında yayılacaktır. Kazan Şehir Meclisi, Akademi’nin
bu isteğini uygun gördü ve 22 Kasım 1894’te Kazan’da
Sanat Okulu’nun açılmasını kararlaştırdı.” Şehir yetki
lileri ile Petersburg’daki Sanat Akademisi binanın
kiralanması, daha sonraki süreçte okul için özel bina
Kara Göl

ması için konser, sergi, amatör tiyatro ekiplerinin
oyunları da düzenleniyordu.
Sanat Hayatı
Daha XIX. yüzyılın sonlarında şehrin güzel sanatlar,
sanat eğitimi, sergi ve müzeler merkezine dönüşmesi
için Kazan’da bütün şartlar oluşmuştu. Bu tarihlerde
şehirde dâima profesyonel ressamlar faaliyet gösteri
yorlardı. Bunların başında Petersburg Sanat
Akademisi’nin genç mezunları N. N. Belkoviç, H. N.
Skornyakov, İ. Tissen de bulunuyordu. Şehrin özel
kolekisyonlarında öyle eserler toplanıyordu ki, bunlar
bütün kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarıyordu.
1894’te kurulup 1895’te açılan Kazan Şehir İlmî
Sanayi Müzesi’nde Rus, İtalyan, Fransız ve Hollandalı
ressamların resimleri sergileniyordu. 1 Eylül 1895’te
ise Kazan’da Sanat Okulu açıldı. Resim ve grafik sana
tı başta olmak üzere bütün sanat dallarının gelişimi
bu okulun tarihi ile doğrudan ilgiliydi. Okulun ilk
müdürü Eylül 1895Ocak 1896 dönemine ait raporun
da okulun kuruluşunu ele alırken şunları yazmıştır: Kaban Gölü
“İdilKama bölgesinde sanat okulunun açılması için
çoktandır ihtiyaç hâsıl oldu. Sanat eğitimini bütün
Rusya’da yaymak isteyen Sanat Akademisi Kazan’ı,
Rusya’nın doğusunun aydınlanma merkezi olarak
gördü. Akademiye göre sanata dair bilgiler Kazan’dan

nın inşaatı (inşaat 1902’de tamamlandı), araç gereçle
rin satın alınması, öğretmenlerin maaşı ile öğrencile
rin bursları için bütçe oluşturdular.
N. Feşin, P. Benkov, D. Burlük, P. Radimov gibi res
samların da Kazan Sanat Okulu ile bağlantıları vardı.
1860–1889 yılları arasında Kazan’da gerçekleştiri
len 6 büyük sanat sergisinden ikisi ihtiyacı olanlara
En popüler ve rahat ulaşılabilir park Kara Göl Parkı, en şairane yer ise “Rus İsviçresi” idi. Bu yer, Arça maddî yardım için yapıldı. Üniversite profesörleri,
Kırı’nın arkasında, Kazanka Nehri’nin kıyısındaki güzelliği ve kendisine has manzarası olan koru ile
meşhur iş adamları ile tüccarlar başta olmak üzere
dikkat çekiyordu. Mayıs ayının başlarından itibaren eğlencelerin başladığı “Rus İsviçresi”ne atlı demir
özel kişilerin elinde sanat eserleri koleksiyonları
yoluyla (Kara Göl — Arça Kırı hattı) 3–5 kopeyk (kuruş) ödeyerek ulaşmak mümkündü. Gazetede
olmasaydı bütün bunların gerçekleşmesi mümkün
yazıldığı gibi eğlence sırasında “Koruda her yerde semaverlerin bulunduğu çadırlar kurulurdu. Onların değildi. Kopya ve ikinci sınıf eserlerin yanı sıra bu
arkasında, yerde, dere kenarlarında ise çay sohbetleri düzenlenirdi.” Buraya genellikle hâli vakti
koleksiyonlarda eski ve modern ressamların en üst
yerinde olan vatandaşlar geliyordu. Bundan dolayı da yazları şehirlerdeki parklar boş olurdu.
kalitedeki resimleri de mevcuttu.
Pahalı kıyafetleri ve zenginliklerini sergilemek isteyenler ise İznoskov Bahçesi’ne gelirlerdi. Bahçenin
Birinci sergiden (1860) elde edilen gelirler,
merkezi, başta şehre gelen misafir sanatçılar olmak üzere sanatçıların konser verebileceği bir yerdi.
Kazan’daki hafta sonu okulları için ayrılırken, ikinci
Panaev Bahçesi’nde olduğu gibi bahçeye akşamları giriş ücretli idi. Panaev Bahçesi’nde yaz
serginin gelirleri, 1873’te Samara Vilayeti’ndeki açlık
tiyatrosunun yanı sıra yaz satranç kulübü de mevcuttu.
tan zarar gören vatandaşlara gönderildi.
Konserlerin bir kısmı bağış toplama amacıyla yapılıyordu. 24 Mayıs 1888’de Voljskiy Vestnik (İdil
Kazan Şehir Meclisi’nin salonlarında Rus ve yabancı
Habercisi) adlı gazete, N. N. Figner ile Medeya Mey’in Kazan’da verdikleri konserden çok olumlu bah- ressamların 50 resmi asılıydı. Burada J. B. Grez, D. G.
setti. Konserde toplanan para, Kazan Vilayeti Erkek ve Kadın Öğretmenlerinin Yardımlaşma
Levitskiy, K. P. Brüllov, İ. İ. Şişkin’in resimleri vardı.
Derneği’nin kuruluşu ile zanaat yuvalarının masrafları için harcandı.
Serginin kataloğu yayımlandı. Sergiyi gezmek ücret
Şehir bahçeleri şehir merkezinin yanı sıra mahallelerde de mevcuttu. Amirallik Mahallesi’nde atlı
liydi. Başlangıçta ücret 50 kopeyk iken daha sonra
demir yollarının yöneticisi G. G. Talkvist’e ait “Tivoli” Bahçesi bulunuyordu. Belirtildiği gibi burada
20’ye indirildi. Öğrenciler ise bunun yarısını ödüyor
bir zamanlar Yaz Rus Halk Tiyatrosu faaliyet gösterdi. Parkın en önemli “serveti” ise enstrümantal
lardı. Sergi büyük bir ilgi gördü.
orkestra idi.
1874’te Kazan’da Gezici Sanat Sergileri Cemiyeti’nin
ilk sergisi yapıldı. Kazan, cemiyetin sergi yaptığı 13.

şehirdi. 41 resim, Birinci Gimnazyum’un binasında
sergilendi. Bu resimler arasında V. M. Vasnetsov, M.
K. Klodt, G. G. Myasoedov, Konstantin ve Vladimir
Makovlar, A. K. Savrasov ve N. N. Ge gibi genç res
samların resimleri de vardı.
Sonraki gezici sergiler Kazan’da 1886 ve 1889 yılla
rında yapıldı. Sergilerden sonra resimlerin bir kısmını
zengin Kazanlılar satın aldılar. Dönemin gazetelerin
de bu sergilerle ilgili çok çelişkili haberlere ve şehirli
lerin farklı yaklaşımlarına rastlamak mümkündür.
Ancak genel itibarıyla sergilerin başarıyla yapıldığı
söylenebilir.
Aynı şeyi 1889’da Kazan’da açılan Petersburg Sanat
Akademisi’nin sergisi için söylemek mümkün değildir.
Bu serginin Kazan halkının dikkatini çekmemesinin
ve olumsuz eleştiriye maruz kalmasının birçok sebebi
mevcuttur. En önemlisi ise büyük yankı uyandıran
akademik ressamlık ile gezici demokratik sanat ara
sındaki fikrî çatışmanın 80’li yıllarda ikinciler lehine
çözülmüş olmasıdır.
Şehir İlimSanayi Müzesi’nin Kuruluşu
Kazan Üniversitesi bünyesindeki Arkeoloji, Tarih
ve Etnografya Cemiyeti’nin bilim adamları bir müze
nin kurulması gerektiği meselesini birçok kez gün
deme getirseler de onların bu yöndeki planları ancak
1890’da Kazan’da gerçekleştirilen
ilmîsanayi sergisinden sonra
hayata geçirilebildi. Söz konusu
serginin eğitim ve sanayi bölüm
lerine ait sergilenen eşyaların bir
kısmının Kazan’da bırakılmasına
karar verildi. Sergi kapanırken
müzenin kurulması için para top
landı. Şehir Meclisi N. A. Osokin,
V. İ. Zausaylov, İ. K. Krestovnikov,
M. İ. Galiev gibi üyelerinden olu
şan müze kurma komisyonunu
oluşturdu.
Bu tarihlerde Kazan’da yerli bur
juvalardan
A.
F.
Lihaçöv
(1832–1890) öldü. Lihaçöv aynı
zamanda antika ve sanat eserleri
koleksiyoncusuydu. En önemli
koleksiyonlarından biri ise İdil
Bulgarlarına ait tarihî eserlerdi.
Nümismat ik koleksiyonunda ise

25.000 sikke vardı. Bunun dışında İdil halklarının gün
lük hayatta kullandıkları eşya, kıyafet ve süs eşyaları
toplanıyordu. Lihaçöv’un koleksiyonu ayrıca Rus ve
yabancı ressamların 425 resmini, çok sayıda gravür ve
fotoğrafı, 1.500 adet kitabı, Çin porseleni ile bronz
eşya içeriyordu. Koleksiyonun kaderini merhumun
kardeşi olan ve Rus deniz filosunun gelişiminde
önemli rol oynayan VisAmiral İ. F. Lihaçöv belirledi.
İ. F. Lihaçöv bu koleksiyonu kardeşinin mirasçıların
dan 30.000 Ruble’ye satın alarak kurulacak olan
müzenin sanat bölümüne hediye etti. Bu hediyesi
dolayısıyla Lihaçöv, “Kazan’ın onurlu vatandaşı”
unvanı ile ödüllendirildi.

Kazan Şehir
Müzesi

Başlangıçta müze binası olarak O. S. Aleksandrova
Geynis tarafından müze için şehre hediye edilen
Aleksandrovskiy Pasajı’nın bir kısmı kullanılmak
istendi. Ancak komisyon, bu binanın müze için uygun
olmadığı sonucuna vardı ve Şehir Meclisi’ne İvanov
Meydanı’na açılan Kapalı Çarşı’nın merkezî kısmının
müze için tahsis etmesini tavsiye etti.
1894’te müzenin tüzüğü kabul edildi, bir yıl sonra
ise resmî açılışı yapıldı. Lihaçöv Koleksiyonu için ayrı
bir bölüm oluşturuldu. Bunun dışında müze; eğitim,
etnografya, doğa tarihi ve sanayi olmak üzere dört
bölüme ayrıldı. Bu bölümlerin başında Şehir Meclisi
tarafından 4 yıllığına seçilen Kazan Üniversitesi’nin
profesörleri bulunuyordu. Haftada altı gün açık olan
müzeye giriş ücreti 5–10 kopeyk olup öğrencilerle
askerlerden ücret alınmıyordu. Müzenin salonlarında
düzenin sağlanması için altı kadın görevlendirildi.
Bunlar, orta eğitim dipomasına sahip olan aydın kim
selerden seçiliyordu.
Mimari

Kazan’daki
Ustinskaya su
bendine yakın
yerler

Kazan Sanat
Okulu müdürü,
mimar Karl
Lüdvigoviç
Müfke’nin portresi. Ressam:
G. A. Medvedev

Yüzyılın ilk yarısından farklı olarak reform dönemi
mimarisi tek bir üslup birliğine sahip değildi.
1860’lı yılların başlarından itibaren kenevir yağı ile
çalışan fenerler yerine petrollü aydınlanma sistemi
kuruldu. 10 yıl sonra ise şehirde gaz lambaları kulla
nılmaya başlandı ve ancak yüzyılın sonunda bazı
sokaklar elektrikle aydınlatıldı. Kazan’da atlı demir
yolu 1875’te, ilk elektrikli tramvay ise 1899’da faaliye
te geçti.
Bu tarihte Kazan’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında
yapılan zengin Tatarların evleri daha mevcuttu.
Bunlar genellikle iki katlı olup sıkça da aşağı kat taş
tan, üst kat ise ağaçtan yapılmıştı. Duvar, pervaz ve
pencerenin dış kanatlarını ağaç üzerine oymalarla
süsleme geleneği de devam ediyordu. Tatar tüccarla
ra ait bu evlerin örneklerini günümüzde de K. Nasırî
Sokağı’nda görmek mümkündür.
Genellikle Rus tüccarlara ait Geç Klasisizm tarzı ve
eklektik tarzdaki köşkler ise Elabuga, Tetüşi ve vilaye
tin diğer ilçe merkezlerinde günümüze kadar korun
muştur. Bu tür köşklerde tüccarların çalışma odalarıy
la depolar da bulunuyordu.

Rus Hâkimiyeti Dönemi
Ta r i h

XIX. Yüzyılda Kazan Vilayeti
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XX. Yüzyılda
Tataristan
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Çağların Değişim Dönemi
XX. Yüzyılın Başında Sanayi
XX. yüzyılın başında Rusya’da Sanayi Devrimi ger
çekleşti. Ancak ülkenin sanayileşme süreci daha sona
ermemişti. Tarım alanında ekonomik olarak tesirli
olmayan müşterek toprak sahipliği uygulaması devam
ediyordu. Çarlık yönetimi tarafından gerçekleştirilen
reformlar, burjuvazi öncesindeki Rus siyasî yapısını pek
değiştiremedi. Ekonominin ve genel olarak hayatın
modernleşmesi sürecinde burjuvazi, bağımsız siyasî
toplumsal bir güç hâline geldi. Bununla birlikte Rus
ekonomisini kontrol altına alamadı ve Avrupa tipi ana
yasal rejimini kuramadı. Feodalizm ve doğal ekonomi
Karamel için
teneke kutusu.
Kazan, XX.
yüzyılın başı

Zilantyev
Manastırı ve
Demir Yolu
Köprüsü, Kazan

nin nimetlerinden artık yararlanamayan ve aynı
zamanda da kapitalizmin gelişiminin meyvelerini daha
tadamayan nüfusun alt sınıfları, XX. yüzyılın başındaki
siyasî ve ekonomik gelişmenin bütün başarılarını yok
eden bir güçtü.
XX. yüzyılın başında Kazan Vilayeti’nde ekonominin
gelişmesi, doğrudan MoskovaKazan demir yolunun
1895’te açılmasıyla ilgilidir. Bununla birlikte İdil Nehri
üzerinde demir yolu köprüsü ancak 1913’te inşa edildi.
Romanovların 300. yıl dönümü dolayısıyla köprüye
Romanov Köprüsü denildi. Kazan Vilayeti, Rusya’nın
Avrupa kısmında bir kilometrekareye düşen demir yolu
uzunluğu açısından son sırada bulunuyordu. Büyük
Yeni Dönem Kapitalizminin Oluşumu
1909 yılından itibaren millî bir bankanın (Rusya
Müslümanları Bankası) kuruluşu konusu tartışılmaya başlandı. 1913’te İktisat dergisinde “bu meselenin çözümünün
milyonlarca Rusya Müslümanının ekonomik hayatı ve
ölümü sorununun da çözümü anlamına geleceği” belirtiliyordu. 1917’de millî banka fikri, Millî İdare’nin Millî
Hazinesi’ne dönüştü. Büyük Tatar burjuvazisi (özellikle de
Kazan ve Orenburg’dakiler) yeni dönem kapitalizminin
inşasını savundu.

Fabrikalar sahibi
Alafuzov ailesi,
XX. yüzyılın başı

1912’de Yusuf Akçura makalelerinden birinde şöyle yazmıştı: “Günümüz Türk dünyasında yeni bir sosyal güç — burjuvazi (orta sınıf) — oluşmaktadır. Kuzey ve Azerbaycan
Türklerinin temel merkezleri olan Bakü, Orenburg ve
Kazan’ın tüccarları, sanayicileri ve maden sahipleri bu
sürece örnek oluşturmaktadır.” Kazan Türkleri, ekonomik
açıdan Türk dünyasını birleştirerek Rusya Müslümanları
için eğitim ve ticaret merkezi olma rolünü oynuyordu. Yusuf
Akçura’ya göre Rusya Müslümanlarını birleştiren ideolojik
merkez rolünü ise İsmail Gaspıralı’nın başkanlığındaki
siyasî, ilmî ve edebî gazete olan Tercüman teşkil etmiştir.

ölçüde bundan dolayı vilayette üretim, Rusya’daki
ortalama orandan 3.5 kat daha düşüktü.
Reform döneminde olduğu gibi vilayetin ekonomisi
Kazan temelli idi. En büyük ilerleme, geleneksel sana
yi alanlarında makineli üretimin artması oldu.1910’da

Uluslararası
Kazan Panayırı
dolayısıyla
basılan kartpostal,
1909.

bölgede 157 sanayi kuruluşu varken (Bunlarda 14.000
kişi çalışıyordu), 1913’te bu sayı 212’ye çıktı (20.106
işçi). İşçilerin % 10–12’si Tatar’dı.
Vilayetin önemli özelliklerinden biri de teknolojik
üretim düzeyinin düşük olmasıydı. Daha çok düşük
maaşlı kalifiye olmayan işçi gücü tercih ediliyordu. Bu
tür işlerde de genellikle Rus olmayan işçiler çalıştırılı
yordu.
En yüksek teknolojilerin kullanıldığı sanayi alanı ise
kimya sanayisi idi. Bu alanın en büyük işletmeleri
Krestovnikov Kardeşler Fabrikası (şimdi “Nefis” A.Ş.),
Bondüjskiy ve Kokşanskiy fabrikalarıdır. Buralarda
Rusya’ya A. M. Butlerov ve N. N. Zinin’i kazandıran
Kazan kimya okulunun yeni keşifleri denendi. Bu aynı
zamanda Kazan sanayisi ile bilimin ilk işbirliği tecrübe
siydi. D. İ. Mendeleev’in tavsiyesi üzerine Bondüjskiy
Fabrikası’nda birkaç yeni atölye açıldı. Kazan
Vilayeti’nin kimya sanayisi kuruluşları çıkarttıkları ürün
çeşidi, üretim oranı vs. açısından Rusya’nın önde gelen
müesseseleriydi. Krestovnikov Kardeşler Fabrikası’nda
mum, sabun, katran, istearin üretildi. Bu fabrikada her
sene 8.000.000 Ruble değerinde istearin mumla sabun Alafuzovlara ait
“Rus İsviçre”si
üretiliyordu.
Vilayette fazla gelişmemiş olan maden sanayi ala pavyonu
nında dahi XX. yüzyılın başlarında ve özellikle de
Stolıpin’in tarım reformu sırasında olumlu gelişmeler
yaşandı. Tarım makineleri ile dökme demir üreten

Sovyet liderleri kendi aralarında değil, 1918’de Kızıl
Ordu ile Beyaz Rus birlikleri arasında da askerî çatış
malar gerçekleşti.
Tatar burjuvazisi, Kazan bölgesindeki sanayi potan
siyelinin büyük bir kısmını ele geçirdi. XX. yüzyılın
başında gıda sanayisinde et tedarik ve satışı, bağırsak
işleme ve satışı ile un değirmenleri tamamen Tatarların
kontrolünde idi. Tekstil ve sabun üretiminde de Kazan
Tatarları çok başarılı idiler. Bununla birlikte Kazan’daki
büyük Tatar fabrikalarındaki (Bunların sayısı yaklaşık
200 idi) Tatar işçi sayısı, Rus fabrikalarındaki Tatar işçi
sayısına kıyasla çok az olup toplam Tatar işçi sayısının
(1915’te — 150.000) ancak küçük bir kısmını oluşturu
yordu. XX. yüzyılın başında Tatar iş adamlarının sayısı,
Kazan’da ev sahibi sayısına — 1281 — eşitti.
En büyük sermayeye Kerimov kardeşler, M.
Kazakov, G. Mukminov, Ötemişevler, A. Sagdeev, S.
Gubaydullin, A. İşmuratov, Yunusovlar sahipti. 1914’e
gelindiğinde Tatar iş adamları 154 ticarethane kur
muşlardı. A. Saydaşev, B. Subaev, İ. Arslanova anonim
şirketleri ile Ötemişev Kazan Şirketi, Timerbulat
Akçurin TicarîSanayi Şirketi gibi kuruluşlar faaliyet
gösteriyordu.
Bütün bunların dışında Kazan, Rusya Müslümanlarının
en büyük matbaacılık merkezi hâline geldi.
XX. Yüzyılın Başında Tarım

Kerimov
kardeşlerin
matbaası,
Kazan, Tukay
Sokağı, No. 37

küçük fabrikalarla atölyeler açılmaya başlandı.
Kazan’ın Zareçye (Kazanka Nehri’nin sağ kıyısı) kısmın
da tekstil ve deri üretimini birleştiren Alafuzovlar’a ait
fabrikalar kompleksi ortaya çıktı.
XIX. yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başında bütün
Rusya’da olduğu gibi Kazan bölgesinde de üretim ve
sermayenin toplanma süreci hız kazandı. Özel kişi ve
ailelere ait kuruluşlar, yerlerini devlet bankası da dâhil
olmak üzere bankaların sermayesi ve Rusya çapındaki
sanayi yapılarıyla yakın bağlantısı olan ticarethanelere
bırakmaya başladı. 1892–1914 yılları arasında Tatarlara
ait ticarethane sayısı 15 kat artarak 154’e ulaştı. Yeni
anonim şirketler ortaya çıktı. Bunlardan en büyüğü
Kazan’da kurulan İ. Araslanov Sabun ve Gliserin Şirketi
idi. 1912’de 2.500.000 Ruble ana sermayesi olan İvan
Staheev Şirketi kuruldu. 1916’da İ. İ. Staheev, Rusya
Asya Bankası Müdürü A. İ. Putilov ve P. P. Batolin ile
birlikte Staheev Konsorsiyumu’nu kurdu. Bu şirket,
Rusya’nın en büyük tekel kuruluşu oldu.
İdil ve Kama nehir trafiğinin gelişmesiyle birlikte
tarım, petrol ve diğer ürünlerin taşımacılığı için
Kazan’dan Arhangelsk’a, Bugulma’dan Menzelinsk’e
kadar demir yollarının inşaatı ve bu ana yolu demir hat
larının KazanEkaterinburg yolu bölgesinde birleştiril
mesi planlandı. Sonuncu madde dışında bunların hiçbi
ri gerçekleştirilemedi. Bunun en büyük sebebi de I.
Dünya Savaşı ile İç Savaş idi.
Kazan, savunma sanayi merkezi ile önemli cephe
merkezi olarak ün kazandı. Bu bağlamda Kazan, I.
Dünya Savaşı sırasında İmparatorluk Kumandanlığı, İç
Savaş ve II. Dünya Savaşı döneminde de Sovyet yöne
timi tarafından aktif olarak kullanıldı. Rusya
İmparatorluğu’nun altın rezervi de buraya taşındı. Söz
konusu rezervlere sahip olmak için yalnızca vilayetteki

1912’de Kazan Vilayeti’nin köy nüfusunun % 73.1’ini
yoksul köylü, % 24.1’ini orta sınıf, % 2.2’sini de zengin
köylüler oluşturuyordu. Stolıpin’in tarım reformları
sırasında 27.800 kişi yerini değiştirdi. Köylülerin %
8.6’sı müşterek toprak sahipliği uygulamasından ayrı
larak toprakların % 5’ine sahip oldular. Bunların % 56’sı
Rus köylülerdi. Camilerden uzaklaşmak istemeyen
Müslümanlar köylerinden ayrılmak istemiyorlardı.
Genel olarak Stolıpin’in reformu başarılı olmadı.
1907–1914 yılları arasında köylülere ait özel toprak
oranı % 2.18’den % 1.3’e kadar azalırken, asilzadelere
ait toprak oranı % 8’den % 9.3’e çıktı. Müşterek toprak
mülkiyeti çerçevesinde köylülerin sahip olduğu toprak
oranı % 60.3’ten % 58.3’e düştü. Ülkenin toprak rezer
vinin ¼’ü devlete aitti. Müşterek toprak mülkiyetinin
geçici bir süreliğine kapatılması dolayısıyla vilayette
köylü nüfus fazlalığı oluştu. Vilayetteki köylü nüfus
yoğunluğu, ortalama Rusya göstergelerinden iki kat
daha yüksekti.
Kooperatif alanında birtakım başarılar elde edildi.
1911’de vilayette 71.209 üyeyi birleştiren 209 ortak
kredi şirketi mevcuttu. Bu şirketler toplam 3.544.176
Rublelik kredi açtı ve 3.127.943 Ruble değerinde borç
imkânı sağladı. Bununla birlikte köy kooperatifleri ve
üç alan sistemli toprak işletme uygulaması yayılmadı.
Vilayette toprak sahibi köylü sınıfı oluşmadı. Bu husus,
başta Sosyalist devrimcilerin, ardından da 1917’de
Bolşeviklerin toprak, hayvan ve tarım envanterlerini
ele geçirmelerini kolaylaştırdı.

XX. Yüzyılda Tataristan
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Tatar Halkının Kendi Kaderini Tayin Etmesi: “Türk
mü Tatar mı?”
1912 yılından itibaren Tatar basınında “Türk mü Tatar
mı?” olarak adlandırılan Tatar halkının kökeni ile ilgili
bir tartışma başlatıldı. 1905–1907 Devrimi’nden önce
yetişen neslin büyük bir kısmı ve devrim sürecinde top
lumsal faaliyetlerde bulunan neslin bir kısmı, Tatarları
Türk millî birliğinin bir parçası olarak görüyordu.
1905–1907 Devrimi’nin başarısızlığından sonra toplum
sal hareketlere dâhil olanlarla Ceditçi medreseler ve
laik eğitim müesseselerinde eğitim görenlerin nere
deyse tamamı ise Tatar birliği taraftarıydılar.

Tatar Millî
Hareketi’nin liderlerinden Duma
milletvekili Sadri
Maksudî. XX.
yüzyılın başı

438–439
kikler (Bu durumda asıl amaç, tarihin tespiti, milletin
geçmiş zamanlarda oynadığı rolün belirlenmesi, mille
ti gelecekte nelerin beklediğinin öngörülmesi ve buna
yönelik önlemlerin alınması, diğer halklar arasında
kaybolunmaması ve bağımsızlığın korunması için mil
letin araştırılmasıdır. Yani genel amaç, millî tarih kon
septinin oluşturulmasıdır.)
Eğitim

İsmail Gaspıralı’nın reformları neticesinde XX. yüzyı
lın başına gelindiğinde ortak Türkçe ve eğitim progra
mı modeline göre yapılan eğitim sistemi oluşmuştu.
İmparatorluğun Müslüman elitinin eğitim ve kültür
1913’te Ang (Şuur) dergisi “Yeni yılda ne istiyoruz?” anketini yayımladı. Kazan’ın
seviyesi önemli ölçüde arttı. Klasik Müslüman eğitimi
eski “İttifak” üyeleri H. Maksudî, S. Maksudî, S. G. Alkin gençlerin İsmail
ile ceditçilerin teorilerini öğrenme özelliği Rusya
Gaspıralı tarafından temelleri atılan modernleşme, aydınlanma, millî birlik gelenek- Müslümanlarına ve özellikle de Tatarlara hastı.
lerini devam ettirmelerini istiyordu. 1913 yılının sonlarında Ang (Şuur) dergisi,
1899’da ruhban, aydın ve burjuvazi sınıflarının tem
gençler için Tatar milletinin gelişiminin perspektiflerine dair bir anket yayımladı.
silcileri toplanarak edebî Tatar dilinin ve eğitim reform
Ortaokul (klasik olmayan lise) öğrencisi Alimcan Şeref anketinde şunları yazmıştır: larının temellerini attılar. Heyet Türk dili, okullar ve
“Biz — Tatarlar, Biz — Kuzey Türkleriyiz, Biz — Türküz. İslâmiyet’i kabul ettik,
Tatarlar arasında eğitimin yaygınlaştırılması konuların
Rusya’nın hâkimiyetinde yaşıyoruz… Miliyetçilik en başta Tatar olmamızı, ancak
da reform kararı aldı. Milletin dili, Türkçe ve Kazan dili
daha sonra insan olmamızı zorunlu kılmalıdır.”
olarak adlandırılıyordu. Okul alanındaki reformlara dair
Gerçek gelişme için yönlerinin olmaması yeni nesile hastı. Aziz Gubaydullin açıkça ise şöyle deniliyordu: “Bize din ve diğer bilimler lazım.
şöyle yazıyordu: “Milletin geleceği en iyi şekilde Derdmend’in “Gemiler” adlı şiiOkullar imkân dâhilinde tekdüze hâle getirilmelidir.”
rinde tasvir edilmiştir: Hangi yollar, hangi girdap hayatımızı isteyerek bizi çekmekİlkokullarda okumayazma, din, tecvidli Kuranı Kerim,
tedir?” Gubaydullin’in tutumu, o dönemin eğitimli Tatar gençlerinin görüşünü de
hesap işlemleri, dikte, imla, Türk dili grameri gibi ders
yansıtmaktadır. Bütün Rusya Müslüman Hareketi’nin dağıllerin okutulması öngörülüyordu.
ması, Rusya’da sağ ve aşırı gerici güçlerin kuvvetlenmesi,
İhtiyaç duyulan okul kitaplarının
dünya savaşı beklentisi, toplumsal havayı baskı altına almıştı.
hazırlanma işi ise daha çok Kazanlı
bilim adamları olan A. Barudî, H.
Maksudî, Ş. Tagirov, H. G.
Gabyaşi’ye verildi.
1904’te Kazan’da 103 eğitim
kurumu vardı: 4 yüksek okul, 25 orta
ve 74 ilkokul. Bunların tamamında
15 Aralık 1912’den itibaren Tatarcılar, hem liberalleri
1.400 öğrenci eğitim görüyordu.
hem de radikalleri destekleyen Ang (Şuur) dergisi çer
Kazan’ın yüksek okulları şunlardı:
çevesinde birleştiler. 1914’te İsmail Gaspıralı’nın ölü
Kazan İmparatorluk Üniversitesi,
münden sonra, savaş arifesinde, onun Rusya
Ruhban Akademisi, Veteriner
Türklerinin birlik beraberliği hakkındaki fikirlerini en
Enstitüsü, Yüksek Kız Kursları.
başta Maksudî kardeşler savunmaya devam ettiler.
1911’den itibaren bütün Türk dün
Ölümünden önce İsmail Gaspıralı, yanına H. Maksudî’yi Tatar Millî
yası değil de yalnızca Tatar edebiyatı ve dil bilgisine
çağırarak ona İttifak’ın bütün evraklarını teslim etti. Hareketi’nin
dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Özellikle
Gaspıralı’nın vasiyetinin en önemli maddelerinden biri liderlerinden ve
Alimcan İbragimov’un Tatar grameri ve morfolojisine
Tatar edebiyatı
ise eğitimin yayılmasıydı.
dair çalışması ile Cemaleddin Validî’nin Tatar edebiya
klasiklerinden
tına dair kitabını zikretmek gerekmektedir. Genç nesil
Ayaz İshakî.
Tatar Tarihinin Anlatımında Yeni Yönelimler
bilim adamlarının sloganı, nüfusun bütün sınıflarının
1930’lu yıllar
anlayabileceği dilde bir edebiyatın oluşturulmasıydı.
XX. yüzyılın ilk yıllarında Kazan’da TürkTatar tarihi
Eğitim alanı, toplumsal faaliyetlere açık yegâne alan
ne dair çok sayıda eser yayımlandı. Ayneddin
olduğundan dolayı genç nesil, medreselerdeki faaliyet
Ahmarov’un Bulgar Tarihi ile Kazan Tarihi, HasanGatı
ler ile okul kitaplarının basımı konularına yoğunlaştı.
Gabyaşi’nin Mufassal Tarihi Kavni Türk’ü, Ahmed Zeki
1913’te Tatarcı akım, tarih biliminde de teorik kanıt
Velid î’nin Türk ve Tatar Tarihi, Abdülbarî Battal’ın Türk
lara sahip oldu. Abdülbari Battal “Opredelenii Natsii”
Tatar Tarihi, bu çalışmaların başlıcalarıydı. Hunlardan
(Milletin Belirlenmesi) adlı makalesinde Tatarların, İdil
başlayıp Kazan Hanlığı da dâhil olmak üzere Türk dev
Bulgarları ile Asya’dan gelen Tatarların karışımından
letlerinin gücünden överek bahseden bu kitaplarda
gelen ayrı bir halk olduğunu ileri sürdü. Tatar geleneği
artık dikkatler dinden tarihe çekilmektedir. Tarihçilerin
nin kurucusu olarak da tarihte Ş. Mercanî’yi, dil bili
büyük bir kısmı göreceli olarak rejime bağlılık konusu
minde ise K. Nasırî’yi kabul etti. Aynı zamanda Battal,
nu da işliyordu. H. G. Gabyaşi, Tatar milletini “Rusya
İ. Gaspıralı ile H. Maksudî’nin ortak Türk dili hakkındaki
Türkleri” olarak adlandırmaktadır. Bu anlamda tarih,
görüşlerini eleştirdi.
laik bir nitelik kazanmaktadır. Ceditçi okullarda ders
kitabı olarak Tatar tarihine dair ilk kitap ise Ş.
Mercanî’nin Müstefadü’lAhbarı’dır. Türk Tarihi dersini Tatarlarda ceditçiliğin merkezi, Kazan’daki Muhammediye ile Apanay
ilk okutmaya başlayan ise Yusuf Akçura oldu. O, (Kasımiye), Ufa’daki Aliye ve Osmaniye, Orenburg’daki Hüseyniye,
1904–1905’te Muhammediye Medresesi’nde bu dersi Troitsk’teki Rasuliye, İj-Bubi’deki Bubi medreseleri oldu. Bu medreselerde
verdi. 1909–1910’da Kasımiye (Apanay) Medresesi’nde eğitim müfredatı, Kuran-ı Kerim ve sünnete dayalı din dersleri, İslâm tarihi,
ise Ahmed Zeki Velidi, Türk Tarihi dersini vermeye baş Arapça, Rusça ve Tatarca dilleri, Türk-Tatar tarihi ve çeşitli bilim dalları
ladı. Daha sonra bu dersin notları, onun TürkTatar derslerini içeriyordu. Kazan’daki Muhammediye Medresesi’nde öğrenciler 14
yıl eğitim görüyor ve burada Arapça, Türk dili, Rus dili, matematik, geometri,
Tarihi’nin temelini oluşturdu.
1912’de N. F. Katanov, Tatarların doğru ve tarafsız fizik, coğrafya, psikoloji, pedagoji, tıp ve sağlık bilgisi, hukuk, Rusya ve Türk
kaynaklara dayalı ve şimdilik yalnızca Batı Avrupa’da halklarının tarihi gibi dersler görüyorlardı. XX. yüzyılın başında
gördüğümüz yeni bir tarih yazmaları gerektiğini kay Muhammediye’de 500 öğrenci ve 20 hoca vardı. Burada meşhur ulemadan
detmiştir. Ya. D. Koblov ise yakın zamana kadar Kaşşaf Tercümanî, Muhammed Necip Tünterî, Şeher Şeref gibi hocalar ders
Tatarların mitolojik eserlerle idare ettiklerini yazmıştır. verdi. Orenburg’daki Dinî Nezaret müftüsü Muhammed Safa Bayazitov, Aziz
1905’ten itibaren ise Tatarlar; Rus Devleti, genel dünya Gubaydullin, Ali Rahim, Alimcan Şeref gibi bilim adamları; Hüseyin
tarihi, Kazan Tatarlarının (Kazan ve Bulgar devletleri Yamaşev, Kamil Yakup gibi devrimciler; Fatih Amirhan, Mecid Gafurî, Kerim
nin) millî tarihi hakkında eserler yazmaya ve tercüme Tinçurin, Aliaskar Kamal, Naki İsanbet gibi yazarlar; besteci Salih Saydaşev,
ler yapmaya başladılar. Özellikle bölge tarihi, Tatar ressam Baki Urmançe bu medresede okudular. Bundan dolayıdır ki
milliyeti, Bulgar ve Kazan devletleri hakkında eserler Muhammediye Medresesi, “Tatar Üniversitesi” olarak adlandırılmaktadır.
kaleme alındı. Ya. D. Koblov, millî tarihin gelişiminde
iki temel eğilimden bahsetmektedir: 1) Bağımsız ilmî
inceleme; 2) Millî duyguların artırılmasına yönelik tet

1897–1926 Yılları
Arasında Nüfus
Değişimi

XX. yüzyılın başında (I. Dünyas Savaşı’na kadar) Kazan Vilayeti’nin nüfusu,
2.850.000 idi. Bölgenin nüfus açısından ikinci büyük milleti olan Tatarlar, Rusya’nın
da en büyük Türk soylu halkıydı. Vilayetteki nüfus dağılımı şöyleydi: Ruslar
1.100.000; Tatarlar 898.600; Çuvaşlar 649.900; Mariler 145.500; Mordvalar 32.700;
Udmurtlar 11.700.

XX. Yüzyılda Tataristan
Ta r i h
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Tatar burjuvazisi, Rusya’da ekonomik durumun iyi
leşmesine bağlı olarak artan gelirlerin bir kısmını millî
okulların geliştirilmesi ve öğretmen yetiştirilmesi için
harcadı. Kazan Tatar Öğretmen Okulu’nun mezunları
nın birçoğu ceditçi medreselerde kurs gördü.
1914’teki eğitim reformu neticesinde hükümete,
şehir ve mahallî idarelere bağlı olan okulların sayısı
arttı. Kazan Vilayeti’nde 69 RusTatar okulu ve medre
seler bünyesinde Rusça sınıflar mevcuttu. Bunlardan
37’si mahallî idarelere bağlı okullardı. Ceditçi medrese
lerin kuruluşuna kadar, 1894’te neredeyse bütün İdil
Ural bölgesini içeren Kazan Eğitim Bölgesi’nin tama
mında Müslümanlar için 30 devlet okulu mevcuttu.

Kerimov
kardeşlerin
matbaasının
reklamı

Özellikle ceditçiliğin köylerdeki ikinci devresinin
başarıları mühimdi. 1914’te mahallî Müslüman okulla
rının sayısı 37’ye ulaştı (1904’te yalnızca üç okul vardı).
Müslümanlar İslâm dinine dair tahsil sahibi olmayan
kimselerin hoca olmasına müsaade etmezken, hükü
met de öğretmenlerden iyi düzeyde Rusça bilmelerini
istiyordu. 1912’de Kazan Vilayeti’ndeki medrese ve
mektep sayısı 1.088 idi. Eskiden mekteplerde kız
öğrencilere sadece okuma öğretilirken Kazan’daki
Aitov Kız Mektebi, bazı dersler konusunda Kız
Gimnazyumu seviyesine çıktı. 1916’da bu husus resmî
olarak onaylandı.
Kazan’da Müslüman eğitim kurumlarına yardım,
şehir dumasının okul komisyonunun faaliyetleri çerçe
vesinde yapılıyordu. 1914–1917 yıllarında bu komisyon
da 12 Rus (A. Boratınskiy ve İ. V. Godnev dâhildi) ve 6
Tatar (H. Maksudî ve A. Apanay dâhildi) üye vardı.
1914’te şehir bütçesinden 7 medrese ile Aitov Kız
Mektebi’ne 600 ile 1000’er Ruble arasında yardım
yapıldı.
Müslümanların eğitim kurumları daha çok özel kişi
lerin yardımları sayesinde ayakta kaldı. Bu alandaki
projelerin çoğu da yapılan bağışlar sayesinde hayata
geçirildi. 1915’te Kazan’ın Müslüman Hayırsever
Kuruluşu, 80.589 Ruble’ye sahip olup, Rusya’daki 87
Müslüman cemiyeti arasında en varlıklısı idi.
Kazan’daki Müslüman Fakirlere Yardım Cemiyeti,
Müslümanlar arasında eğitim faaliyetlerini finanse
etme hakkını resmî olarak elde etti. Elde edilen gelir
ler, özellikle Rusya’nın orta ve yüksek dinî okullarında
okuyan fakir öğrencilerle cemiyete bağlı RusTatar ilk
okullarının kuruluşuna harcandı. 1 Kasım 1909’da
Müslüman mahallesinde erkekler için RusTatar orta
okulu ile kızlar için RusTatar ortaokulu faaliyete geçti.
1917’ye gelindiğinde Tatarlar arasında Müslüman
Tatar eğitimi ile AvrupaRus eğitimini birleştiren
(İsmail Gaspıralı’nın ifadesiyle) “iki kanatlı” millî elit
oluştu.
Edebiyat ve Kitap Basımı
1905’e kadar eğitim reformu, elit kısmın işi olarak
kabul edilirken artık yeni metotla kaleme alınan kitap
ları okuma yazması olan bütün insanlar okuyordu.
Kazan Matbuat Komisyonu’nun 1908 tarihli raporunda
şöyle yazılıyordu: “Kazan… bütün Doğu Rusya
Müslümanlarının eğitim merkezidir. İdil bölgesi Tatarları,
dinî ve kültürel alanlardaki sorunlarının çözüm ve aydın
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latılmasını Kazan’dan beklemektedirler.” Matbuat İşleri
Yönetimi’nin “1910’da Rusya’da Müslüman Matbuatı”
adlı raporunda devrim sonrası baskı sürecinde millî
harekette eğitim ve kültür alanlarının baskın gücünün
ön plana çıktığı yazılmaktadır. Tatar dili derslerinin tek
tip hâle getirilmesi ve okullarda okutulmaya başlatıl
ması için birtakım adımlar atıldı. Sadeleştirilmiş Türk
dili, aşamalı olarak ilkokullarda okutulmaya başlandı,
bazı ders kitaplarında bu dil, “ana dil” olarak adlandırıl
dı. 1910’da matbuatta yapısal bir devrim gerçekleşti.
Basılan kitaplar arasında dinî olmayan kitapların sayısı
% 50’nin üzerine çıktı.
XX. yüzyılın başı, Kazan Tatar lehçesinin kullanıldığı
Tatar edebiyatının zirvede bulunduğu bir dönemdir. Bu
lehçe gittikçe edebî bir dil özellikleri kazandı. Eskiden
Ortaçağ edebiyatı, dinî eğitim, efsanevî ve mitolojik
içerik taşırken artık kurgu, drama, gazetecilik, akade
mik ve eğitim alanlarında yayınlar yapılıyordu. Bütün
bu alanların gelişimi için dünya tarihi ve edebiyatı ile
tanışmanın faydalı olacağı düşüncesiyle Tatar yazarları
Rus klasiklerini tercüme ettiler. A. S. Puşkin, M. Yu.
Lermontov, N. V. Gogol, L. N. Tolstoy gibi Rus şair ve
yazarların eserleri Tatarca yayımlandı. S. Maksudî
Avrupa’ya gitmeden önce hayat yolunu seçme konu
sunda tavsiyeler almak üzere Yasnaya Polyana’ya, Lev
Nikolaeviç Tolstoy’un yanına gitti. 1900’de Fatih
Kerimî, Rusya Müslümanlarının Platon, Aristoteles,
Fahru’rRazî, Gazali, İbn Sina, İbn Rüşd, Voltaire, J.
Rousseau, L. N. Tolstoy’un eserlerini bilmeleri, Çengiz
Han, İskender, Hannibal, I. Petro, Napoleon ve diğer
devlet adamlarının hayatlarının araştırmaları gerekti
ğini yazdı. 1899’da Kerimov kardeşler Kazan’da çok
düşük fiyata çeşitli kitaplar basan büyük bir matbaa
kurdular.
1910’da basılan Yeni Kıraat adlı okuma kitabında
Abdullah Tukay “Kazan Şehri” adlı metinde bu şehrin
3.5 asır önce hanlığın başkentliğini yaptığını yazmakta
dır. Şimdi ise Kazan, bilim, kitap, matbaacılık merke
ziydi. A. Tukay, bütün Rusya Müslümanlarının büyük
işlere başlamak için Kazanlıların girişimini bekledikleri
ni yazmaktadır. Gerçek Kazan, Tatar halkının ebedî
başkenti olduğuna dair mitolojik bir özellik kazandı.
Abdullah Tukay, Tatarlar için tarihî vatan ile ilgili yeni
bir konsept teklif etti ve ilk olarak Bulgar veya Saray’ın
yerine Kazan’ın kutsal yer sayılması gerektiğini ilan
etti. 1911’de Tukay, Mektepte Millî Edebiyat Dersleri
adlı bir kitap hazırladı. Şair, çocukları dünya edebiyatı
nın incileri ile tanıştırarak onlara güzel şeylerin küçük
yaştan öğretilmesi gerektiğini savundu. Kitap, Jivoe
Slovo (Canlı Söz) adlı Rusça bir kitap örnek alınarak
hazırlandı. Tukay’ın hazırlayıp yayımladığı kitap K.
Nasırî, Derdmend, S. Ramiev, F. Kerimî, A. İshakî, F.
Amirhan, M. Gafurî gibi Tatar edebiyatının klasikleri ile
A. Barudî, R. Fahreddin, A. İbrahim gibi ilahiyat âlimle
rinin eserlerini içerdi. Kazanlı genç yazarlar, geri kal
masından dolayı Tatar toplumunu ancak eleştiri hedefi
olarak gördüler. I. Dünya Savaşı sırasında onlar
Rusya’nın gerçeklerine daha eleştirisel bakmaya başla
dılar ve bundan dolayı monarşiye son verme fikrini
benimsediler.
Mill î Tiyatro’nun Doğuşu
Tatar tiyatrosu, genç öğrencilerin oyunlarıyla geliş
meye başladı. Kurucularından biri olan Galiaskar
Kamal, A. N. Ostrovskiy’i örnek alarak Kazanlı tutucu
ların hayatlarını açığa çıkaran oyunlar yazdı. 22 Aralık
1906’da Kazan’da ilk açık tiyatro oyunu sergilendi. Bu
tarih ve bu oyun, Tatar profesyonel tiyatrosunun baş
langıcı kabul edilmektedir. Dönem dönem yarı aç dola
şan tiyatro ekipleri, Rusya’nın geniş coğrafyasında
yaşayan Tatar yerleşimlerini ziyaret edip oyunlarını ser
gilediler. Tiyatro sahnesinde genç aydınlar, ideal kah
ramanlarla hayatlarını açığa çıkardıkları hedef örnekle
rini sergilediler.

"Şark Kulübü"

Şark Kulübü’nün
tüzüğü, 1907

3 Aralık 1907’de Tatar eliti millî tiyatro, edebiyat ve
müziğin gelişimi ve propagandası için Kazan’da Şark
Kulübü’nü kurdu. Kulübün başkanlığını uzun yıllar
boyunca meşhur eğitimci İbrahim Teregulov
(1852–1921) yaptı. Onun dışında yönetim kurulunda
tarihçi G. Ahmerov, dilci M. Kurbangaleev, dramaturg
lar G. Kamal ile G. Kulahmetov,
yazar F. Seyfî, gazeteciler G. Karam,
A. Mustafin, A. Urmançeev, A. G.
Hasanî, G. Şaraf, Ş. Ahmerov ve baş
kaları yer aldı.
1910–1917 yılları arasında kulüp,
XX. yüzyılın başında tüccar Karim
Apanaev tarafından inşa ettirilen
Evangelistovskaya Sokağı’ndaki 8
No’lu evde (günümüzde Tatarstan
Sokağı, No. 8) yer aldı.
Evin ikinci katında 150 kişilik bir
salon, tombala oyunu odası ve
okuma salonu da olan bir kütüpha
ne mevcuttu. Burası aynı zamanda
farklı konularda tartışmaların yapıl
dığı kulüp ile edebiyat ve müzik
salonuydu.
Kulübün bünyesinde yönetmen
ve sanatçı G. Kariev’in başkanlığın
daki “Sayar” adlı bir tiyatro ekibi de
vardı. Oyunlar, haftada iki kez
Tatarca (Batkın, Bizim Şehrin Sırları, Bahtsız Genç,
Zavallı Çocuk) ve Rusça sergileniyordu.
Şark Kulübü’nün kendi tüzüğü vardı. Kulübün yöne
timi ise Kazan’ın seçkin vatandaşlarına oyun ve diğer
kültürel faaliyetlere “onur bileti” veriyordu.
Kulübe yazarlar, şairler, gazeteciler, yayıncılar vs.
geliyordu. Kıyafette sınırlandırma
olmadığından dolayı gelenler Tatar
millî kıyafeti giydikleri gibi son
Avrupa modasına uyanlar da vardı.
Ancak gerek erkekler gerekse de
kadınlar başlarına bir şey takmak
zorundaydılar. Erkekler genellikle

“Sayar” adlı
Tatar tiyatro
ekibi,
XX. yüzyılın başı

sanatçılar; V. Apanaev, İ. Galiakberov, G. Zaypin gibi
müzisyenler katıldı.
Söz konusu sosyal kuruluşun önemi çok büyüktür. En
başta Kazan Müslümanları kendi mahallelerinin dışına
çıkarak şehir çapında toplumsal faaliyette bulunma
imkânı buldular. İkinci olarak buraya gelenler örneğin
Müslüman Hayırsever Cemiyeti’nden farklı olarak iş
değil de kültür ve eğitim gibi konular konuşuyorlardı.
Üçüncü olarak millî kültür merkezinin kuruluşu Tatar
tiyatrosu, edebiyatı, müziği, ilim ve tarihetnografya
araştırmalarının gelişmesini sağladı. Bu kulübün kuru
luşu, III. Müslümanlar Birliği Kongresi’nde kültürelmillî
özerklik hedefini açıklayan burjuvazinin siyasîtoplum
sal isteklerine de uygundu.

Tatar
tiyatrosunun
kurucularından
biri olan
N. Arapova
(1902–1943)
“Nur” tiyatro
grubunun
sanatçısı İ.
Almaşev,
XX. yüzyılın başı

“Sayar” tiyatro
ekibinin üyeleri:
soldan sağa
Z. Ahmarova,
N. Arapova,
G. Kariev,
G. Bolgarskaya,
A. Sinyaeva

kalyapuş (tekke), kadınlar ise kalfak (kalpak) takıyor
lardı.
Farklı dönemlerde kulübün faaliyetlerine A. Tukay, F.
Amirhan, G. Kamal, S. Ramiev, G. Kulahmetov, S.
Rahmankulov, N. Yuşkov gibi edebiyatçılar; G. Kariev,
S. GizatullinaVoljskaya, V. Murtazinİmanskiy gibi

“Sayar” adlı
tiyatro grubunun
sanatçıları:
grubun başkanı
ve sanatçı
G. Kariev (oturuyor);
K. Tinçurin,
Z. Sultanov,
G. Manguşev
(ayaktalar), 1916
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Abdullah Tukay

Abdullah Tukay,
1912

Abdullah Tukay 27 yıl (26 Nisan 1886 — 14 Nisan
1913) gibi kısa bir süre yaşasa da Tatar edebiyatının
hazinesi sayılan büyük bir edebî miras bıraktı. Tukay’ın
Tatarların manevî hayatlarına etkisi o kadar çok yönlü
ve derindir ki, şairin şahsiyeti ve eserlerine olan ilgi git
tikçe artmaktadır.
Abdullah Tukay (Abdullah Muhammedgarif oğlu
Tukaev) 14 (26) Nisan 1886’da Kazan Vilayeti’nin
Kuşlauç Köyü’nde (şimdiki Tataristan Özerk
Cumhuriyeti’nin Arça İlçesi) mahalle imamının ailesin
de doğdu. Çok küçük yaşta yetim kaldığından dolayı
sıkça aile değiştirdi. 9 yaşındayken Uralsk şehrindeki
kuzeninin yanında yaşamaya başladı, çok geçmeden
de buradaki Mutıgiya Medresesi’ne
verildi. Diğer öğrenciler gibi edebi
yat ve şiirle ilgilendi. Medresenin
yanı sıra Abdullah üç yıllık Rusça
sınıfına da devam etti. Arapça,
Farsça ve Türkçe dillerini öğrenerek
kendisi için dünya edebiyatının
kapılarını açtı; Puşkin, Lermontov,
Tolstoy’un eserleri ile Doğu müellif
lerinin kitaplarını okuma fırsatı
buldu.
1905–1907 yılları arasında A.
Tukay şehirde yapılan 1 Mayıs top
lantısı, miting, gösterilere katıldı,
Fikir gazetesinde bu konuları kaleme
alarak da Rusya İmparatorluğu’nun
önde gelen aydınlarını bunlardan
haberdar etti. Uralsk’ta Tukay şair ve
gazeteci olarak yetişti. Daha Eylül
1905’te onun ilk şiirleri yayımlandı,
aynı tarihte editör olarak çalışmaya
başladı. 1907’de gerici bakanlar,
Duma tribününden Müslümanlara yönelik “Rusya hoşu
na gitmiyorsa, Türkiye’ye defolunuz!” şeklinde slogan
attıklarında Tukay “Ne Uydöm” (“Gitmeyeceğiz”) adlı
şiirini yazdı:

Abdullah
Tukay’ın babası
Muhammedgarif'in Kuşlauç
Köyü’ndeki evi

Kazan’da geçirdiği yıllar Tukay’ın
yeteneğinin geliştiği, kendisinin
olgunlaştığı ve meşhur olduğu
dönemdir. Tukay’ın Kazan’a gelme
si ve ilk şiirlerini yayımlaması,
demokratik aydın kesim tarafından
heyecanla karşılandı. Kazan’da şair
hayatını tamamen edebiyata adadı. Bağımsız millî
matbuat geleneklerini devam ettirme fikri hiçbir
zaman onu terketmedi. Önce Yaşen (Yıldırım), ardından
da YaltYolt (Gök Parıltısı) gibi hiciv dergileri çıkartarak
aslında bu hedefine kısmen de olsa ulaştı. Şiir ve maka
lelerini başka yerlerde de yayımladı. 1908’de Tukay,
Sennoy Bazar İli Novıy Kisekbaş (Saman Pazarı ya da
Yeni Kesikbaş) adlı satirik bir eser kaleme aldı. Daha
sonra bu eserini Tüccarlar Meclisi’nin sahnesinde
okudu. Tukay zirvedeydi. Bunun dışında şair, Tatar pro
fesyonel tiyatrosunun oluşumunda da önemli rol oyna
dı. Tukay provalara katıldı, eleştiriler yazdı, şeriat
kanunlarına uymayarak tiyatro sahnesine çıkan ilk
Tatar kadın oyuncu olan S. GizzatullinaVoljskaya’ya
şiirler yazdı. Tukay’a göre tiyatronun amacı, “insanların
kalplerini uyandırmaktı.”
Abdullah Tukay coşkun bir maarifçiydi. O, İ. A.
Krılov’un masalları ile G. Byron, J. Goethe, H. Heine,
F. Schiller, A. S. Puşkin, M. Yü. Lermontov’un şiirleri
ne nazireler yazdı. Diğer yazar ve gazetecilerle birlik
te edebiyat geceleri, konserler, konferanslar organi
ze etti.
Onun Tugan Tel (Ana Dil) adlı şiiri, nesilden nesile
aktarılmaktadır:
Ey ana d il, ey güzel d il
Atam, anamın d il i
Dünyada çok şey öğrend im
Sen ana d il vasıtasıyla…
Tukay, Tatar edebiyatı araştırmalarını başlattı, onun
propagandasını yaptı, çocuk edebiyatının gelişmeye
başlamasını sağladı. Okul çağı çocukları için 13 kitap,

Doğuştan ölüme kadar biz ana
yurdumuzda yaşadıktan sonra
Kutsal vatanımızla ebed iyete kadar
bedenimizle birleştik
Rusya hür bir ülked ir, bizim de
sonuna kadar amacımız:
İki yüzlü kalpler boşuna çağırmayın: gitmeyeceğiz!

Abdullah
Tukay’ın ilk şiir
kitaplarından biri

“Usloviya” (“Şartlar”) adlı makalesinde ise Tukay
şunları yazmıştı: “Kapitalist düzen yıkılmadıkça ve yer
yüzünde Sosyalist hayat başlamadıkça, her adımda ser
maye gerçekleri gizlemeye devam ett ikçe bizlerin
Müslüman olarak adlandırılmasına ben hiçbir anlam ver
miyorum.”
1907’de Tukay, Kazan’a yerleşti ve hayatının sonuna
kadar burada yaşadı. A. İ. Gertsen’in ifadesiyle Kazan,
“iki dünyanın, yani Batı ile Doğu’nun karşılaştığı ve
buluştuğu bir yer olduğundan dolayı” şehir şairin ihti
yaç duyduğu zengin kültürel çevre (gazeteler, kitaplar,
tiyatro oyunları, Tukay’ın görüşlerine yakın çevre) ile
onu âdeta kendisine çekiyordu. Burada o ilk Tatar
Bolşevği olan Hüseyin Yamaşev ile yakınlaştı, demo
krat yazarlar çevresine dâhil oldu, elİslah gazetesi çev
resinde örgütlenen gençlerle arkadaş oldu. elİslah,
yazar Fatih Amirhan’ın inisiyatifi ile çıkartıldı ve en ile
rici yayın organlarından biri oldu.
Ey, Kazan. Sen üzüntü ve neşesin!
Göz alıcı Kazan!
Burada dedelerimizin amelleri, burada kutsal yerler,
Burada güzel hurinin dudakları
bir şanslıyı beklemekte
Burada benim kız arkadaşım yaşamakta,
gözlerinde ise cennet ışığı yanmakta.

El-Asru’l-Cedid
dergisinin birinci
sayfası

Tukay, Türk halklarını Batı ve Rus kültürleri ile tanıştır
dı. Çok hayran olduğu A. S. Puşkin hakkında ise şair
şöyle yazmıştır:
Ben senin şiirlerini parlak bir güneş ile karşılaştırırdım,
Tanrı sana o kadar çok güç ve ilham vermiştir ki…
Her yere senin arkandan gitmek benim borcum,
benim hedefimdir,
Senin başka dinden olmanın da bir anlamı var mı ki?

A. Tukay’ın
Kendimle İlgili
Ne Hatırlıyorum
adlı eserinin ilk
sayfaları

sözlü halk edebiyatı ile ilgili 4 kitap ve Tatar halk şarkı
ları kitabı yayımladı.
Dün ben duydum — biri şarkı söylüyordu,
Halkımızın yazdığı şarkıydı bu.
Ve düşündüm ki, ne kadar üzüntü var içinde
Ne kadar sınırsız acıklı şarkı.
Evet, çok çektik biz bu dünyada
Döktüğümüz gözyaşları da sayısız.
Ancak canıgönülden sadık aşkı
Bağımsız melodi, asırlar içerisin
den geçirdi.
Günlük dünyevî işlerden
uzaklaşarak
Hayretle dinledim şarkıyı,
Gözlerimin önüne Bulgar geldi,
Ak İdil ise önümden akıp gitti.
Sabredemedim ben, gittim şarkı
söyleyenin yanına
Yavaşça eline dokunarak sordum:
“Kardeş, dinle beni: sen nasıl bir şarkı söyledin?”
Tatar adam bana dedi: “Allüki”.
Tukay’ın Tatar folkloru temelinde yazdığı manzume
ve masallar, Tatar şiirini yeni bir seviyeye çıkardı. Bu
eserler Tatar edebiyatının incisi olup daha sonraki yıl
larda besteci, ressam, heykelcilerin senfoni, bale, şarkı,
resim, heykelleri için ilham kaynağı oldular.
Kısa hayatında A. Tukay yüzlerce şiir, manzume ve
nesir yazdı. Eserlerinde o, ana dil, vatan, sosyal ve millî
baskıdan bağımsız bir toplum konularını işledi.
Ruhun mücadelede yorulduğunda
Kendimden nefret ettiğimde
Dünyada kendime yer bulamadığımda
Yorularak kaderime lanet okuyacağım…
O zaman bakışımı kitaba yönlendiriyorum,
Edebî sayfalar hışırdıyor
Ben iyileştim, mutluyum, ben yaşıyorum
Sevinçten ben seni içiyorum.
A. Tukay edebiyatta öyle bir noktaya ulaştı ki, günü
müz araştırmacıları bunu Türk edebiyatının gelişiminin
bir asırlık döneminin sonucu olarak nitelendirmekte
dirler. Türk halklarının birçok yazarı ve şairi onun kendi
üzerlerindeki etkisinin altını çizmekte, onu edebiyat
alanındaki hocaları olarak kabul etmektedir. Onun
eserlerinde millî, ortak Türk, İslâmî, Rus ve Batı kültür
lerinin kökleri doğru bir şekilde yansıtılmaktadır.
Muhtar Auezov’a göre Doğu ve Batı kültürlerini derin
den anlama konusunda Tukay’a eşit kimse yoktu.

A. Tukay’ın
Eğlenceli Öğrenci
adlı şiiri için
çizilen resim.
Ressam:
T. Haziahmetov,
1981

Tukay şiirlerinde L. N. Tolstoy’a da hitap ediyor,
bilim adamı ve düşünür Ş. Mercanî’nin başarılarını övü
yor. A. Tukay adında Uralsk Kültür Merkezi’nin başkanı
R. A. Abuzyarov şairle ilgili şöyle demiştir: “Tukay çağ
daşlarının hiçbirinin yapamadığı kadar Doğu ve
Batı’nın kültürel geleneklerini — folklorun kıymetli
hazinelerini, Doğu edebiyatının ebedî güzelliklerini,
aklı, kutsal Kur’anı Kerim’in Tanrısal gücü ve ahlakî
postulatlarını, Sufizm’in sembol ve felsefî derinliğini,
Rus ve Batı edebiyatının eşi benzeri olmayan eserleri
ni — kendi eserlerinde birleştiriyor.”
DoğuBatı sentezi XX. yüzyıl başındaki Tatar edebi
yatının gelişiminin güçlü faktörüydü. Eskiden yalnızca
Doğu gelenekleri çerçevesinde gelişen Tatar edebiyatı,
eski kökenlerini devam ettirerek yüzünü Avrupa edebi
yatına, felsefeestetik okuluna ve toplumsal düşünce
sine döndürdü.
Çeviri konusunda Derdmend ile Sait Rameev önemli
başarılar elde ettiler. Derdmend A. S. Puşkin’in Zimniy
Veçer (Kış Akşamı), F. İ. Tütçev’in İva (Söğüt) adlı eserle
rini, Rameev ise F. Schiller’in Perçatka (Eldiven) ve D.
Bednıy’ın Soha i Puşka (Saban ve Top) adlı eserlerini ter
cüme ettiler. Tukay doğrudan tercüme faaliyetinde
bulunmadı. Bununla birlikte kendi eserlerinin yanı sıra
uyarlamaları ile öykünmeleri vardı. “Byron’dan”,
“Goethe’den”, “Schiller’den”, “Sheakspeare’den”,
“Puşkin’den”, “Lermontov’dan” adlı dipnotlu şiirlerde
yazarlarından daha çok Tukay’ın düşüncesi ve onun
dünya görüşü yansıtılmaktadır.
Tukay’ın eserlerinde Batı edebiyatı kültürünün
benimsenmesi, Doğu edebiyatı tarzında transformas
yon olarak gerçekleşti. Tukay taklit için Avrupalı şairle
rin şiirlerini seçti. Doğu’nun lirik şiirlerine kıyasla bun
lardaki yenilik, lirik çatışmanın kendine has özellikleri
ne sahip olmasıdır. Doğu liriğindeki geleneksel çatış
madan (hükümdar ile şiir arasında, cahil çevre ile aydın
kimse arasında, gururlu güzel ile aşk ateşinde yanan
lirik kahraman arasında, kader ile bitkin hayat yoldaşı
arasında, kaçınılmaz ölüm hissi ile hayata tutunma aşkı
arasında) farklı olarak bunlarda birey ile toplum arasın
da derin bir çatışma yaşanıyor ve hürriyet sevgisi moti
fi çok kullanılıyordu. Tukay, Puşkin’in “Uznik”
(“Mahpus”) şiirinin temelinde 26 satırlık bir şiir yazdı.
Şair, Rus şairin şiirinin temel motiflerini korudu, ancak
her olayı daha detaylı ve kendi yorumuyla verdi.
İlginçtir ki o, Puşkin’in Doğu şiirinin kıtalarıyla uyuşan
şiirini seçti. Beyitlerin kafiye itibarıyla birbirine uyumlu
olması, Tukay’ın şiirlerine de has bir özellikti.
Tukay, Rusya edebiyatının mümtaz temsilcisi olarak
kabul edilmekte, onun eserleri dünya edebiyatına dâhil
edilmektedir. UNESCO, 1986 yılını şairin doğumunun
100. yıl dönümü dolayısıyla “Tukay Yılı” ilan etti.
Abdullah Tukay, anavatan ve ana dilin şairidir.
Tataristan Cumhuriyeti’nin en yüksek edebiyat ödülü
artık onun adını taşımaktadır. Kazan’ın eski sokakların
dan birine, Uralsk şehrindeki bir sokağa, Tataristan’ın
Çelninskiy ilçesine, Tatar Devlet Filarmonisi’ne, bir
dizel motorlu gemiye onun adı verildi.
Bizim vatanımızda ebediyete kadar büyük iz bıraktın
Ruhunun halk aynasıyla beyaz ışık aksettiriyorsun.
Halkın gözünde sanatın ayı ve güneşisin sen
Bizim eşi benzeri olmayan Tukayımız, seni halkın ve
bütün dünya seviyor.
(İ. Yüzeev’in “Tukay” adlı trajedisinden bir dörtlük).

XX. Yüzyılda Tataristan
Ta r i h

Çağların Değişim Dönemi

XX. Yüzyılın Başında Toplumsal Hareketlerin Artışı
XX. yüzyılın başında Kazan Vilayeti’nde toplumsal
hareketler başkent Kazan’da yoğunlaştı. En aktif katı
lımcıları ise Liberaller (profesörler, hukukçular, şehir ve
yerel idarecilerin bir kısmı) ile Sosyalistler (gimnazyum
ve diğer okulların öğrencileri) idi. Gençlerden oluşan
Kazan’daki SosyalDemokratlar grubuna daha sonra
Rusya çapında meşhur olacak kimseler dâhil oldu.
Bunların başında A. İ. Rıkov (Halk Komiserleri Sovyeti
Başkanı, 1924–1930), N. A. Semaşko (Sovyetlerin ilk
Sağlık Bakanı), S. M. Kirov (Leningrad Bölge Komitesi
ve Komünist Partisi KuzeyBatı Şubesi Birinci
Sekreteri, 1926–1934; 1934’ten beri KP Merkezî
Komite Sekreteri), V. V. Molotov (SSCB Halk
Komiserleri Sovyeti, 1930–1941). Bunlar 1900, 1901 ve
ikişer kez de 1903’te tutuklandılar.
XIX.–XX. yüzyıllar sınırında Kazan Tatar Öğretmen
Okulu’nun öğrencileri siyaset ve eğitim alanında faali
yet gösteren bir dernek kurdular. Ayaz İshakî, Sadri
Maksudî, Gumer Terekulov ve Hüseyin Yamaşev gibi
isimler bu derneğe 1897–1898 yıllarında üye oldular.
“Bir taraftan Tercüman gazetesinin, diğer taraftan da
Rus edebiyatının etkisinde olan dernek Rus, Türk, Fars
edebiyatını araştırdı.” Neticede dernek üyeleri Tatar
edebiyatının oluşturulması gerektiği sonucuna vardı
lar. 1902’de Rus Sosyalist devrimciler ve Sosyal
Demokratlarla bağlantıya geçtiler.
Apanay Medresesi’nin hocası Hadi Maksudî ve dra
maturg Galiaskar Kamal kitap basım işini başlattılar.
Bundan önce Bahçesaray’daki Zincirli Medresesi’nde
çalışan H. Maksudî, İsmail Gaspıralı’nın Kazan’daki
temsilcisiydi. O, okul kitapları bastırarak Müslümanlar
için kütüphane açtı ve gazete çıkartmak için izin alma
ya çalıştı. G. Kamal, N. İ. Haritonov Matbaası ile çalıştı.
A. İshakî ve diğer genç yazarların kitapları da buradan
çıkmıştı. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren ceditçilik
taraftarları Kazan’da öğrencilere kültürel ve politik eği
tim
verdiler.
Hareketin
liderleri
arasında
Muhammediye Medresesi’nin rektörü Alimcan Barudî

Alafuzov
Şirketi’ne ait
fabrikaların genel
görünümü,
Kazan, XX.
yüzyılın başı

ve Kazan Tatar Öğretmen Okulu’nun hocaları Şakirjan
Tagirî ile İbrahim Teregulov da vardı.
Gerek derneğin gerekse de Maksudî’nin asıl amaçla
rından biri de Rusya’nın Avrupalılaşmış Türk eliti ile
Tatarların alt ve orta sınıflarının kültürünü birbirine
yakınlaştırmaktı. Kısa bir süre de olsa dernek yer altı
Tarakkıy (Terakki) gazetesini çıkardı. Aynı dönemde
farklı medreselerin öğrencileri millîdevrimci fikirler
yayan Şakirtler Birliği adlı bir kuruluş etrafında örgüt
lendiler.
Yerel idareler yöneticisi Dinî Nezaret’in hukukçusu
A. Ahtyamov’un oğlu İbrahim Ahtyamov ilk Tatar
SosyalDemokrat’tı. Ahtyamov, 1900–1903 yılları ara
sında Rusya SosyalDemokrat İşçi Partisi’nin Kazan
Komitesi’nin liderlerinden biriydi. Haziran 1900’de o, V.
İ. Lenin’n Ufa’da gerçekleştirdiği Marksistler
Toplantısı’na katıldı. 1902’de Ahtyamov, Kazan’ın iki
sanayi ilçesinden birinin başında bulunuyordu.
Ahtyamov aynı zamanda komitenin propaganda işle
rinden sorumluydu. O, SosyalDemokrat Hareket’e
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Tatarların katılımını sağladı. 1903’te Gumer Teregulov,
daha sonra Hüseyin Yamaşev onun daveti üzerine bu
harekete katıldılar.
Liberal ve Millî Hareketin Faaliyetlerini Arttırması;
Devrim Kanadının Oluşması
Devrim hareketlerinin başlaması, Rusya’nın
1904–1905 RusJapon Savaşı’nda yenilmesi ile de bağ
lantılıydı. Hükümet, ülkenin gündemdeki sorunlarını
görüşmeyi reddetti. Bu da siyasî hareketin artmasına
sebep oldu. Sonbahar 1904’ten itibaren Liberaller,
devrimi beklemeden reform gerçekleştirilmesini talep
ettiler. Rus liberalleri başta olmak üzere Kazan aydın
ları, Rusya’da anayasa ve hukuk devletinin kurulmasını
talep ettiler.
1904 yılının sonbaharında İsmail Gaspıralı, Rusya
Müslümanlarını Rus toplumunun liberalleşmesinden
istifade etmeye çağırdı. Eğitim alanında bu değişim;
eğitim müesseselerinin millileştirilmesi, ders müfreda
tı ve kitaplarla ilgili sınırlandırılmaların kaldırılması,
Türkçe’nin devlete ve yerel idarelere bağlı okulların dili
hâline gelmesi, devlet ve yerel idarelerin millî okulları
desteklemesi, bütün vatandaşlara serbest konuşma
hakkının tanınması anlamına geliyordu.
Rusya Müslümanlarının toplumsal hareketinin
önemli isimlerinden biri de Orenburg Müslüman Dinî
29 Ocak 1905’te Kazan’da yapılan toplantıda Bakanlar Kurulu Başkanı S. Vitte
adına toplu bir dilekçe yazıldı. Dilekçenin asıl amacı, Orenburg Müslüman Dinî
Nezareti bölgesi Müslümanlarına dinî özerkliğin tanınmasıydı. Bu dilekçede
müftü ile kadıların din adamları arasından seçilmesi ve Dinî Nezaret’in dinî
okullar üzerinde kontrol sağlaması istendi. Diğer istekler ise Tatarların vatandaşlık ve mülkiyet haklarının Ortodoks nüfusun haklarıyla eşitlenmesi gerektiği
yönündeydi. Bu hakların arasında Tatarca eğitimi ile genel kültür veren okullarla profesyonel okulların açılması da vardı. Yine dilekçede Tatarların sosyal ve
dinî meseleleri ile haklarının görüşüldüğü Bakanlar Kurulu’ndaki oturumlara
Dinî Nezaret’in de yönlendirmesiyle Müslümanların da davet edilmesi gerektiği
belirtildi.

Nezareti’nin eski kadısı Abdürreşid İbrahim idi. Eylül
1904’te o, Petersburg’da İçişleri Bakanı P. D.
SvyatopolkMirskiy, Bağımsızlık Birliği temsilcileri ve
Bölge Konseyi yetkililerinden M. A. Stahoviç ile görüş
tü. Müslümanlar Kongresi’nin hazırlıkları için o, Ekim
ayında Rusya içinde birkaç seyahat gerçekleştirdi.
Ocak 1905’te o, Kazan ve Kırım Müslümanlarının bir
leşmesi konusunu Kazan liberallerinin lideri Yusuf
Akçura ile görüştü. 1905–1907 Tatar siyasî hareketinin
başında, laik aydınlar ile onların taraftarı olan liberal
düşünceye sahip müderrislerle ulema temsilcileri vardı.
1904’te öğrenciler, Rusya SosyalDemokrat İşçi
Partisi’nin Kazan Komitesi’ni yeniden faaliyete geçirdi
ler. Bu komite, 9 Ocak 1905’teki Kanlı Pazar olayından
sonra devrim hareketinin liderliğini üstlendi. İşçi hare
ketinin merkezi, Alafuzovlara ait fabrikalardı. 20–23
Ocak günleri bunlarda grev yapıldı. İşçiler günlük çalış
ma saatlerinin iki saat kısaltılmasıyla birlikte maaşları
na % 10 oranında zam elde ettiler. Tatarlar ilk kez bu
kadar aktif faaliyetlerde bulundular. Alafuzov fabrika
larında yapılan grev sırasında onlar, işçi liderlerinin özel
koruması oldular. H. Yamaşev ile G. Teregulov,
Komite’nin propaganda metinlerini tercüme ettiler ve
gerek fabrikalarda gerekse de devlete ait eğitim mües
seselerinde Tatarlar arasında propaganda faaliyetinde
bulundular.
OcakŞubat aylarındaki gösteriler, fabrikalardan eği
tim müesseselerine yayıldı. 15 Şubat 1905’te Rusya
SosyalDemokrat İşçi Partisi’nin Kazan Komitesi’nin
başına Ya. M. Sverdlov (1917–1919 yılları arasında
Bütün Rusya Merkezî İcra Kurulu başkanı) geçti. Onun
başkanlığında ve partinin üçüncü toplantısının kararı
ile komite, Bolşeviklerin komitesi oldu, Menşevikler ise
komiteden ayrıldılar. Çok geçmeden Komite, Kazan’da
izinsiz olarak Raboçiy (İşçi) adlı SosyalDemokrat nite
likte bir gazete çıkarmaya başladı. Bunun dışında
Komite’nin resmî olarak çıkarılan Voljskiy Listok (İdil
Gazetesi) gazetesi üzerinde de etkisi büyüktü.
Ortodoks din adamları ile kilise görevlileri monarşi
hareketinde aktif olarak yer alırken, mollalar İttifak’ın
faaliyetlerine destek verdiler. 1–15 Nisan 1905’te

Ufa’da Müslüman Dinî Nezareti’nde Müftü
Muhammedyar Sultanov başkanlığında Ulemalar
Cemiyeti’nin toplantısı gerçekleşti. Bu toplantı,
Bakanlar Kurulu Başkanı S. Yü. Vitte’nin emriyle
Müslüman cemiyetinin sorunlarına dair resmî bir rapo
run hazırlanması için yapıldı. Baş konuşmacı R.
Fahreddin idi. O, dinî özerkliğin kurulmasını teklif etti.
15 Ağustos 1905’te Makaryev Panayırı’nda laik aydın
kesim, I. Bütün Rusya Müslüman Kongresi gerçekleş
tirdi. Kongrede dört kesim temsil edildi: Ulusalcı siya
set adamları, İslâmcı reformist ulema, burjuvazi, şehir
ve yerel mahallî organ temsilcileri. Kazan’ı Yusuf
Akçura, imam Abdullah Apanay, tüccar milyoner
Ahmed Hüseyinov, hukukçu Seyit Giray Alkin temsil
etti. Müslümanların birleştirilmesi ve Rusya toprakları
nın tamamında toplumsal hayatın düzenlenmesi için
meclislerin toplanması kararlaştırıldı. Söz konusu mec
lisler eğitimöğretim işleriyle uğraşmalıydı. Netice iti
barıyla üç Müslüman halkın — İdilUral Tatarları, Kırım
Tatarları, Azerbaycan Türklerinin — eliti birleşmiş oldu.
Kongre, Müslümanların Hristiyan nüfusun sahip oldu
ğu haklarla aynı haklara sahip olma talebini destekledi.
İttifak elMüslimin adlı Bütün Rusya Birliği’nin kurul
ması planlandı.
17 Ekim 1905 Manifestosu. Kazan Komünü

17 Ekim
Manifestosu
karikatürü, 1905

Kazan’daki
grev
hareketi,
Rusya’nın genelinde 7 Ekim 1905’te
başlayan siyasî grev ile aynı tarihe
denk geldi. 17 Ekim’de ise polis,
Kazan İmparatorluk Üniversitesi’nin
önünde yapılan mitinge müdahale
etti, daha sonra çatışma başladı ve
ateş açıldı. Yaklaşık 40 kişi hayatını
kaybetti ya da yaralandı. 17 Ekim
1905 tarihindeki manifestodan
sonra mitingler yeniden başladı. 19
Ekim’de Şehir Meclisi oturumu açtı
ve 32 üyeden oluşan bir heyeti,
şehirde düzen sağlama talebiyle
Kazan Valisi P. F. Homutov’un yanı
na gönderdi. Vali heyetin; polisin
silahsızlandırılması, milis kuvvetle
rinin oluşturulması, şehirden Rus
Kozaklarının çıkartılması yönündeki
isteklerini kabul etti. Diğer bir
deyişle o, Kazan’daki iktidarı Şehir
Meclisi’ne devretti, neticede 19–21
Ekim 1905’te Kazan Komünü ortaya çıktı.
Aynı günün akşamı SosyalDemokratlar (Bolşevikler
ve Menşevikler), Sosyalist Devrimciler, Kadetçiler
(AnayasalDemokratik Parti) ve Köylüler Birliği temsil
cisinden oluşan Partiler Komitesi kuruldu. Resmiyette
üniversite profesörlerinin başında bulunduğu milis
kuvvetleri içerisinde yaklaşık 400 kişi yer aldı. Bunların
çoğu Sosyalist eğilimli öğrencilerdi. Üç gün boyunca
Kazan’ın Tatar bölgesinde millî özerklik söz konusuydu.
21 Ekim’de ise valinin onayıyla Kazan Komünü’ne karşı
monarşistlerin gösterisi başladı. Milis kuvvetleriyle
çatışmaya giren gösterilerin yardımına askerî okul
öğrencileri ile askerî birlikler geldi. Milis kuvvetinden
130 kişi Şehir Meclisi’nin binasına çekildi ve burada
tutuklandılar. Tutuklananlardan dördü Müslüman’dı.
21–23 Ekim’de şehirde yağma başladı. Ancak
Müslüman elit, Kazan’ın Tatar mahallelerinde şiddet
olaylarının yaşanmasına izin vermedi. 22 Ekim’de
hükümet yanlısı bir gösteri yapıldı. Bundan sonra şehir
de yavaş yavaş istikrar sağlandı.
Vilayetteki “Ekimci”lerin liderleri arasında
1899–1917’de Kazan Vilayeti’nde asilzadelerin önderli
ğini yapan A. N. Boratınskiy, tüccar V. A. Karyakin, tıp
profesörü M. Ya. Kapustin, kıdemli papaz A. V. Smirnov
yer aldı. 1907 yılının sonunda vilayetteki “Ekimci” sayı
sı artık 1.000’e ulaşmıştı.
Manifestonun ilanı, halk isyanlarını azaltmadı.
İsyanlar Elabuga, Buinsk, Tetüşi, Bondügü (şimdiki
Mendeleevsk) şehirlerine yayıldı. Kama Ötesi’ndeki
köylülerin hareketi sırasında ise köylüler toprak sahip
lerinin malikânelerine saldırdılar. Kazanlı Bolşevikler
de 7 Aralık’taki Moskova İsyanı’na cevaben mücadele
başlatma kararı alsalar da 12 Aralık’ta komite üyeleri
nin neredeyse tamamı tutuklandı.

17 Ekim 1905 Manifestosu Sonrası. Müslümanların
Siyasî Hareketi
17 Ekim 1905 Manifestosu’nun sunduğu imkânlardan
Liberaller reform faaliyetleri için istifade ettiler. 17
Kasım 1905’te yapılan toplantıda Yusuf Akçura’nın
raporu doğrultusunda Makaryev Panayırı’ndaki
İslâm Cemiyet i’nin onayladığı programın bütün
Rusya Müslümanlarını birleştiren İttifak elMüslimin
Partisi’nin programına dönüştürülmesi ile ilgili karar
alındı. Duma seçimlerine Kadetçilerle (Anayasal
Demokrat Partisi) birlikte girme planı yapıldı. Bu
ana kadar Kadetçilerin programı ve toplantı kararla
rı kabul edilmişti. Bunlarda “Rusya İmparatorluğu
Anayasası’nın imparatorlukta yaşayan bütün halklara
kültür alanında kendi kaderlerini tayin etme hakkının
tanınması gerektiği” belirtildi. Kadetçilerin programı
nın üçüncü maddesinde “Ortodoks Kilisesi ile diğer
dinlerin devlet himayesinden çıkartılması gerektiği”
belirtiliyordu.
Basın organı kurma hakkını elde ettikten sonra
Tatarlar 1905–1906 yılları sınırında dört gazete çıkart
maya başladılar. Hepsinin başında millî liderler vardı.
Kazan’da Kazan Muhbiri (yayın yönetmeni — S. G.
Alkin; Y.Akçura ile B. Şaraf’ın desteği büyüktü) ve Yıldız
(yayın yönetmeni — H. Maksudî) çıktı. Bu iki yayın
organı kendi etraflarında Kazan ve Orenburg’da
İttifak’ın şubelerini birleştirdiler.
Aralık 1905’te İttifak’ın Kazan Şubesi yerli idareciler
le sorun yaşadı. Çünkü köylerde yetkililer her alandaki
reformalara karşı köylülerden dilekçeler topladılar.
Şube yetkilileri de buna karşı çıkarak valiye başvurup
bu tür faaliyetlerin yasaklanması ve bu sürecin soruştu
Komünün bozguna uğratılması, Kazanlı koyu gericilerin galibiyeti ile oldu. 4
Aralık’ta üniversite profesörü V. F. Zalesskiy’in başkanlığında Çarlık-Halk Rus
Cemiyeti kuruldu. Onların yayın organı ise toplumsal — edebî dergi Deyatel
(Faaliyet Adamı) (1896–1917) idi. 1906–1907 yıllarında koyu gericiler 100 dernek kurdular. Bunların hepsinin toplam 8.548 üyesi vardı.

rulması gerektiğini belirttiler. Bunun dışında da şube
yetkilileri Müslüman milletvekillerin Duma’ya eşit
genel seçimlerle girmesi gerektiği çağrısında bulundu
lar. Yönetim, yaptırım uygulamaya başladı. Ocak
1906’da Kazan Vilayeti Jandarma Yönetimi,
Liberallerle İttifak liderlerini (Y. Akçura, S. G. Alkin, G.
Barudî) Tatar dilinde sosyaldemokrasi içerikli beyan
nameler hazırlamakla suçladı. Y. Akçura tutuklandı ve
Duma seçimleri gerçekleşinceye kadar tutuklu kaldı.
1906’da St. Petersburg’da gerçekleşen II. Bütün
Rusya Müslümanları Kongresi, genel olarak
Kadetçilerin programı ile uyuşan ittifakın programını
görüştü. Dinî özerklik, Müslümanlara din adamlarını
seçme ve dinî merkezler kurma hakkı tanıyor; mektep,
medrese, cami, kutsal yerler, dernek ve vakıfları söz
konusu merkezlerin yetkisine veriyordu.
1905–1907 Devrimi sırasında Tatar liberaller kendile
rini, Avrupa’daki anayasal rejimler örneğinde Rusya’nın
gelişmesinin taraftarı olarak sergilediler. Bu da Kazan
Kazanlı Kadetçiler, Kadetçiler Partisi’nin programını (programın yazarı: Prof. Dr. G. F. Şerşeneviç) Tatarca’ya tercüme
ederek yayımladılar. Programda özellikle gayri Rus halkların hakklarının gözetilmesi, din özgörlüğü, dinî özerklik,
millî eğitim sistemin özellikleri gibi konulara önem verilmiştir.

Vilayeti Müslümanlarının toplumsal hareketinin kültü
rel alandan siyasî alana kaydığının bir göstergesiydi.
Birinci Devlet Duması’na Yapılan Seçimler.
Parlamento’da Müslüman Grubun Kuruluşu
1905 sonbaharından itibaren bütün Tatar gazeteleri
aktif seçim kampanyası başlattılar. Rus seçmenlerden
birine göre Tetüşi İlçesi’ndeki “Tatarlar kendi aralarında
dostça geçiniyorlardı ve herkes İttifak Komitesi’nin işa
ret edeceği kimseye oy vermeye hazırdı.” 27 Nisan — 8
Temmuz 1906 tarihleri arasında faaliyet gösteren
Birinci Devlet Duması İttifak taraftarlarına mutlak
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İttifak’ın 15 kişiden oluşan Merkez Komitesi’nde de
Tatarlar çoğunluktaydı (11 üyesi). Partinin başkanı ise
Topçibaşev idi. Kazan’ı ise Maksudî kardeşler ve Y.
Akçura gibi millî önderler, G. Apanay ile A. Barudi gibi
ulema ve reformcular, S. G. Alkin Mirza gibi devlet ve
mahallî idarî yetkililer temsil ediyordu. Paris’te eğitim
gören ve daha sonra Kadet Partisi’nin Merkez
Komitesi’nin üyesi olan Sadri Maksudî ile Yusuf Akçura,
Rusya Müslümanları arasında Avrupaî Liberalizm fikir
leri ile Anayasacılığın sembolü hâline geldiler. Bununla
birlikte III. Bütün Rusya Müslüman Kongresi, Radikal
Liberallerin azınlıkta olduklarını gösterdi. Kongrenin
eğitim ve dinî komisyonlarının başında G. Apanay ile A.
Barudî gibi muhafazakârlar bulunuyordu.

çoğunluk sağladı, onun liderleri ise Müslüman millet
vekillerin temelini oluşturdu. Müslüman grubun başka
nı, parti lideri Azerbaycan Türkü A. M. Topçibaşev oldu.
Kazan Vilayeti’nde seçimler “bir aydın, bir molla, bir
burjuva temsilcisi” sistemine göre yapıldı. Kazan
Vilayeti’nde Birinci Devlet Duma seçimlerinde Tatar
Liberaller ile Kadetçiler Bloğu galip geldi.
AnayasalDemokrat Parti’nin Kazan Şubesi’nin lider
leri olan G. F. Şerşeneviç, İ. İ. Babuşkin, A. G. Baty, M. S.
Venetsianov Tatarlarla birlikte şehrin neredeyse bütün
kısımlarında galip geldiler. Kazan’dan Kadetçilerin
lideri Profesör G. F. Şerşeneviç seçildi. Üç milletvekili,
Sosyalist devrimcilere yakın “çalışma grubunda” yer
aldı. N. Erşov ise Sosyal Demokratları (Menşevikleri)
temsil ediyordu.

Siyasî Hareket
Üçüncü Bütün Rusya Müslümanları Kongresi
Rusya Devlet Duması’nda dinîmillî prensiplere göre
kurulan Müslüman fraksiyon Rusya Müslümanlarını
Duma
milletvekilleri: S.
Maksudî (ayakta
sağdan birinci),
Z. Rameev (soldan birinci, oturuyor)

A. Barudî

birleştirdi. 1906–1917 yılları arasındaki dört oturumda
da bu fraksiyon, Liberal tutum sergiledi. Siyasî plat
form ise Kadetçilere çok yakındı. Birinci Devlet
Duması’nda Müslüman fraksiyon 21 Haziran 1906’da
kuruldu ve 22 (12’si Tatar) milletvekilinden oluştu.
Bunların hepsi İttifak taraftarıydılar.
Müslüman siyasî hareketin zirvede olduğu dönem,
16–21 Ağustos 1906’da Nijniy Novgorod’da gerçekle
şen Üçüncü Bütün Rusya Kongresi idi. Müslüman mil
yoner Ahmecan Saydaşev “mevcut kanunlara dahi
uyulmadığını, her yerde yetkililerin reaya için kanun
olduğunu” dile getirdi. Ayrıca A. Saydaşev, “Kuranı
Kerim ile Hz. Muhammed’in sünnetinin kendileri için
geçerli olan tek program olduğunu” ekledi. A. İshakî ise
Tancılar (Tarım Sosyalistleri) grubu adına konuşma
yaptı. O, ortak dinî ve millîkültürel özerklik programı
nı desteklese de ortak parti programına katılmadı. A.
İshakî, en büyük sorunlarının okul konusu olduğunu
dile getirdi. Muhammediye Medresesi’nin rektörü A.
Barudî, imam ve öğretmenin fonksiyonlarının beraber
yürütülmesini savundu, çünkü Rusya şartlarında imam
ile öğretmen, cami ile okulun birbirinden ayrılması
mümkün değildi. A. Barudî’nin görüşünü, Bubi
Medresesi rektörü Abdullah Bubi de destekledi. Ancak
Bubi’ye göre imamların okullarda ders verebilmeleri
için özel sınavlara girmeleri gerekiyordu.
Dinî Nezaret’in reformdan geçirilmesi konusu, ele
alınan temel meselelerden biriydi. Rusya’nın ana
Müslüman bölgelerinden beş müftülük kuruldu ve rei
sü’lulemanın başında bulunduğu bir yüksek dinî organ
oluşturuldu. Reisü’lulema, bakan seviyesinde dinî
özerklik başkanıydı. İsmail Gaspıralı, özerkliğin başına
A. Barudî ile Y. Akçura’nın geçmesini teklif etti. Buna
göre müftü — ulemadan biri, onun yardımcısı da
hukukçu olmalıydı.
Saman Camisi’nin imamı ve müderrisi Abdullah
Apanay, eğitim komisyonunun başkanı oldu.
Komisyon, Tatar dilinde ilköğretim eğitiminin başlatıl
ması kararı aldı. Özerk Müslüman eğitim sistemini ise
artık devlet ve yerel mahalleler finanse ediyordu.
Müfredat ve okul kitaplarından sorumlu en önemli
kurum ise Bütün Rusya Öğretmenler Birliği idi. Birlik
periyodik toplantılar gerçekleştiriyordu (Bütün Rusya
Müslüman Öğretmenler Birliği ve birliğin 1917–1918
toplantılarının benzeri). Büyük şehirlerde erkek ve kız
öğretmen okulları açıldı. Yalnızca medreseler, dinî eği
tim kurum statüsünü korudular ve Dinî Nezaret’in
kontrolü altına geçtiler.

1906’da devrim hareketinin merkezi olarak Kazan
kalmaya devam etti. Burada Bolşevikler, Alafuzov fab
rikalarının yanı sıra Sendikalar Merkezî Bürosu ile
Ortaokul (Lise) Öğrencileri Birleşik Grubu üzerinde
kontrol sağladılar. 12 Aralık 1905’teki tutuklamalardan
sonra, 1906–1907’de Rusya SosyalDemokrat İşçi
Partisi’nin Kazan Komitesi yeniden birleşti, 1907’den
itibaren ise burada Menşevikler güçlenmeye başladı.
Sosyalist Devrimcilerin hareketi gittikçe genişledi.
Kazanlı Sosyalist Devrimciler, Voljskiy Vestnik (İd il
Habercisi) ve Krestyanskaya Gazeta (Köylü Gazetesi) adlı
gazeteleri, Çuvaş Sosyalist Devrimcileri ise Hıpar
(Haber) gazetesini çıkarttılar. Sosyalist Devrimciler
askerler, üniversite ve lider öğrenciler arasında güçlü
gruplar kurdular, ilçe merkezleri ile köylerde destek
gördüler. Sosyalist Devrimcilerin askerî kanadı ise bir
kaç terör olayı gerçekleştirdi.
Tatar kökenli Sosyal Demokratlar ise tutuklanmak
tan korktukları için Kazan’ı terk ettiler ve 1907’de
Orenburg’da millî özerklik fikirlerini savunan Ural gaze
tesini çıkarmaya başladılar. I. Duma’nın seçim sürecin
de siyasî reformlar konusu önem arz ederken II. Duma
seçimlerinde tarım konusu ön plana çıktı. 1917’de
Uralcılardan hiçbiri Bolşeviklerin yanında yer almadı.
Sosyal Demokratlar, II. Duma’da temsil edilmediler.
Kazan’dan Duma’ya Ekimcilerin lideri Profesör M. Ya.
Kapustin seçildi. Vilayetten ise bir Kadet, bir Sosyalist
Devrimci, küçük burjuva siyasî grubunun üç temsilcisi
seçildi. Vilayeti temsilen Duma’ya giren dört Tatar’dan
üçü İttifak’ı temsil ediyordu. Merkezî Komite üyesi S.
Maksudî, Müslüman fraksiyonun başkanı ve Duma
Prezidyumu üyesi oldu. 1909’da İngiltere’ye ziyarette
bulunan Devlet Duması’nın heyeti içerisinde yer aldı. II.
Duma’nın (20 Şubat — 2 Haziran 1907) Müslüman frak
siyonu 36 Müslüman üyeden (15’i Tatar’dı) oluşuyordu.
Bunlardan altısı (5’i Tatar) Mart ayında bağımsız
Müslüman Hizmet Taifesi’ni kurarak fraksiyondan ayrıl
dılar.
Sosyalist Hareketlerin Artışı
Sosyalist hareket gittikçe güçlendi. II. Duma’ya vila
yet Müslümanlarından seçilen dördüncü milletvekili
Sosyalist idi. Öğrenci derneklerinin radikalizminden
ayrılıp politikanın sürdürülmesini başaran yegâne grup
da Tangcılar idi. İlkbahar 1905’te Ayaz İshakî en önem
li taraftarları olan F. Tuktarov, Ş. Muhammedyarov, N.
Halfin, S. Ramiev ve başkalarını Kazan’a çağırdı. Sosyal
Demokrat İbrahim Ahtyamov’un Petersburg’dan gelen
kardeşi İbniamin Ahtyamov’un teklifiyle siyasî bir par
tinin kurulmasına karar verildi. Ahtyamov,
Osvobojdeniye (Kurtuluş) dergisinin programına yakın
siyasî bir program oluşturdu. Kendilerine has siyasî
geleneklere sahip olmadıkları için Tatar gençliği Rus
siyasî hareketinin bazı taraflarını benimsiyordu.
18 Mayıs 1906’da Kazan’da Tang Yıldızı (Sabah Tıldızı)
adlı gazetenin ilk sayısı çıktı. Grup da gazetenin adına
atfen Tangcılar olarak adlandırıldı. Onlara göre devri
min amacı, bütün toprakların halka dağıtılması, halka
sivil ve siyasî hakların tanınması, Demokratik Federe
Cumhuriyetin ilânı, iş gününün sekiz saatle sınırlandı
rılması idi. Bunun dışında Liberallerinkine benzer dinî
ve millîkültürel özerklik programı açıklandı.
Tangcıların isteklerinden biri de diller arasında eşitliğin
sağlanmasıydı.

Liberallerle Sosyalistlerin birliklerine dair en önemli
örneklerden biri de 1 Ekim 1906’da Kazan’da Öğret
menlik Okulu’nun açılışına dair komisyonun oluşturul
masıydı. Bu komisyonda Tangcıların liderleri (S.
Ramiev, G. Teregulov, A. İshakî) ile İttifak Merkez
Komitesi üyeleri (H. Maksudî, G. Apanay) yer aldılar.
Ancak okulun açılışına izin verilmedi.
Bütün bunların dışında Ayaz İshakî ayrıca millî birlik
ile sınıfsal kardeşlik çağrılarında bulundu. Tangcılar bu
milletin dışında ancak burjuvazinin en varlıklı temsilci
lerini, büyük toprak sahiplerini, memurları ve onlara
hizmet eden imamlarla basın çalışanlarını tuttular,
çünkü onları Çarlık Hükümeti ile işbirliği içerisinde
olmakla suçladılar. Bu sınıflarla ancak dinî ve eğitim
meseleleri ele alınırken görüşülüyordu. Sorunun bu
şekilde çözümü ve bu meselelere böyle bir yaklaşım,
1917–1918’deki Sol Tatar Sosyalistlerle Millî
Komünistlere (20’li yıllardaki M. SultanGaliev taraftar
ları) hastı.
İshakî aynen daha sonra M. Vahitov ve M. Sultan
Galiev’in düşüneceği gibi devrimi, Tatarların Avrupa
standartlarına göre gelişmelerinin yegâne yolu olarak
görüyordu. Devrime kadar yalnızca elit kısmın çocukla
rı veya bu sınıfın finanse ettiği kimseler lâik eğitim
hakkına sahiptiler. Bundan dolayı Sosyalistler,
Tatarların hepsinin eğitim almasını ve modern öğret
men kadrolarının yetiştirilmesini istiyordu. Bu yeni
sosyal sınıf, Millî Sosyalist hareketin Rus örneğinde
varlığını devam ettirmesini de sağlayacaktı.
XX. yüzyıl başındaki ekonomik gelişmeler ve
1905–1907 Devrimi medreselerdeki Rusça sınıflar, dev
let okulları ve mahallî okullar, reformdan geçirilmiş
medreseler ve Kazan Tatar Öğretmen Okulu’ndaki
öğrenci sayısının artmasını sağladı. Tangcıların liderleri
F. Tuktarov, N. Halfin ve Ş. Muhammedyarov eskiden
İttifak liderlerinin yaptığı gibi hukukçu diplomaları
aldılar.
1906’da A. İshakî başta A. Barudî olmak üzere
İttifak’ın imam liderlerinin etkisiyle Kazan’da Berek
(Birlik) adlı Şakirtler Birliği kurdu. Okul reformu kon
septi, III. Bütün Rusya Müslüman Birliği Kongresi’nin
kabul ettiği millî okul programıyla uyuşuyordu. Ancak
Tatar diline olan yönelme daha da fazla arttı. Dinin
etkisi devre dışı bırakıldı, öğrenci idarî organları kurul
du, Çarlık rejimini devirmeye ve kurucu meclisi kurma
çağırısında bulunuldu. 10–15 Mayıs 1907’de Kazan’da
gerçekleştirilen Şakirtler Kongresi’nde ise okul reform
larına dair de buna benzer kararlar alındı.
İrticanın Saldırıya Geçmesi. Devrimin Sonu
16 Mayıs 1907’de “Berek” Bütün Rusya Şakirtler
Birliği’nin kurulması için öğretmen ve şakirtlerin kon
gresinin çalışmalarına başlaması gerekiyordu. Yasak
öğretmenlik kurslarına katılmak bahanesiyle 59 kişi A.
Barudî’nin kardeşi Salihcan Galeev’in Medresesi’ne
geldi. Bu hareket Tatar dünyasının bütün bölgelerine
yayıldı. Polis kongreyi dağıttı. Kazan Valisi’nin emri
üzerine İttifak’ın Kazan Şubesi’nin liderleri olan A.
Barudî, S. Galeev, G. Apanay ve G. Kazakov 7 Mayıs
1908’de Vologda Vilayeti’ne sürgün edildiler.
İttifak’ın kaydının yapılmasına izin verilmedi, bu da
onun merkezî komitesinin üyelerinin durumunu daha
da ağırlaştırdı. A. M. Topçibaşev, G. İbrahim, Y. Akçura
gibi İttifak’ın üyeleri Rusya’yı terk ettiler, A. Barudî ile
G. Apanay sürgüne gönderildiler, A. Bubi ise tutuklandı.
Yetkililer bütün Sosyalist yayınları kapattılar. Y. Akçura
Kazan’dan İstanbul’a gitmeden önce, Ağustos 1908’de
bir kitap çıkarttı. Akçura bu kitabında 3 Haziran 1907
tarihindeki olayları, Rusya’yı Avrupa devletlerinin geli
şim yolundan ayıran hükümet darbesi olarak nitelen
dirdi. Hükümet siyasî reform gerçekleştiremedi ve
Akçura da Rusya’da Sosyalist devrim öngörüsünde
bulundu. Rusya’nın Müslüman Türk eliti bölgesel esas
lara göre parçalanmaya başladı.
Stolıpin’in tarım reformu ile Kazan’daki siyasî faali
yetler baskılarla engellendi. 1908–1917 yılları arasında
yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin dernekleri faa
liyetlerine devam edebildiler. 1910’da Tatarlar arasında
yalnızca A. İshakî, F. Tuktarov ve Ş. Muhammedyarov
Sosyalist kalabildiler. Bu isimler “Müslümanlar arasın
da millî hareketin devam ettirilebilmesi için”
Petersburg, Moskova ve Kazan’ın Müslüman öğrenci

lerle temaslarını devam ettirdiler. Çok geçmeden H.
Yamaşev da onlara katıldı.
1908’de Kazan ilçesinde 976 kişi tutuklandı. Daha
çok Sosyalist içerikli olmak üzere periyodik basın
organları ile Müslüman ilkokulları kapatıldı.
Patersburg’da bulunan A. İshakî 1911 yılının sonunda
tutuklandı ve 1912 yılının sonuna kadar sürgünde kaldı.
1906–1918 yılları arasında en istikrarlı yayın organı
ise H. Maksudî’nin başında bulunduğu Yıldız gazetesi
idi. Bu gazete İsmail Gaspıralı taraftarlarının yayın
organıydı. Liberal burjuvazi sınıfının yayın organı olan
Ahbar (Haberler) gazetesi ise Aralık 1907Temmuz 1908
tarihleri arasında çıkartıldı. Gazetenin başında B. Şaraf
bulunuyor, S. Ramiev ise büyük destek veriyordu. M. ve
A. Saydaşevlerin çıkarttığı Beyanü’lHak gazetesi,
ceditçileri ancak eğitim alanında destekledi. 1914’te
gazete kapatıldı. Y. Akçura’nın Kazan’dan ayrılmasıyla
Kazan Muhbiri de etkisini kaybetti, Ekim 1911’de ise
tamamen kapatıldı. Kendi etraflarında Rus liberal eliti
ni birleştiren ve Devlet Duması’nın haklarını ve köylü

Çarlık Ordusu
Albayı
K. N. Korobitsın’ın
kıyafeti, XX.
yüzyılın başı

cemiyetinin düzenini savunan Kazanskiy Veçer (Kazan
Akşamı), VoljskoKamskaya Reç (İd ilKama Nutuku) ve
KamskoVoljskaya Reç (Kamaİd il Nutuku) gibi
Kadetlerin gazeteleri de kapatıldı.
III. Devlet Duma’sında vilayeti dört Ekimci, üç Kadet,
iki İttifak üyesi ve bir “ilerici” temsil etti. M. Ya.
Kapustin Duma Başkan yardımcısı seçildi.
IV. Duma’ya (1912–1917) Kazan Vilayeti’nde dört
Ekimci ile altı sağ monarşist seçildi. Yetkililer S.
Maksudî’nin seçimlere katılmasına izin vermediler.
Neticede yeniden yapılandırılan İttifak ile Sosyalist
Devrimciler dışında bu partilerden hiçbiri vilayeti tem
silen Kurucu Meclis’te yer almadı.
Yeni Devrim Hareketleri
Stolıpin’in toprak reformu Kazan Vilayeti’nde başarı
lı olamadı. Köy ekonomisindeki bazı olumlu gelişmele
re rağmen köylüler toprak sahibi olma konusunda pek
acele etmediler.
1911’de yeni devrim ve grev hareketleri başladı.
Rusya Sosyal Demokrat Partisi’nin Kazan Komitesi
yeniden faaliyete geçti. 1912’de IV. Devlet Duması
seçimlerini Ekimciler kazandı ve ilk kez Kazan
Vilayeti’nden bir Müslüman bile seçilemedi. Ekimciler
arasında A. N. Boratınskiy ile İ. V. Godnev (bakan —
Geçici Hükümet’in devlet müfettişi) gibi şehir ve
mahallî idarelerin liderleri de vardı. 1914’te yeni bir
devrim hareketi başlasa da I. Dünya Savaşı dolayısıyla
harekete ara verildi.
1912–1913’te P. A. Stolıpin’in ölümünden sonra siyasî
liberalleşme dönemi başladı. Birçok siyasî lider sürgün
den döndü. Petersburg’da yeniden İl, Kazan’da ise
Koyaş(Güneş) gazetesi ile Ang(Şiir) dergisi çıkmaya
başladı. İlki dışında bunların hepsi Tatarların sorunları
üzerinde yoğunlaştı.
I.Dünya Savaşı
I.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Kazan
Vilayeti’nde vatanseverlerin gösterisi gerçekleşti.
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Kazan’daki bu tür gösteriye 500 Tatar katıldı. Toplum
adamlarının da aktif katılımıyla seferberlik süreci
vatanseverlik duyguları çerçevesinde geçti. Tatarların
faaliyeti, revirlerin kuruluşu ve yaralılar için ihtiyaç
malzemelerinin toplanmasına yönelik çalışmalardı.
Savaş yıllarında vilayetteki fabrikalar ayakkabı ve asker
kıyafeti ürettiler. Burjuvazi için ise savaş, ek gelir
kazanma fırsatı yarattı. Vilayetteki yegâne siyasî kuru
luş ise 1915’te kurulan ve öğrencileri tek çatı altında
birleştiren Koalisyon Komitesi idi.
1915’te Petrograd’ın öğrencileri (Alimcan Şeref, İlyas
ve Cihangir Alkinler ile Sultanbek Mamliev) Tatar Ocağı
Cemiyeti’ni kurdular. Cemiyetin amacı, Tatar milletinin
siyasî kültürünün modernleşmesi idi. Öğrenciler, Türk
veya Tatar milletinin varlığı ile ilgili tartışmada bütün
genç neslin görüşünü yansıttıklarını, ayrı bir Tatar milli
yetinin ve ayrı bir Tatar dilinin mevcudiyetini savun
duklarını ileri sürdüler. Onlara göre bu dil, mahkeme
lerde ve diğer yerel idarî organlarında resmî olarak kul
lanılmalıydı. Ceditçi mekteplerle medreselerden ve lâik
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Şubat Devrimi
1 Mart 1917’de Kazan’da Petrograd’daki Şubat
Devrimi’nin yapıldığına dair telegram alındı. Aynı gün
Tiyatro Meydanı’nda öğrencilerden oluşan Koalisyon
Komitesi tarafından organize edilen bir gösteri yapıldı.
Göstericiler, Kozak birliği ile askerî okul öğrencileri
tarafından dağıtıldı. 2 Mart’ta ise AskerîSanayi
Komitesi’nin Çalışma Grubu’nun toplantısı gerçekleşti.
Sağlık sigorta kurumları ile çeşitli kooperatiflerden olu
şan bu komite, işçilere fabrikalarda İşçiler Sovyeti’ne
seçim yapma çağrısında bulundu. 2 Mart akşamında
ise Şehir Meclisi Başkanı V. D. Boronin’in başkanlığında
Kazan Şehir Meclisi toplandı. Meclis, Devlet
Duması’nın Geçici Komitesi’nin hâkimiyetini yasal
kabul etme çağırısında bulundu ve vatandaşlardan da
düşmanı yenebilmek için istikrarı korumalarını istedi.
Mevcut görevinin yanı sıra V. D. Boronin, Kazan Toplum
Güvenliği Komitesi’nin başına getirildi. 4 Mart gecesi
ise Kazan Muhafız Kuvvetleri’nin isyanı gerçekleşti.
Kazan Askerî Bölge Başkanı General A. G. Sandetskiy
görevinden alındı. Ordunun içerisinde seçimle görev
lendirilen kimseler yalnızca Geçici Askerî Komite’yi
değil, milis kuvvetlerini de kontrol altına aldılar, bölge
seviyesinde iktidara paralel bir yönetim daha kurdular.
8 Mart 1897’de Geçici Hükümet, vilayet komiserliğine
büyük çiftlik sahibi V. Molostvov’u getirdi. Askerî
Sanayi Komitesi’nin binasında İşçi Miletvekilleri
Sovyeti’nin toplantısı yapıldı. 14 Mart’ta yapılan askerî
ve işçi milletvekillerinin ortak toplantısında Subay K. B.
Poplavskiy başkanlığında Ortak Askerî ve İşçi
Sovyeti’nin kuruluşuna dair bir karar alındı.
Devrimci Millî Kuruluşlar

193. Sviyajesk
Piyade Alayı’nın
eğitim sınıfı, 1911

okullardan mezun olan gençler (din adamlarının,
öğretmenlerin, küçük ve orta burjuvazinin çocukları)
kendilerini Rus ve Tatar kimlikleriyle özdeşleştirdiler.
Bu nesil millî hareketin Liberal değil, Sosyalist kanadı
nı oluşturuyordu. Rusya Müslümanlarının dinî özerklik
fikrinin yerini, özellikle 1914’te İsmail Gaspıralı’nın ölü
münden sonra Türk Tatarların kültürelmillî özerklik
fikri, anayasal monarşi fikrinin yerini de cumhuriyet
fikri aldı.
1915’te Orenburg Müslüman Dinî Nezareti’nin başı
na Tatar elitinin aşırı gerici olarak gördüğü Muhammed
Safa Bayazitov getirildi. Neticede önceden millî lider
ler Dinî Nezaret’i tarafsız bir organ olarak görürken M.
S. Bayazitov’un tayininden sonra lâik millî bir organın
kurulması için çaba sarf etmeye başladılar. 1916 yılının
başında Petrograd’da Müslüman fraksiyonun bünye
sinde bir şubenin kuruluşuna dair kararın alındığı top
lantı yapıldı. Toplantıya Ş. Muhammedyarov, A. İshakî,
İ. Bikkulov, S. Maksudî gibi isimler katıldı. Şubede
Kazan, Orenburg ve Ufa temsil edildi. Fraksiyon ve
Şube, kendilerini Rusya Müslümanlarının yegâne yasal
temsilcisi olarak gördüler.
1906–1917 yılları arasında Hükümet ve Devlet
Duması Rusya Müslümanlarının hak eşitliğini kabul
etmedi. Orenburg Müslüman Dinî Nezareti’nde
reformlar gerçekleştirmeyerek ana dilde eğitim veren
devlet okullarının kuruluşuna dair karar çıkartmadılar.
1916’da savaşın neden olduğu genel yorgunluk, Tatar
toplumunun bütün sınıfları ile Rus nüfusunun alt sınıf
larında hissedilmeye başlandı. 1917 yılının başlarında
Kazan Askerî Bölgesi’nin Askerî Sansür Komitesi asker
lerin, özellikle de Tatar askerlerinin mektuplarında
savaş karşıtı bir ruh haletinin hâkim olduğunu sezdi.
Dinî ibadetlerini yerine getirememeleri, ana dilde
basın yayın organlarının olmaması, ana dilde rahat bir
şekilde konuşma imkânına sahip olmamaları ve bazı
askerlerin Müslümanlara önyargılı davranması,
Müslüman askerlerin yetkililere bildirdikleri en önemli
rahatsızlıkları idi. I. Dünya Savaşı sırasında Kazan
Askerî Bölgesi ülkenin ana cephe gerisi bölgelerinden
biri oldu.

Ordu içerisindeki Tatar subayların büyük bir kısmını,
en alt subay derecelerine sahip Tatar öğrencileri oluş
turuyordu. Tatar Ocağı Derneği’nin lideri İ. Alkin, onun
kardeşi C. Alkin, daha sonra ise dernek üyeleri S.
Mamliev ile U. Tokumbetov, Müslüman askerlerin bir
leştirilmesinde ve Kazan Müslüman Askerî
Komitesi’nin (Harbi Şûra) kurulmasında önemli rol
oynadılar. 16 Mart 1917’de Harbi Şûra İ. Alkin başkan
lığında başkanlık heyeti (prezidyum) oluşturdu. 28
Mart 1917’de Komite, İ. Alkin’in Rusya’nın iç vilayetle
rinde bütün Rusya Müslümanlarının askerlik hizmeti
yapacağı Tatar Askerî Bölgesi’nin kuruluşuna dair tekli
fini görüştü.
XX. yüzyılın ilk yıllarında toplumsal hareketin önderi
olan orta ve büyük yaştaki Tatarlar, millî organların faa
liyetleri üzerine yoğunlaşarak onları kontrol altına
almadı ve ayrı parti oluşumları kurmadı. Burjuvazi pek
siyasî faaliyette bulunmadı ve bütün dikkatlerini yerli
millî fonların paylaşımı konusuna yoğunlaştırdı.
Müslüman Sosyalist Komitesi ile Harbi Şûra’daki genç
nesil temsilcileri ise tam tersine siyasî konulara ağırlık
verdiler. Bu iki grubun savunduğu toprak özerkliği fik
rinin yerini hariç ez memleket hakkına sahip özerklik
fikri aldı. Müslüman Sosyalist Komitesi, entelektüelle
rin alt sınıfları ile daha çok Kazan’daki Rus fabrikaları
nın proletaryasına dayanıyordu. Harbi Şûra’nın daya
nağı ise Müslüman askerlerdi. Her ne kadar bunlar hal
kın alt tabakasının çıkarlarını temsil ettiklerini ileri sür
seler de bu iki grubun yöneticileri burjuvazi, din adam
ları ve mirza çevrelerinde yetişen laik entelektüellerdi.
1917–1918 yıllarında Tatar toplumsal hareketin temeli
ni parti dışı oluşumlar — başta Müslüman komite ve
büroları, daha sonra ise Millî Şûra ile Millî İdare — oluş
turdu.
7 Mart’ta Kazan’daki Büyük Tiyatro’da Kazan’da
Tatar eliti Geçici Müslüman Komitesi’ni kurdu.
Komitenin amacı Müslümanların ihtiyaçlarının araştı
rılması, onların güçlerinin birleştirilmesi ve Kurucu
Meclis’e hazırlanması, millî askerî birliklerin ve Millî
Hazine’nin kurulması idi. 12 Mart 1917’de Kazan
Müslüman Komitesi’nin F. Tuktarov başkanlığındaki
yönetici kadrosu tamamen belirlendi. Komitenin içeri
sinde askerler, burjuvazi temsilcileri, öğretmenler, din
adamları yer aldı. Petrograd’daki Müslüman
Fraksiyon’a S. Maksudî, S. ve G. Alkin kardeşler, G.
Kazakov gibi tecrübeli siyasetçiler gönderildi. Komite,

Smolentsev
Evi’nin yanında
yapılan devrim
mitingi, 1917

Kazan Sovyeti’nin İcra Komitesi’ne üye seçiminde
bulundu.
1917 Şubat Devrimi’nden hemen sonra Tatar Sol
Sosyalist Hareketi’nin kuruluşu meselesi gündeme
geldi. Bu fikrin sahibi M. Vahitov idi. Mart 1917’de o,
toprağın köylülere dağıtılması ve iktidarın da
Sovyetlerin eline devredilmesi konularında son derece
solcu bir tutum sergiledi. Müslüman Sosyalist
Komitesi, Müslüman proletaryası ile işçi köylü sınıfını
oluşturmak ve Müslümanlar arasında Sosyalizm fikirle
rini yaymak istiyordu. Bu komite aslında bir nevi
Sosyalist gruplarla Kazan’daki Rus fabrikalarının işçi
kurumlarının federasyonu idi. Haziran 1917’de
Komite’de İdil Bulgar Devleti’nin devamı olarak sayıla
cak özerk bir oluşumun kuruluşu meselesi gündeme
getirildi.
Devrim sonrasındaki ilk günlerde Tatarların yaşadığı
bütün büyük yerleşim yerlerinde bütün sosyal grupları
birleştiren Müslüman komitelerle bürolar oluşturuldu.
Bu organların yönetim kadrolarında 1905–1907 Rus
Devrimi dönemindeki önderler yer aldı. Bunlar arasın
da Liberaller olduğu gibi ılımlı Sosyalistler de vardı. M.
Vahitov’un dışında önde gelen bütün Sosyalistler bu
komitede yer aldılar.
Mart 1917’de Kazan’da dinî özerkliği öngören, Dinî
Nezaret’te gerçekleştirilmek istenilen reformların
planları açıklandı. 31 Mart’ta A. Barudî’nin mücadele
arkadaşı imam K. Tercümanî, dinî özerkliğin yanında
kültürel özerkliğin de elde edilmesi gerektiğini savun
du. 1905–1907 Devrimi süresince Kazan’da faaliyet
gösteren Din Adamları Cemiyeti yeniden kuruldu. 26
Nisan 1917’de bu cemiyet, millî özerkliğin dinî, millî ve
kültürel meselelerini kapsayan bir proje tasarısı kabul
etti. Buna göre de Tatar Türkçesi Rusya’da resmî dil ilân
edildi. Mayıs 1917’de toplanan I. Bütün Rusya
Müslümanları Kongresi’nde din adamlarının bağımsız
lığını arttıran husus, Müftü A. Barudî başkanlığında
bağımsız Dinî Meclis’in seçilmesi oldu. Barudî daha
1906’da III. Bütün Rusya Müslümanları Kongresi’nde
reisü’lulema görevine aday gösterilmişti.
Millî faaliyetlerde bulunan ve özerk kuruluşlar oluş
turan bir başka grup da öğretmenlerdi. I. Tatar Öğret
menleri Kongresi Kazan’da, Nisan 1917’de yapıldı.
Kongre, Rusya TürkTatar Öğretmenler Birliği’ni kurdu.
Birliğin merkezî şubesinin başkanlığına G. Gubaydullin
seçildi. Müslüman okulların yönetimi, şehir ve mahallî
idarelerin bünyesinde bulunan Müslüman eğitim
birimlerine verildi. Eylül 1917’de şehirdeki Müslüman
okulları şehrin okullar ağına dâhil edildi.
Üçüncü özerk grubu ise millî fonları, yani özerkliğin
malî müesseselerini finanse eden burjuvazi oluşturdu.
24 Mart 1917’de Kazan’da A. Barudî başkanlığındaki
toplantıda Millî Sermaye (Hazine)’nin kuruluşuna dair
karar alındı. 27 Mart 1917 tarihi itibarıyla sermaye
825.223 Ruble idi. Millî Sermaye’nin başında 12 kişiden
oluşan bir heyet bulunuyordu. Burjuvazi bütün millî
kongreleri, merkez ve başka yerlerdeki özerklik organ
ları, Millet Meclisi’ni, Müslüman askerî birliklerinin ihti
yaçlarının giderilmesi için kurulan Harp Fonu’nun kuru
luşunu finanse etti.
Mayıs 1917’deki Bütün Rusya Müslümanları Kongresi
de Tatarların parası ve büyük ölçüde onların kontrolün

de geçti. Kongrede ortak Rusya Müslümanları milleti
fikri değil de ana etnik gruplardan ayrı milletlerin oluş
turulması fikri galip çıktı. 22 Temmuz 1917’de kongrele
rin birleştirilmiş toplantısında İç Rusya ve Sibirya Türk
Tatar Müslümanları’nın millîkültürel özerkliği ilân edil
di ve derhâl hayata geçirilmesi istenildi. Millî Liberaller
ile ılımlı Sosyalistler Temmuz 1917’de Vakitli (Geçici)
Millî İdare’nin neredeyse tamamını kontrolleri altına
aldılar. Bundan dolayı da siyasî faaliyetlere değil de
idarî işlere ağırlık verdiler. Vakitli Millî İdaresi’nin başı
na S. Maksudî geçti.
23–24 Nisan 1917’de Kazan’da Vilayet Müslümanları
toplantıları yapıldı. Toplantıların neticesinde Vilayet
Millî Sovyetleri kuruldu. Kazan Vilayeti Millî Şûrası’nın
31 Ağustos tarihindeki oturumunda bütün vilayet top
raklarında Millî İdare organlarının kuruluşu kararı alın
dı. Ağustos ayında Kazan’da aşağıdaki organlar kurul
du: Kazan Vilayeti Müslüman Kurultayı, Kazan Vilayeti
Müslüman Şûrası, Kazan Vilayeti Müslüman İdaresi.
Millî İdare dinî, eğitim, malî, istatistik ve propaganda
alanlarında icra organı idi. Özellikle eğitim kuruluşları
nın kurulmasına ve medreseler üzerinde kontrolün sağ
lanmasına önem verildi. 11–12 Ağustos 1917’de
Kazan’ın bütün millî kuruluşları, tek listeden Kazan
Vilayeti Millî Şûra seçimlerine katıldılar. Kasım 1917’de
Millî İdare, ilk muhtesipleri (dinî kurumun başkanı)
tayin etti. Kazan Vilayeti muhtesipliğine G. Apanay
getirildi.
Siyasî Partilerin Kuruluşu

Kazan
Müslüman
Sosyal
Komitesi'nin
başkanı
M. Vahitov, 1917

Şubat Devrimi öncesinde Kazan
Vilayeti’nde hiçbir siyasî oluşum
yoktu. Siyasî çalışmaları genellikle
üniversite öğrencilerinin kurdukları
dernekler
yürüttü.
Şubat
Devrimi’nden sonra Sosyalistler ile
Kadetlerin temsilcileri ayrıldılar.
Sosyalistler
de
Sosyalist
Devrimcilerle SosyalDemokratlar
olmak üzere iki gruba ayrıldılar.
Devrim sonrasındaki ilk günlerde
Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi kuruldu. 21 Mart’ta
partinin Merkez Komitesi’nin üyesi V. A. Tihomirov
Kazan’a geldi ve 24 Mart’ta SosyalDemokratları topla
dı. Yapılan toplantıda Bolşevikler, aynı çatıda kalamaya
caklarını bildirdiler. 26 Mart’ta Bolşevik Merkez
Komitesi’nin taraftarları bir toplantı yaptılar ve
Tihomirov başkanlığında parti komitesini oluşturdular.
31 Mart’ta Raboçiy (İşçi) gazetesinin ilk sayısı çıktı.
Koalisyon Komitesi, Sosyalist Devrimci öğrencilerden
oluşan Öğrenci Sosyalist Komitesi’ni kurdu. Bu öğrenci
ler Sosyalist Devrimci Komitesi’ni kontrol altına almış ve
böylece bunların elinde bulunan Krestyanskaya Gazeta
(Köylü Gazete) adlı gazeteye de sahip olmuştu. Nisan
ayında ise eski öğrenci liderleri ayrı bir komite kurdular.
Gençlerin büyük bir kısmı radikal bir tutum sergileyerek
Geçici Hükümet’in reformlarını kabul etmedi. 1905–1907
Devrimi’nin gazileri ise Sovyet’te çoğunluğu elde ettiler
ve Merkezî Hükümet’in siyasetini desteklediler. Böylece
Rusya’da Sosyalist Devrimciler ilk kez sol ve sağ olmak
üzere ikiye ayrıldılar. Sosyalist Devrimci Andrey Lukiç
Kolegaev, Kazan Vilayeti Köylü Milletvekilleri
Sovyeti’nin başına geçti. Bu oluşum 13 Mayıs’ta bütün
toprakları, toprak komitelerinin idaresine verme kararı
aldı. Porohov, Krestovnikov, Alafuzovlara ait Kazan’ın
büyük fabrikalarında işçi komiteleri, uzlaşı odaları,
Bolşevik, Menşevik, Sosyalist Devrimci ve Anarşistlerin
parti temsilcilikleri kuruldu.
Sınıfsal Mücadelenin Artması. Sosyalist Devrim
Hazırlıkları
1917 yılı sonbahar — ilkbahar arasında Kazan bölge
sindeki mitinglerle gösteriler kesintisiz olarak devam
etti. Başta Porohov fabrikası olmak üzere en büyük
fabrikalardaki komite başkanları yalnızca kadro işlerini
(işe alım ve işten çıkartmalar) değil, üretim süreçlerini
de yönetmeye başladılar. Kazan’da işçi ve askerler üze
rindeki Bolşeviklerin etkisi her geçen gün arttı.
Kornilov İsyanı’nın (Bolşeviklerin iktidara gelmesini
engellemek için gerçekleştirilmek istenilen askerî
darbe) bastırılmasından sonra 7 Eylül günü, Kazan
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Sovyeti’nin toplantısında iktidar ile ilgili Bolşeviklerin
öne sürdüğü önerge kabul edildi. Bolşevikler, iktidarı
ele geçirmek için hazırlık yapmaya başladılar. 21
Eylül’de partinin şehir komitesinin toplantısında
“askerlerin Bolşevikleri desteklemelerine rağmen hiç
bir askerî birliğin özünde Bolşevik olmadığı” dile geti
rildi. Bir sonraki gün toplanan Bolşevik Vilayet
Konferansı’nda Bolşeviklerin safına geçtiğini ilan eden
Asteğmen Nikolay Evgenyeviç Erşov başkanlığında
askerî bir kuruluşun oluşturulması kararı alındı. Rusya
Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Kazan Vilayeti
Komitesi’nin başkanı olarak ise K. Ya. Grasis seçildi. 19
Ağustos’ta Kazan’a gelen Geçici Hükümet’in Bölge
Komiseri Evgeniy Pavloviç Kalinin, Bolşevik
Devrimi’nin gerçekleşmesini engellemeye çalıştı ve
Kazan Askerî Bölgesi Ordu Başkanlığı’nın bünyesinde
“devrim karargâhı”nı kurdu.
8 Ekim 1917’de yapılan Kazan Şehir Meclisi seçimleri
neticesinde Meclis’te Bolşevikler — 22, Sol Sosyalist
Devrimciler — 17, seçime birlikte katılan Müslüman
Sosyalist Komitesi, Harbi Şûra ve diğer oluşumlar —
11 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazandılar. Sağı
temsil eden Kadetlerle onların müttefikleri — 32,
mutedil politika taraftarları — 24 (Menşevik ve Sağ
Sosyalist Demokratlar koalisyonu — 16, Kazan
Müslüman Komitesi — 6, Yahudi SosyalDemokrat
Partisi — 2) milletvekili çıkardılar. Şehir Meclis
Başkanlığı’na Menşevik V. İ. İvanov, yardımcılığına ise İ.
Alkin seçildi.
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Siyaset ve devlet
adamı
M. Sultangaliev

5 Ekim günü şehirde başlayan madencilerin grevi çok
geçmeden daha geniş bir karakter kazandı ve 40.000
işçinin katıldığı bir gösteriye dönüştü. Grev başarılı
oldu ve askerî hareketin artmasına sebebiyet verdi. 15
Ekim’de Kazan Sovyeti tarafından düzenlenen Kazan
Muhafız Kuvvetleri mitingi yapıldı. Mitingin bildirge
sinde Petrograd’da toplanacak II. Sovyet Toplantısı’nda
bütün iktidarı kendi eline alması önerildi.
Bu mitingden sonra Bolşeviklerin askerî oluşumları
nın liderleri, Muhafız Kuvvetleri’nde yönetimi ele
geçirdiler. 22 Ekim’de Muhafız Kuvvetleri’nin temsilci
lerinin toplantısı, yönetimin Sovyetlere devredilmesi
kararını aldı. 23 Ekim’de yapılan Menşevik ve Sağ
Sosyalist Devrimcilerin katılmadığı Kazan Sovyeti top
lantısında başkan olarak Bolşevik A. İ. Karpov seçildi.
Neredeyse aynı tarihte E. Kalinin, Sosyalist Blok top
lantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda Kazan Muhafız
Kuvvetleri’nin güvenli olmayan birliklerinin silahsızlan
dırılması ve hazırlanan devrimin liderlerinin tutuklan
ması kararı alındı (Bu dönemde Muhafız
Kuvvetleri’ndeki asker sayısı 35.000 idi). K. Ya. Grasis
tutuklandı, ancak N. E. Erşov’u uyarmayı başardı.
Erşov’un kaçması, devrimin bütün yaylarını yerinden
oynattı. 25 Ekim akşamında Geçici Hükümet’i destekle
yen birlikler, Kazan Kremlini yakınlarında kuşatıldılar.
Petrograd’dan Geçici Hükümet’in iktidardan uzaklaştı
rıldığı haberi gelince Kazan Askerî Bölge Komutanı
Arhipov birliklere kışlalarına dağılma emri verdi. Şehir
de iktidar, Devrim Askerî Komitesi’nin eline geçti.
26 Ekim’de Kazan Sovyeti toplantısında K. Ya. Grasis
başkanlığında 20 kişiden oluşan Geçici Devrim
Komitesi kuruldu. N. E. Erşov tarafından teklif edilen
15 kişiden 8’i Bolşevik, 4’ü — Sol Sosyalist devrimci,
2’si — Menşevikİnternasyonalist idi. Bunların 9’u asker
idi. Geçici Devrim Komitesi’nde Tatarlardan Kazan
Muhafız Kuvetleri’nin askerî ahunu G. Bagautdinov,
Harbi Şura’dan Ya. Çanışev ile K. L. Yakubov ve
Müslüman Sosyalist Komitesi’nden
M. Vahitov ile M. Sultangaliev yer
aldı. 27 Ekim 1917’de Müslüman
askerî kuruluşların olağanüstü top
lantısı yapıldı. Harbi Şûra’nın cephe
(yan) oluşumlarına aşağıdaki telgraf
gönderildi: “Hükümet, demokrasi
nin eline geçti. Var olan gücümüzle
Sovyet iktidarının sloganlarını ger
çekleştirmeye çalışacağız.”
28 Ekim’de M. Vahitov, G.
Bagautdinov ve Sol Sosyalist
Devrimcilerin bir kısmı Geçici
Devrim Komitesi’nden ayrıldılar.
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Bunun sebebi, tamamen Bolşevik nitelikte olan prog
ramın hayata geçirilmesi ve mütecanis sosyalist hükü
metin kuruluşuna karşı çıkılmasıydı.
Onlar fiyat kontrolüne karşı olduklarını ve Saman
Pazarı’ndaki faciadan sorumlu olmadıklarını ileri sürdü
ler. M. Vahitov’un Tatar milletinin gelişimine dair
görüşleri, Bolşevik doktrinine çok tersti. Çünkü onun
amacı, bütün İslâm dünyasında millî devrimin gerçek
leştirilmesiydi. Tatar Bolşevikler ise Geçici Devrim
Komitesi’nde kalmaya devam ettiler.
Komite telgraf, telefon, postane ve Devlet Bankası’nı
kontrol altında tutarak komiserler tayin etti. 31
Ekim’de telgraf, postane, AskerîSanayi Komitesi, vila
yet iaşe yönetimi, tüketici kuruluşları, matbaacılar eş
Sosyalist Hükümet’in kurulmasını savunma amacıyla
gösteri başlattılar. Ancak bu gösteri, Geçici Devrim
Komitesi tarafından bastırıldı.
30 Ekim’de Kazan Askerî Bölgesi Müslüman Askerler
II. Kongresi başladı. Harbi Şûra’nın amaçlarından biri
de Orta İdil ile Güney Urallar’da Sovyet Rusyası’na bağlı
millî özerkliğin ilanı idi. Müslüman Sosyalist Komitesi,
Ufa’daki Sol Sosyalist Devrimciler, Kazan Müslüman
Komitesi ile Harbi Şûra’daki Tatarcılar, yani özerklik
taraftarları, Millet Meclisi seçimlerine tek bir liste
(Sosyalist Tatarcılar, liste No. 2) hâlinde girdiler.
3 Kasım’da Geçici Devrim Komitesi, vilayette idareyi
Askerî Devrim Komitesi’ne devretti. Başlangıçta bu
komite askerî birliklerin, millî askerî kuruluşların ve
Müslüman Sosyalist Komitesi’nin ortak askerî organı
olarak tasarlanmıştı. Ancak Tatar temcilcileri Askerî
Devrim Komitesi’ne dâhil edilmediler. Bunun sebebi
ise Kazan Askerî Bölgesi Müslüman Askerler II.
Kongresi’nin millî özerkliğin temini ile ilgili aldığı karar
lardı. Fiiliyatta Askerî Devrim Komitesi’nin lideri N. İ.
Erşov oldu. 4 Kasım’da o, Kazan Muhafız Birliği’ni kont
rol altında tutan Asker Sovyeti’nin başkanı olarak seçil
di. 14 Kasım’da N. İ. Erşov Kazan Askerî Bölgesi yöneti
mi ile ilgili kurulun başkanlığına getirildi. Bolşevik Ya.
Şeynkman Kazan İşçi, Asker ve Köylü Milletvekilleri
Sovyeti’nin yeni seçilen icra komitesinin başına geçti.
Geçici Devrim Komitesi iktidarı Kazan Sovyeti’nin
askerî kanadına devretti. Bundan dolayı Kazan’ın
Sovyet organlarında askerler üstün konumda yer alma
ya başladılar.
Millî Devlet İnşası
12 Kasım 1917’de Kazan’da Harbi Şûra’nın inisiyati
fi ve İ. Alkin’in başkanlığında bütün millî kuruluşların
toplantısı yapıldı. İ. Alkin, Rusya’da hükümetin olma
dığını ve Ukrayna yolunu takip ederek İdil Halkları
Federasyonu’nun kurulması gerektiğini ileri sürdü. K.
L. Yakubov ise şunları dile getirdi: “En başta yapılması
gereken şey, Kazan Vilayeti’ni kurmaktır…
Bolşeviklerin siyasetinden istifade ederek biz kendi
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miz haklar elde edebiliriz.” Toplantıda Millî Şûra tara
fından teklif edilen öneri benimsendi, Bütün Rusya
Kurucu Meclisi’nin iktidarı kabul edildi, Millet
Meclisi’nin Kazan’a taşınması ve Tatar Kurucu
Meclisi’nin yetkilerinin ona devredilmesi kararı alındı.
Böylece Millet Meclisi’nin toplantısında toprak özerk
liği ilan edilecekti.
Kasım 1917’de Kurucu Meclis seçimleri yapıldı.
Seçimler, ayrı vilayet listeleri esasında gerçekleştirildi.
Kazan Vilayeti’nde oyların yalnızca % 5’ini aldılar ve hiç
milletvekili çıkaramadılar. Rus Sosyalist Devrimciler —
4, Çuvaş Sosyalist Devrimciler — 2, Müslüman
Sosyalist Bloku (Müslüman Sosyalist Komitesi, Harbi
Şûra, Müslüman öğretmen, işçi, asker komiteleri vs.) —
2, Millî Şûra — 2 milletvekili çıkardılar.
3 Aralık 1917’de Kazan Sovyeti’nin Askerî
Komitesi’nin toplantısında “birliklerin millileştirilmesi
fikri teşvik edilerek” Harbi Şûra’ya 95. Yedek Piyade
Alayı’nın teknik araçları verildi. 17 Aralık’ta Kazan
Vilayeti Köylü Milletvekilleri Sovyeti’nin III.
Kongresi’nde vilayette yaşayan bütün halkların dinî
özerklik ve millî eğitim hakkına sahip olduklarına dair
karar kabul edildi.
Aralık ayının sonunda Harbi Şûra ile Kazan Askerî
Bölge yönetimi arasında sorun yaşanmaya başlandı.
Bunun sebebi, Harbi Şûra yönetiminin İç Savaş’ta
tarafsızlığını ilan etmesi ve Orenburg Kozak Birliği
Başkanı A. İ. Dutov’un başkanlığındaki Kozaklarla
mücadele etmek üzere topçu birliğinin gönderilmesini
engellemeye çalışmasıdır. Harbi Şûra ayrıca temsilci
lerini hesapların kontrolü için Kazan Devlet Bankası’na
gönderdi. Ancak çok geçmeden Sovyet yetkilileri onla
rı yerlerinden ettiler. Millî Şûra, Kazan Müslümanları
Komitesi ve Harbi Şûra’nın vilayet temsilcileri
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Müslüman nüfusunun haklarının gözetilmesi için Harp
Fonu’nun kurulması kararını aldılar. Bu kuruluş, Sovyet
yanlısı Kazan Askerî Bölgesi’nin finanse etmeyi reddet
tiği Müslüman askerî birliklerine yardım etti. 27 Aralık
1917’de İ. Alkin başkanlığında Harp Fonu’nun ilk top
lantısı yapıldı. 21 Ocak 1918’de Harp Fonu’nda 681.958
Ruble vardı.
5 Ocak 1918’de Bütün Rusya Kurucu Meclisi,
“Rusya’nın devlet yapılandırılmasına dair” karar kabul
etti. Bu kararda “Rus Devleti, Federasyon Anayası’nda
belirlenen çerçevede, halkları ve bölgeleri ayrılmaz bir
birlik içerisinde birleştiren Rusya Demokratik
Federasyonu olarak adlandırıldı.” 6 Ocak 1918’de Millet
Meclisi, bu devletin bir cumhuriyetinin — İdil Ural
Devleti’nin — kurulduğunu ilân etti. Alınan kararın
üçüncü maddesinde şöyle deniliyordu: “Yönetim biçi
mi açısından Halk Cumhuriyeti olarak nitelendirilen İdil
Ural Ülkesi, diğer bölgelerle birlikte Rusya
Federasyonu’nun kurucusu sayılmaktadır.” İdil Ural
Devleti’nin Kurucu Meclisi geçici anayasanın oluşturul
ması ve geçici hükümetin kurulması için Ufa’da kongre
toplamakla da görevlendirildi.
İktidarın en yüksek organı olarak parlamento ilan
edildi.
Parlamentonun
yetkileri,
Federal
Parlamento’ya devredilen meselelerin dışındaki bütün
alanları kapsıyordu. İdil Ural Devleti’nde halkların, dil
lerin ve dinlerin eşitliği ilan edildi. İdil Ural Devleti’nin
Kurucu Meclisi’nde çoğunluğu Kazanlılar oluşturdu.
Bunlardan 3’ü Millî Şûra’nın vilayet temsilcisi, 2’si Harb
i Şûra üyesi, 1’i Müslüman Sosyalist Komitesi’nin tem
silcisi idi. 21 Ocak günü İdil Ural Devleti’nin Kurucu
Meclisi üyeleri Kazan’a geldi.
17 Ocak 1918’de RSFSC Milliyetler Halk Komiserliği
bünyesinde Müslümanların sorunları ile ilgilenen ayrı
bir komiserlik (daire) oluşturuldu. Bu yeni dairenin baş
kanlığına M. Vahitov (Kazan Vilayeti), yardımcılığına
da G. İbragimov (Ufa Vilayeti) ve Ş. Manatov (Orenburg
Vilayeti) getirildi.
İdil Ural Devleti Kurucu Meclisi’nde kontrolü ele
geçiren Tatarcılar, özerklik ilanının sorumluluğunu üst
lendiler. 21 Ocak 1918’de Kazan’da
başlayan
II.
Bütün
Rusya
Müslümanları Askerî Kongresi’nde
Kurucu Meclis ile Harbi Şûra, ken
dilerini Sovyet iktidarı ile görüşme
taraftarı
olarak
gösterdiler.
Kongrenin 9. oturumunda Kazan
Muhafız Kuvvetleri askerî ahunu G.
Bagautdinov’un teklifi üzerine İdil
Ural Türk Tatar Devleti’ni kurma
kararı alındı. Bu devletin hükümeti
Askerler, İşçiler ve Köylülerin
Sovyeti’nde kurulacaktı. Bu proje
nin zayıf tarafı ise, Tatar işçi ve köy

XX. Yüzyılda Tataristan
Ta r i h

Kazan Planı, 1918

Çağların Değişim Dönemi

452–453

XX. Yüzyılda Tataristan
Ta r i h

Çağların Değişim Dönemi

454–455

lülerinin siyasî kuruluşlarının olmamasıydı. Tatarlar bu
dönemde bütün Sovyet ve Rus siyasî partiler içerisinde
çok düşük seviyede temsil ediliyorlardı.
26 Ocak 1918’de Şehir Duma’sı lağvedildi. Duma’nın
yetkileri ise Sol Sosyalist Devrimci N. V. Vinogradov
başkanlığındaki Şehir Ekonomisi Sovyeti’ne devredil
di. Bu Sovyet’in içerisinde 4 Bolşevik, 4 Sosyalist
Devrimci, 3 Duma memuru ve 2 Müslüman Sosyalist
Komitesi üyesi yer aldı. Şehir yönetimine bu şekilde
son verildi.
1918 yılının Ocak ayının sonunda Harbi Şûra, devle
tin kuruluşunun ilanından sonra Tatar Askerî Bölge
Yönetimi’nin oluşturması gerektiği bölge kongresine
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hazırlanmaya başladı. Söz konusu
yönetim, ayrıca millî birlikleri Rus
komutanlığının idaresinden çıkarta
caktı. Harbi Şûra bekle gör politi
kasını benimsedi. Önceliği de Kazan
Sovyeti, ardından ise İdil Sovyeti ile
görüşmelere verdiler. Harbi Şûra,
İdil Ural Devleti Kurucu Meclisi’nin
Sovyetlerle görüşmesinin neticele
rini beklemeye başladı.
Kazan’da toplanması beklenen
İdil Ural Kurucu Meclisi’nin toplantı
sına karşılık olarak 21–22 Şubat
1918’de Kazan’da İdil ve Güney Ural
Sovyetlerinin bölge toplantısı yapıl
dı. Buraya 11 vilayetin temsilcileri
katıldı. İdil Ural Devleti Kurucu
Meclisi adına G. Şeref, devlet proje
si ile ilgili bir konuşma yaptı.
Müslüman milletvekillerinin nere
deyse hepsi devlet projesini destek
lediler. Bu bağlamda tek bir uyum
suzluğu M. Sultangaliev’in konuş
ması oluşturdu. O da devlet mesele
sinin, plebisit gerçekleştirme yoluy
la çözülmesi gerektiğini savundu.
Bölge Sovyeti toplantısında ise millî
özerkliğe karşı çıkıldı, bölgesel
özerklik fikri savunuldu. Bunun üzerine Müslüman
Fraksiyon toplantıyı terketti ve 26 Şubat 1918’de
Kazan’ın Müslüman kuruluşlarının ortak toplantısında
devletin kuruluşunun ilanına dair karar alındı. 27 Şubat
günü her yere devletin kuruluşuna dair ferman afişleri
asıldı. Müslüman Sosyalist Komitesi, Kazan Vilayet
Sovyeti’nin Müslüman grubu da dâhil olmak üzere
bütün Müslüman kuruluşlar bu süreçte yer aldı. Bunun
dışında yalnızca Mirsaid Sultangaliev başkanlığındaki
Kazan Vilayet Sovyeti bünyesindeki Müslüman
Komiserliği kaldı.
26 Şubat 1918’de Kazan Vilayet Sovyeti yönetimi,
Kazan Sovyet Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etti ve
Bolşevik Yakov Şeynkman başkanlığında Halk
Komiserleri Sovyeti’ni kurdu. Bu oluşumun hüküme
tinde Bolşevikler, Sol Sosyalist Devrimciler, Menşevik
İnternasyonalistler ve AnarşistSendikacılar yer aldı.
İdil Ural Devleti projesinden farklı olarak bu oluşumda
bütün görevlere gayrimüslimler getirildi. “Devletin”
yeni organı ise Kazan İşçiKöylü Cumhuriyeti’nin

Devrim Karargâhı idi. Bu karargâh, Sovyet ve Kızıl
Ordu mensupları dışında herkesin ateşli ve ateşsiz
silahlarını teslim etmesini istedi. Karargâh başkanı ola
rak K. Ya Grasis atandı, üyeleri arasında M.
Sultangaliev ile K. Yakup da yer aldı. 1918’in 28 Şubat’ı
1 Mart’a bağlayan gecesinde meclis yönetimi tutuklan
dı. Harbi Şûra’nın dışarıda kalan üyeleri, Aziz
Monasıpov başkanlığında Geçici Müslüman Devrim
Karargâhı’nı kurdular. Bu kuruluş, Kazan Vilayeti
Müslüman İşleri Komiserliği’nin üyeleri ile Müslüman
Halk Komiserleri Sovyeti’nin üyelerini bir araya getirdi.
Müslüman Devrim Komitesi, Kazan Sovyeti Devrim
Komitesi ile anlaşmaya vardı. Buna göre Komite
Müslümanları, bu bölgenin Sovyeti’nin meclisinin top
lanmasına kadar İdil Ural Devleti’ni ilan etmeyecekleri
ne dair söz verdiler. Kazan Sovyeti ile vilayetin
Müslüman İşlerinden Sorumlu Komiserliği’nin hâkimi
yetini kabul ettiler ve “bütün Müslüman askerî güçleri”
de adı geçen son komiserliğin idaresine verdiler. Harb
i Şûra’nın tutuklanan bütün liderlerini M. Sultangaliev
başkanlığındaki Müslüman Sosyalist Komitesi’nin
kefaletine verdiler.
7 Mart 1918’de Kazan Sovyeti’nin kapalı oturumunda
Devrim Komitesi’nin raporu doğrultusunda “Sovyet’in
İdil Ural Cumhuriyeti’nin kuruluşu için acil olarak bütün
gerekenleri yapacağı, bu cumhuriyetin Halk
Komiserleri Sovyeti’nin başkanlığında kurulacağı kara
rı alındı.” Brest Litovsk Barış Anlaşması imzalandıktan
sonra, 22 Mart 1918’de, TatarBaşkurt Sovyet
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dair karar alındı. Kararın
altındaki imzalar milliyetlerden sorumlu Halk Komiseri
İosif Stalin ile Müslüman Komite üyelerine aitti. Tatar
Başkurt Sovyet Cumhuriyeti, İdil Ural Devleti’nin sınır
larını korudu.
24 Mart’ta İdil Ural Ülkesi adlı gazetenin ilk sayısı
çıktı. Gazete, İ. Atnagulov başkanlığında Müslüman
Halk Komiserleri Sovyeti’nin kuruluş haberini verdi. Bu
Sovyet’in içerisinde Harbi Şûra ile Müslüman Sosyalist
Komitesi’nin temsilcileri yer aldı. 28 Mart 1918’de
Sovyet ordusu, Kazan’ın Tatar mahallesine hâkim oldu.
1 Nisan 1918’de Müslüman Halk Komiserliği Başkanı M.
Sultangaliev, Müslüman Devrim Karargâhı’nın lağve
dilmesi kararını imzaladı.
Harbi Şûra komiserlerinin devre dışı bırakılması, II.
Bütün Rusya Müslümanları Askerî Kongresi’nin yöneti
cilerinin tutuklanması, Kazan’ın Tatar mahallesinin
kuşatılması, 25 Nisan 1918’de Ufa’da Millî İdare’nin
dağıtılması ve MartNisan 1918’de millî kurumların
ortadan kaldırılması, Sovyet ve özerk millî organlarının
varlıklarını birlikte sürdürdükleri döneme son verdiler.
Tatar millî müesseseleri, merkezî ve yerel Sovyet idare
lerinin kontrolüne geçti. 4 Nisan 1918’de şehirde askerî
hâlin sona erdirildiği ilan edildi.
İç Savaş
15 Mayıs’ta Kazan Sovyeti’nin İcra Komitesi, aşağı
daki kararı aldı: “Bu tarihten itibaren Kazan Vilayeti
cumhuriyet olarak adlandırılmayacak, çünkü hiçbir
Sovyet organı bu vilayeti cumhuriyet ilan etmemişti.”
Vilayet İcra Komitesi Prezidyumu Başkanlığı'na Sol
Sosyalist Devrimci A. L. Kolegaev getirildi. Kolegaev,
Moskova’daki Sol Sosyalist Devrimcilerin isyanını kına
dı. Çok geçmeden Çekoslovak birliğinin isyanı ve halk
ekonomileri bağlantılarının felç edilmesi ile savunma
sanayisi alanındaki siparişlerin azalması dolayısıyla
ekonomik kriz çıktı. 1917–1918 yıllarında Alafuzov
Fabrikası’ndan yaklaşık 2.500, Porohov Fabrikası’ndan
ise 1.500’den fazla işçi çıkartıldı. Vilayette sanayiyi mil
lileştirme çabasıyla ekonomide istikrarı sağlamaya ve
işsizlik oranını azaltmaya çalıştılar.
1918 yazında Bolşevik karşıtı Komuch (Kurucu Meclis
Üyeleri Komitesi) ordusunun ilerlemesiyle birlikte
Kazan’da son derece karmaşık bir durum ortaya çıktı.
Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi’nin Kazan Şubesi’nin
Sekreteri Girş Şmuleviç Olkenitskiy öldürüldü. Rusya
İmparatorluğu’na ait altın rezervlerinin büyük kısmının
şehirde bulunması da Kazan’ın cazibesini arttırıyordu.
31 Mayıs’ta vilayette askerî hâl ilan edildi. 13 Haziran
1918’de RSFSC Halk Komiserleri Sovyeti, Çekoslovak
birlikleriyle mücadele etmek üzere M. A. Muravyov
başkanlığında Devrim Askerî Sovyeti’ni kurdu. 20
Haziran’da Devrim Askerî Sovyeti ile Doğu Cephesi

Karargâhı Kazan’a yerleştiler. Sol Sosyalist
Devrimcilerin Moskova’daki isyanı bastırıldıktan sonra
Doğu Cephesi Komutanı Muravyov, Simbirsk’e giderek
I. Ordu Komutanı M. N. Tuhaçevskiy’i tutuklattı ve
Doğu Cephesi’nin birliklerine Çeklere karşı mücadele
nin sona erdiğine ve Almanya ile savaşın başladığına
dair telegraflar gönderdi. Çatışma
sırasında M. A. Muravyov öldürüldü.
18–22 Haziran’da M. Vahitov’un
başkanlığındaki
Müslüman
Sosyalist Komitesi’nin temsilcileri
olan Müslüman Komünistlerin top
lantısında Bütün Rusya Müslüman
Komünist Partisi kuruldu. Bu parti,
Rusya
Komünist
(Bolşevik)
Partisi’nden ayrı (özerk) olup Türk
esirlerinin oluşturduğu çeşitli olu
şumları da içeriyordu. 1918 yazında
M. Vahitov ve Müslüman Sovyet
organları,
Rusya
Komünist
(Bolşevik) Partisi’nin Kazan Vilayet
Şubesi ve Vilayet Sovyeti ile Tatar Başkurt Sovyet
Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki mesele dolayısıy
la ihtilaf içerisindeydiler.
22 Temmuz’da Bolşevik karşıtı Komuch (Kurucu
Meclis Üyeleri Komitesi) ordusu, Simbirsk’i ele geçirdi.
Kızıl Ordu’nun Kazan’daki savaşabilir birlik sayısı fazla
değildi. V. Zemhalskiy Letonya Alayı, I. Müslüman
Sosyalist Alayı, I. TatarBaşkurt Taburu bu birliklerin
başlıcalarıydı. Ancak onlar da bu ilerleyişi durdurama
dılar. Saldırı kuvvetlerine yer altı subay örgütleri de yar
dım etti.
7 Ağustos 1918’de 1 No’lu Ferman yayımlandı. Buna
göre Kazan ve vilayetin tamamı, Komuch’un hâkimiye
ti altında olduğu ve bütün devlet ve toplumsal kurum
ların Komuch’un özel yetkilileri B. K. Fortunatov ile V. İ.
Lebedev’e bağlanacağı ilan edildi. 2 No’lu Ferman ise
bütün subayların Halk Ordusu’na katılmasını, 3 No’lu
Ferman da bütün gönüllülerin Halk Ordusu’na kaydol
masını öngördü. Kazan Şehir Duması yeniden kuruldu
ve Duma’nın sağ kanadı ile merkez kurumları hemen
faaliyete geçti. Mahallî yönetimler, yeni kurulan
mahallî komitelere verildi. Bunlar, Sovyet taraftarlarını
olduğu gibi şahsî düşmanlarını da tutukluyorlardı.
Birkaç karşı istihbarat grubunun mevcudiyeti ve bun
ların faaliyetleri, şehirdeki istikrarsız durumu arttırıyor
du. M. Vahitov, Komuch tarafından kurşuna dizilen
Bütün Rusya Kurucu Meclisi’nin tek temsilcisiydi.

Ağustos
1918’deki
Taarruz

Tataristan SSC
Halk Komiserleri
Sovyeti Başkanı
S. Saitgaliev

Kazan operasyonu, 1918

Tutuklananların sayısı 1.500’e, kurşuna dizilenlerin
sayısı ise 60’a çıktı.
Askerî ve sivil iktidar arasındaki rekabet, iş adamla
rıyla işçiler arasındaki mücadele, bütün bunları takip
eden mahkemesiz alınan idam kararları, iktidarın istik
rarsızlaştırılmasına ve başta Zareçye (Nehir Ötesi)’de
olmak üzere şehirde Komuch rejiminden duyulan
memnuniyetsizliğe yol açtı. Tutuklanan Partisiz İşçi
Komitesi’nin üyelerinin serbest bırakılması amacıyla 3
Eylül’de işçiler ayaklandılar. Ayaklanma merkezi ise
Prohovoy (Barut) Fabrikası idi. İsyancılar, Zareçye
(Nehri Ötesi) ve Krasnaya Gorka (Kızıl Dağ) demir yolu
istasyonunu ele geçirmeyi, cepheyi yararak Kızıl
Ordu’nun birlikleriyle birleşmek istediler. İsyan kısa
sürede bastırılıp liderleri idam edilse de bu isyan, Halk
Ordusu’na katılan kişilerin çok güvenilir olmadığını,
Komuch’un askerî cephelerinin de zayıf olduğunu gös
terdi.
Bütün bunların üzerine RSFSC Askerî ve Deniz İşleri
Halk Komiseri L. D. Trotskiy Sviyajesk çevresinde düş
manın birliklerine sayıca üstün ordu ve deniz filosu
yığarak saldırıya geçti. 10 Eylül 1918’de Kazan ele geçi
rildi ve cezalandırılmaktan korkan onbinlerce kişi, şehri
terketti. Ekim ayının ortalarında Kızıl Ordu, günümüz
Tataristan topraklarının tamamını ele geçirdi.
8 Eylül’de Beşinci Ordu’ya bağlı AskerîDevrim
Sovyeti’nin kararıyla Kazan ve vilayeti için Geçici
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Devrim Sivil Komitesi kuruldu. 11 Eylül’de bu komiteye
bağlı Martin İvanoviç Latsis başkanlığında Askerî
Mahkeme’nin kurulduğu ilan edildi. Şehirde kızıl terör
başladı. 13 Eylül’de Rusya Komünist (Bolşevik)
Partisi’nin Kazan Vilayet Şubesi faaliyetlerine yeniden
başladı ve Kazan Sovyeti’ne seçimlerin yapılacağını
duyurdu. Seçimler 24–26 Eylül’de yapıldı ve
Bolşeviklerin galibiyetiyle sonuçlandı. 123 sandalyeden
117’sini Bolşevikler kazandı. Seçimlere yalnızca Kazan
halkı katılsa da Kazan Sovyeti yetkilerini bütün vilaye
te yaymıştı. Vilayette tek partili diktatörlük rejimi
kuruldu.
Kızıl Ordu Kazan’ı ele geçirdikten sonra Parti’nin
Vilayet Komitesi ile Merkezî Müslüman Komitesi ara
sındaki mücadele arttı. 11 Eylül’de Moskova’da M.
Sultangaliev başkanlığındaki Müslüman Komitesi’nin
liderleri, G. İbragimov başkanlığındaki Sol Sosyalist
Devrimcilerle görüştüler. Görüşmelerde taraflar
Müslüman DevrimProletarya kuruluşlarının yeniden
kurulmasını ve İdil, Ural ve Sibirya Müslümanları ara

İç Savaş’ın Son Olayları. Sovyetlerin Galibiyeti

Yusuf Akçura

Kazan
sokaklarındaki
Kızıl Ordu topçu
sınıfı, 10 Eylül
1918

sındaki karşı devrim faaliyetleriyle mücadele edilmesi
ni sağlayarak Olağanüstü Komisyon kuruldu.
Komisyonun başına Sultangaliev geçti, üyelerin çoğu
da yine onun taraftarıydılar. Ekim 1918’de
Sultangaliev, Müslüman Komitesi’nin şubelerinin Halk
Komiserliklerinin şubelerine dönüşmemesi gerektiği
konusunda uyarıda bulundu. 4–13 Kasım 1918’de I.
Müslüman Komünistler Kongresi’nde üyelerin çoğu, İ.
Stalin’in baskısıyla Sultangaliev’in karşı çıkmasına rağ
men bağımsız Müslüman Komünist Partisi’nin, Rusya
Komünist (Bolşevik) Partisi’nin Müslüman Şubesi’ne
dönüştürülmesini onayladı.
A. V. Kolçak’ın ordusunun ilerleyişi ve köylü ayaklan
maları, vilayetteki siyasî istikrara zarar verdi. 26 Mart
1919’da Kazan Sovyeti, vilayette askerî hâl ilan etti.
Kazan’daki 837 Komünist ile vilayetteki 1848
Komünistten % 70’si Kolçak cephesine gönderildi.
Vilayet Komitesi’nin Müslüman Grubu’ndaki
Komünistlerin % 90’ı da cepheye gönderildi. Daha 1
Haziran 1919’da Kolçak’ın birlikleri Tataristan toprakla
rını terketmişti.
25 Haziran 1919’da Tataristan Yedek Taburu, hayat
şartlarının iyileştirilmesi isteğiyle miting düzenledi.
Mitinge gelen Merkezî Müslüman Askerî Kurulu’nun
Siyasî Şubesi’nin Başkanı Kamil Yakup isyancılar tara
fından öldürüldü. İsyancılar depolara, devlet daireleri
ne, milis karakollarına saldırdılarsa da hemen polis
kuvvetleri tarafından silahsızlandırıldılar. Kazan ve vila
yet muhtesibi Abdullah Apanay başta olmak üzere
rehin alınan millî elit temsilcileri ile isyancıların bir
kısmı idam edildi.

Sovyet rejimine karşı yapılan toplu son mukavemet,
ŞubatMart 1920’de vuku bulan “Yabancılar İsyanı” idi.
Bugünkü Tataristan ile Başkurdistan’ın güneybatısın
da yayılan bu isyanın sebebi, Sovyet yetkililerinin baş
lattıkları tarım maddelerini tedarik sistemi ve köylüleri
mahkeme kararı olmadan cezalandırma uygulamasıy
dı. Zamanla ise bu hareket, öğretmen ve mollalar da
dâhil olmak üzere hâkim rejimin bütün taraftarlarını
yok etme hareketine dönüştü. Bu olaylar sırasında
3.000’den fazla isyancı ile yaklaşık 800 rejim taraftarı
ve aile üyeleri hayatını kaybetti. İsyan, Eylül 1918’de
karargâhı Kazan’da bulunan cumhuriyetin Yedek
Ordusu tarafından bastırıldı. 1919 yılının sonunda
Yedek Ordu, cepheye yaklaşık 100.000 asker gönderdi.
Bu sayının % 48’i Rus olmayan halklardan oluşuyordu.
Aralık 1920 tarihine kadar Yedek Ordu cepheye yakla
şık 450.000 asker gönderdi.
Kasım 1919’da Vilayet Komitesi ile Müslüman
Komünistler arasındaki mücadele arttı. 1917’nin ilkba
harından itibaren var olan Müslüman Sosyalist
Komitelerinin Porohov, Admiralteyskiy, Yagodinskiy
ilçelerindeki temsilcilikleri dağıtıldı. 4 Kasım 1919’da
Kazan Vilayeti Müslüman Komünistler Kongresi top
landı. Kongrede Özerk Küçük Başkurdistan dışında
kalan Tatar Başkurt Sovyet Cumhuriyeti sınırlarında
Tatar Cumhuriyeti’nin kurulması kararı alındı.
Başkurdistan liderleri kabul ettiği takdirde onların top
raklarının da Tatar Başkurt Sovyet Cumhuriyeti’ne
dâhil edilmesi konusu onaylandı. Yönetim organı ola
rak Devrim Komitesi faaliyet gösterecek, komitenin
bünyesinde askerî ve Rusya’da yaşayan bütün Tatar
gruplarının halk eğitimi komiserlikleri kurulacaktı. Yine
Tatarlarla Başkurtlar arasındaki kültür ve dil yakınlığı
dolayısıyla konferansta ortak Tatar Başkurt
Cumhuriyeti’nin kuruluşu da desteklendi.
29 Kasım 1919’da Doğu Halkları Komünist Kurumları
II. Bütün Rusya Kongresi’nde M. Sultangaliev, Küçük
(Özerk) Başkurdistan dışarıda kalacak şekilde Tatar
Başkurt Cumhuriyeti sınırlarında cumhuriyetin kuru
luşuna dair karar tasarısının geçmesini sağladı.
Ancak 13 Aralık’ta Rusya Komünist (Bolşevik)
Part isi’nin Merkez Komitesi Politbürosu Tatar
Başkurt Sovyet Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dair alı
nan kararı geçersiz kıldı ve konuyla ilgili propagan
danın yapılmasını da yasakladı. Tatar Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyet i’nin kuruluş arifesinde 19
Mayıs 1920’de RSFSC yetkilileri, ortak Milletlerden
Sorumlu Halk Komiserliği’ni lağvetti.
Cumhuriyet’in kuruluşuna dair 27 Mayıs 1920 tarihli
Vladimir Lenin imzalı fermanın yayımlandığı sırada Sağ
Tatar Komünistlerin liderleri — M. Sultangaliev’in
taraftarları — ilçelere dağılıp merkezin onayı olmadan
cumhuriyeti ilan etmeye hazırdılar.
RSFSC içerisinde Tatar Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dair yasa aslında gerçek
özerklik taraftarlarıyla millî özerkliğe karşı çıkanlar ara
sında bir uzlaşmaydı. Kazan’daki bütün kilit mevziler
RSFSC’nin elindeydi. Ancak şehirde millîkültürel
özerkliğin unsurları da ortaya çıkmaya başladı. Tatar
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde ikili iktidar
oluştu. Buna göre partinin İl Komitesi, Merkez Komite
tarafından sıkı bir kontrol altında tutulup Tatar olma
yanlar tarafından yönetilirken cumhuriyetin liderleri
Tatar olup Moskova’dan belli ölçüde bağımsızlık da
elde ettiler. Cumhuriyetin tamamında iktidarın özerk
organlara devretme süreci başladı. Vilayetin Sovyet
Parti elitinin bazı temcilcilerinin protestosuna rağmen
bu süreç sorunsuz geçti.

İç Savaş. Askerî
Çatışmalar, 1919
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Tatar Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin
(TÖSSC) kuruluşuna dair yasa, 27 Mayıs 1920’de kabul
edildi. Bu yasa, Tataristan’ın özerkliğinin devlet ve
hukukî temellerini ortaya koyan ilk belgedir. Bu belge
de cumhuriyetin sınırları, devlet müesseselerinin yapı
ları ve genel hatlarlarla da olsa RSFSC ile TÖSSC ara
sındaki karşılıklı ilişkilerinin prensipleri belirtiliyordu.
25 Haziran 1920’de iktidar, törenle TÖSSC Geçici
Devrim Komitesi’ne devredildi. TÖSSC devlet iktidarı
nı RSFSC’nin belirlediği sınırlarda ve onun kontrolünde
gerçekleştiriyordu. Komünist (Bolşevik) Partisi
Tataristan Komitesi’nin yönetiminde Geçici Devrim
TÖSSC’nin ilan
edilmesi
dolayısıyla
verilen ziyafet
için hazırlanan
Rusça ve Tatarca
davetiyeler, 1920

ni savunmalarından dolayı M. Sultangaliev ile
TÖSSC’de önemli görevlerde bulunan diğer millî lider
ler yalnızca kariyerlerini kaybetmediler. 1923’te başta
Moskova’da, ardından da Kazan’da Sultangaliev ve
taraftarlarının yargılandığı göstermelik mahkemeler
kuruldu. 1924’te cumhuriyetin neredeyse bütün yetki
lileri görevlerinden azledildi, 1937’de ise sürgüne gön
derildi.

TÖSSC’nin ilan
edildiği gün Kazan
vatandaşları yeni
kurulan
cumhuriyetin
sınırlarını
incelerken, 1920

Komisyonu yerli Sovyetler ile I. Kurucu Meclis seçimle
rini gerçekleştirdi.
25–27 Eylül günleri Drama Tiyatrosu’nun binasında
meclis toplandı. 59 kişiden oluşan Merkezî İcra
Komitesi oluşturuldu ve başkanlığına da B. Mansurov
seçildi. Ayrıca S. Saitgaliev başkanlığında hükümet —
Halk Komiserleri Sovyeti kuruldu. İçişleri, adalet, eği
tim, sağlık, sosyal yardım, tarım, iaşe ve maliyeden
sorumlu halk komiserlikleri kuruldu.
1925 yılına kadar TÖSSC’nin yasal durumu kesin ola
rak belirlenmemişti. 1918 RSFSC Anayasası, konunun
genel hatlarıyla ilgili bilgi içeriyordu. 1925 Anayasası ise
merkez ile özerk oluşumlar arasındaki hukukî münase
betlere açıklık getirdi. Merkez, cumhuriyetlerin halk
ekonomisi ve bütçelerini, anayasalarını, sınırlarını belir
liyor, yerli yönetim organlarının kabul ettiği merkezî
iktidarın kanunlarına aykırı kararlarını iptal edebiliyor
du. TÖSSC yetkilileri eğitim, adalet, tarım gibi konular
da RSFSC Halk Komiserliği’nin emirlerini anayasaya ve
özerk cumhuriyetin millî özelliklerine aykırı oldukları
takdirde iptal edebiliyordu. Böyle durumlarda yerli
yetkililer, bu kararlarını derhâl merkeze bildirmek
zorundaydılar.
1922 yılından, yani neredeyse özerk cumhuriyetin
kuruluşundan itibaren, Tatar eliti RSFSC’yi oluşturan
cumhuriyetlerin sahip olduğu birlik statüsüne sahip
olmak istedi. Rusya’nın federatif yapısının prensipleri

TÖSSC’nin
kuruluşuna dair
fermanın
imzalanması.
Ressam:
L. A. Fattahov —
H. A Yakupov,
1950

İçişleri Halk
Komiserliği
Tarafından 10
Aralık 1920’de
Hazırlanan
RSFSC’nin İdarî
Haritası
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1920’li–1930’lu Yıllar
Sovyet yıllarında Tataristan ekonomisi SSCB merke
zî sisteminin kuruluşu çerçevesinde oluştu. Moskova’da
bulunan ülkenin (SSCB) bütün yönetim yapıları merke
zin çıkarlarını gözeterek bölgelerin ekonomik strateji
lerini belirliyorlardı.
1917 İhtilâli ile İç Savaş, cumhuriyetin ekonomisinin
temelini oluşturan tarım alanı ile nüfusun büyük bir kıs
mını oluşturan köylü nüfusun durumunu olumsuz etki
ledi. 1920’de 2.892.000 kişiden 2.639.000’i köylerde
yaşıyordu.
1920’de Tataristan’dan 10.000.000 pud (1 pud =16.38
kilogram) tahıl çıkarıldı. Bunun neticesinde köylülerin
kişi başına tükettikleri ekmek oranı % 77 oranında azal
Kızıl Yıldız
Kolhozu’ndan
atlı araba katarı,
13 Eylül 1930

Eldermış Köyü,
1830’lu yıllar

1925’te cumhuriyette orta hâlli köylüler ile Sovyet terminolojisiyle ifade edilecek olursa kulaklar (zengin köylüler) ağırlıktaydılar. Köylerdeki nüfusun %
58’i ilk grubu, % 8’i de ikinci grubu oluşturuyordu. Fakir köylülerin oranı ise
% 34 idi. Kolektif çiftliklerin ortaya çıkmasının temelini de işte bu fakir köylüler oluşturdu. 1 Ekim 1925 tarihi itibarıyla Tataristan’da 333 kolektif oluşum
vardı. Bunlardan 130’u artel, 20’si komün, 183’ü toprağı ortak işleten birlikti.
Bunların tamamı 9.714 aileyi birleştiriyordu. 1925’te cumhuriyette 18 büyük
sovhoz vardı. Devletin teknik ve malî desteği sayesinde sovhozlar, ekilebilen
alanı iki kat arttırdılar. Sahip oldukları hayvan sayısında da artış oldu.
Sovhozların yanı sıra devlet, özel tarım köyleri de oluşturdu. 1925’te cumhuriyetteki bu tür köylerin sayısı 5 idi. Bunun dışında 5 meteoroloji istasyonu mevcuttu. Bazı kantonlarda toprak ıslah önlemleri ile meşgul olan kurumlar oluşturuldu. Bütün bunlar gerek tarım alanında gerekse de köylülerin durumunda
olumlu gelişmelere yol açtı. 1925–1926 yıllarındaki köy ekonomisi sergilerinin
yapılması da bu alanda ilerlemenin sağlanması isteğiyle ilgilidir.

dı. Sürülmüş tarla ölçüsü % 39.8 oranında (1.071.000
desyatinden 1.003.000 desyatine) azaldı. 1922’de 1917
yılına göre hayvan sayısındaki azalma oranı şöyle oldu:
at — % 65; büyükbaş hayvan — % 65; koyun ve keçi —
% 91; domuz — % 97. Köylüler tarım aletleri ihtiyacı ile
karşı karşıya kaldılar. 1920 yılının sonunda Tataristan

köy ekonomisi, 1913 yılına kıyasla % 50 oranında daha
az ürün elde ediyordu. Bu alandaki kriz, 1920–1921 yıl
larındaki kuraklık ile birlikte İdil ve Ural coğrafyasına
yayılan açlığa yol açtı. Söz konusu korkunç felaketin
boyutunun anlaşılması için aşağıdaki verileri vermek
yeterli olacaktır. Açlıktan yaklaşık 2.000.000 kişi (nüfu
sun % 83’ü) zarar gördü. Bunlardan 100.000’den fazlası
öldü.
Kazan’daki demir yolu istasyonuna binlerce aç insan
toplanıyordu. Onlar kurşuna dizilmekten dahi korkma
dan ekmek vagonlarına koşuyordu. Onlarca kişi bu
şekilde hayatını kaybetti. Açlık ile mücadele konusun
da çeşitli önlemler alındı. Bağışlar toplandı, açlara yar
dım günleri düzenlendi, toplumsal yemekhaneler açıl
dı. Açlara Yardım Cemiyeti’ne başka bölgelerden
8.000.000 pud ekmek gönderildi. Rusya Kızıl Haç
Cemiyeti, 1.300.000 Ruble gönderdi. Uluslararası
kamuoyu da büyük yardımda bulundu. Uluslararası İşçi
Yardımı Komitesi’nin topladığı parayla 33.000.000 pud
yiyecek satın alınarak Rusya’ya gönderildi. APA
Amerikan Yardım Cemiyeti de cumhuriyete 3.000.000
pud yiyecek gönderdi.
Açlık vakasını tifo salgını takip etti. Ekim 1921’de ise
Kazan yakıtsız kaldı. Sosyal felaketlerin bir neticesi ola
rak göç vakaları arttı. Haziran 1921 — Mart 1922 tarih
leri arasında TÖSSC’den 133.600 kişi organize bir şekil
de, 70.000’den fazla kişi de kendi isteğiyle başka yerle
re göç etti.
Yeni Ekonomi Politikası

Açlık ile
mücadele
sürecinde üstün
başarı sergileyen
İ. Egorov’a
verilen teşekkür
mektubu, 1923

Yeni Ekonomi Politikası ilan edildikten sonra cum
huriyette halk ekonomisini yeniden canlandırma süreci
başladı. Sanayi müesseseleri tahsisat almadan faaliye
te geçtiler. 10 tane tröst, 7 kanton birliği ve birkaç sen
dika kuruldu.
Yavaş yavaş Kazan, İç Savaş ile açlık vakasının izleri
ni geride bırakmaya başladı. Keten Eğirme Fabrikası,
Sabun Fabrikası, Mum Fabrikası ve M. Vahitov Kimya
Fabrikası yeniden faaliyete geçtiler.
Pazar yerleri açıldı, şehir baştan sona ticaret meyda
nına dönüştü. Bundan dolayı Kazan Şehir İcra
Komitesi, sokakların kaldırımlarıyla tiyatro ve bahçele
rin yanında ticareti yasakladı. 1923’te Kara Göl Kanalı
temizlendi, Tukay Borusu tamir edildi, Arhangelsk
Bendi’nin inşaatı tamamlandı, köprü ve yolların tamiri
yapıldı, sokaklara ağaçlar dikildi. Böylece şehrin görü
nümünde de büyük değişiklikler oldu.
Tarım üretimini arttırmak üzere de birtakım önlem
ler alındı. 1925’te yazlık ve kışlık tahılın ekildiği alan
1.900.000 hektara çıkartıldı. Bu rakam, savaş öncesin
deki alanın % 92.5’ine tekabül ediyordu. Doğal olarak
cumhuriyetin köy ekonomisinin brüt istihsali de
28.800.000 puddan 71.100.000 puda (1925) çıktı. Beş

yıl içerisinde gayri safi tahıl ürünü de arttı. Ancak yine
de 1913 verilerine kıyasla bu rakam ancak % 57.2 sevi
yesindeydi.
Gayri safi tahıl ürünü açısından cumhuriyet, ülke
ortalamasının çok gerisindeydi. Bunun sebebi de düşük
verimlilikti.
Toprak kullanımı işlerinin düzenlenmesine yönelik
çalışmalar yapıldı. Bu süreçte Tatarlar eskiden beri
devam ettirdikleri hayat tarzlarını tamamen değiştir
mek zorunda kaldılar. Çünkü toprak azlığı sorunu, köy
lülerin yoğun nüfuslu köylerden devlet fonuna ait az
nüfuslu yerlere göç ettirilmeleriyle çözülmeye çalışıldı.
1923–1926 yılları arasında 93’ü Tatar, 24’ü Rus köyü
olmak üzere toplam 122 yeni köy
kuruldu. 1925–1927’de devlet fonu
na ait topraklara göç ettirilen köylü
ailelerin % 66.4’ü Tatar, % 13.4’ü ise
Rus idi. Neticede 1926–1927’de
Tatar köylülere temin edilen toprak
miktarı kişi başına 1.4 desyatina,
aile başına ise 6.3 desyatina idi. Rus
köylüleri için bu oran 1.5 ve 6.6 idi.
Göç ettirilenlere 12.000.000
Ruble değerinde uzun vadeli kredi
(nakit para ve inşaat malzemesi)
verildi. Verilen kredinin % 70’i Tatar
ailelerin payına düştü. Tatar köylüle
re kredilerin verilmesi, tarım araçla
rının dağıtılması, vergilerden muaf
tutulması gibi uygulamalardan
dolayı Tatar köylülerin maddî duru
mu Rus köylülerinkine yaklaştı. Yeni
Ekonomi Politikası’nın bu olumlu
şartlarında sağlam çiftlikler ortaya
çıkmaya başladı.
Sanayinin teknik ve ekonomik
açılardan geri kalmışlığı, özellikle
Tatarlar arasında olmak üzere işçile
rin azlığı ve kültürelteknik seviyele
rinin düşük olması Tataristan’ın geli
şimini yavaşlattı. 1924’te sanayideki
Tatar işçilerinin oranı % 20 seviye
sindeydi.

sıra geleneksel sanayi — kürk, deri, keçe, yağ — dalları
da modernleştirilme sürecinden geçtiler.
Cumhuriyetteki modernleşme süreci neticesinde 58
büyük sanayi işletmesi kuruldu. Sanayileşme sürecinin
başlangıcında cumhuriyette 11 sanayi dalı gelişmişken,
1940’ta bu sayı 21’e çıktı.

“Kulak Sınıfının
Tasfiyesi” adlı
broşür, Kazan
1930

Göç ettirilen
kulakların (köy
zenginlerinin)
mallarının
haczedilmesine
dair belge, 1931

Ekonominin Modernleştirilmesi
Ekonominin modernleştirilmesine yönelik Bolşevik
siyasetine uygun olarak sanayinin yeni dalları gelişme

Arça
Kantonu’ndaki
Ryasi Köyü
Tatarları

Sanayileşme süreci cumhuriyetteki şehirlerin nüfu
sunu arttırdı. Örneğin 1926’da Tataristan’ın şehirlerin
de cumhuriyetin nüfusunun ancak % 10.8’i yaşarken,
1939’da bu oran % 21.1’e çıktı.
Tarım Alanının Kolektifleştirilmesi

Pişmaş
Fabrikası’nda
üretilen
“Yanalif” daktilosu, Kazan
1930

ye başladı.1930’larda SSCB’deki ilk ve tek Katgüt
Fabrikası ile Kazan Film ve Fotoğraf Stüdyosu kuruldu.
Kimya sanayisinin gelişim sürecinde önemli adımlar
dan biri de Kirov Sentetik Kauçuk Fabrikası’nın kurulu
şu oldu. Küçük atölyenin temelinde ise Daktilo
Fabrikası kuruldu. Bu fabrika Tatar, Çuvaş, Kazak,
Özbek, Azerbaycan, Mari, Udmurt, Başkurt, Kabarda
alfabeli daktilolar üretti. 1930’lu yıllardaki bölgenin
sanayi tarihinin önemli olaylarından biri de Uçak
Fabrikası’nın inşaatı oldu. 1937’de cumhuriyette ilk
uçak üretildi. Enerji alanında da önemli gelişmeler
yaşandı. Yeni sanayi dallarının geliştirilmesinin yanı

Ocak 1930’da Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez
Komitesi Genel Toplantısı’nda plan sürelerinin uzun
süre görüşülmesinden sonra kolektifleştirme grafiği
kabul edildi. Buna göre Tataristan’ın da yer aldığı Orta
İdil Boyu’nda bu sürecin tercihen 1930 yılının sonbaha
rında, en geç de 1931 yılının ilkbaharında bitmesi gere
kiyordu.
Moskova’da ilan edilen toplu kolektifleştirme siyase
ti, Parti’nin Tataristan temsilcileri için kolhozların
kurulması yönünde azimle çalışma emri niteliğindeydi.
Yalnızca Ocak ayında cumhuriyette 500 yeni kolhoz
kuruldu. 20 Şubat 1930 tarihi itibarıyla köy nüfusunun
% 73.9’u, 20 Mart 1930 itibarıyla ise % 84’ü kolhozların
içerisinde yer alıyordu. Menzele ve Kaybitskiy ilçelerin
de ise bu oran çoktan % 100’e ulaşmıştı. Aslında ger
çekleri yansıtmayan bu istatistiklere göre cumhuriyet,
kolektifleştirme hızı açısından 13.lükten (1929 yazı),
üçüncülüğe (Mart 1930) kadar yükseldi.
Kolhozlar inşa edilirken cumhuriyetin Bugulma,
Mamadış, Menzele, Spassk, Çelnı ilçelerinde ciddi hata
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Tatar SSC’nin
Etnografik
Haritasi, 1922

Tatar SSC’nin
İdarî Haritası,
1930
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Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ekonomi Haritası
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Enerji Sisteminin
Gelişimi
Ocak 1933’te Rusya Devlet Elektrifikasyon planının
Tataristan’daki “ilk yavrusu” Kazan Termik Santrali — 1
ile Kazan Devlet Bölge Elektrik Santrali faaliyete geçti.
Sentetik Kauçuk (SK — 4), Suni Deri Fabrikası, Lastik
Fabrikası, Sinema Filmi Fabrikası gibi daha sonra kuru
lan yeni sanayi kuruluşları, enerjiyi merkezî sistemden
alıyorlardı. Elektrik Zelenodolsk, Vasilyev, şehirlere
yakın köyler ve Tataristan’ın diğer bölgelerine de veril
di. Elektrik Santrali, Alman ve İtalyan teknolojileriyle
donatılmıştı. Tataristan enerji kaynağının temelini
oluşturan kalorifer sisteminin işletmeye açılması, cum
huriyetin sanayileşme sürecini hızlandırdı. Kazan
Termik Santrali — 1, en ekonomik şekilde elektrik ve ısı
enerjisi üreten son derece modern bir işletme idi.
Kazan Termik Santrali –2 ise 1932–1938 yıllarında inşa
edildi ve II. Dünya Savaşı sırasında sanayi müessesele
rinin elektrik ihtiyacını karşılama konusunda önemli rol
oynadı.
1941’de Moskova, Leningrad (St. Petersburg), Kiev
ve diğer şehirlerden tahliye edilen insanlar Kazan,
Zelenodolsk, Çistopol ve başka şehirlere getirilip yer
leştirildi, aynı şekilde bu bölgelerden fabrikalar sökü
lüp trenlere yüklenerek buralara taşındı. Tataristan
enerji uzmanları kısa bir süre içerisinde, bölgeye getiri
len fabrikaların enerji ihtiyaçlarını karşılamalıydı.
Seferberlik durumunda çalışan yerli fabrikalara da ek
yük yüklendi. Savaşın tam ortasında, 1943’te, Şuguro
vo Köyü yakınlarında Tataristan’da ilk kez petrol bulun
du. Ancak petrolün çıkartılması için ek enerji kaynakla
rına ihtiyaç vardı. Kasım 1944’te Urussinskaya Elektrik
Santrali inşa edildi. Bu yeni santral, Tataristan’ı petrol
üretiminde ülkede birinci sıraya çıkarttı. Tataristan
enerji sisteminin gelişiminde Zainskaya Elektrik
Santrali’nin inşaatı önemli rol oynadı. Santralin birinci
ünitesi 1963’te faaliyete geçti. Tam kapasite olarak ise
1972’de çalışmaya başladı. 3 Nisan 1963’te Kazan ener
ji ağını Kama Ötesi’ne bağlayan ilk elektrik iletim hattı
faaliyete geçti. 1958’de Kama Ötesi’ndeki enerji ağı,
SSCB ortak enerji sistemine dâhil edildi. Böylece 1963
yılını, Tataristan’ın SSCB Ortak Enerji Sistemi’ne tam
kapasite katıldığı tarih olarak kabul etmek mümkün
dür. 1970’li yılların sonunda ZainskKinderi Elektrik
İletim Hattı–500’ün açılması ve 10 yıl sonra Kazan
ÇeboksarıGorkiKostromaMoskova Elektrik İletim
Hattı — 500’den elektriğin verilmesiyle bu bağ daha da
sağlamlaştı. Köylerin elektrifikasyonu, enerji sistemin
den bağımsız bir şekilde gelişti ve ancak 1950’lerde
köylerdeki elektrik hatları devlet elektrik ağ sistemine
dâhil edildi.
1957’de Kuybışev Hidroelektrik İstasyonu inşa edildi.
Kuybışev Barajı’nın inşa edilmesiyle İdil, Kazan
Kremlini’nin duvarlarına yaklaştı. Kama Nehri kıyısında
inşa edilen Nijnekamsk PetroKimya Fabrikası ile
Naberejnıe Çelnı’daki Araba Fabrikası’nın kurulmasıyla
yeni elektrik enerji kaynağına ihtiyaç hâsıl oldu. Kama
kıyısında üç termik santral ile hidroelektrik santralin
den oluşan büyük bir enerji ağı kurulmuş oldu. 1967’de
Nijnekamsk Termik Santrali –1, 10 yıl sonra da
Nijnekamsk Termik Santrali — 2 inşa edildi. 60’lı yılla
rın sonunda Kazan’da Organik Sentez adlı dev petro
kimya fabrikasının kurulmasıyla 1966’da Kazan’da
üçüncü termik santralin temeli atıldı. Santralin birinci
ünitesinin inşaatı 1970’te, ikinci ünitesinin inşaatı ise
1983’te tamamlandı. Kamaz adlı fabrikanın faaliyete
geçmesiyle fabrika bünyesinde termik santralin inşası
na da başlandı. Santralin ilk ünitesinin inşaatı 1973’te
tamamlandı. Kama enerji bölgesinin son yapısı olan
Naberejnıe Çelnı’daki Nijnekamskaya Hidroelektrik
Santrali 1979’da faaliyete geçti. 1970’e gelindiğinde
Tataristan, enerji merkezi hâline geldi. Günümüzde
Tataristan enerji sistemi, İdil Bölgesi’ne en büyük ener
ji ağı olup Mari, Çuvaş, Başkurt, Udmurt cumhuriyetle
ri ile Samara, Ulyanovsk, Kirov, Orenburg illerinin ener
ji sistemleri ile bağlantılı ve ülkenin ortak enerji siste
minin bir parçasıdır.

Rusya
Elektrifikasyon
Şematik Haritası
(Rusya Devlet
Elektrifikasyon
planına göre)
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ve aşırılıklar oldu. Tataristan Parti Yönetimi, 16 Şubat
1930’da kulak sınıfını yok etme siyasetini resmî olarak
ilan etti. Buna göre de kulak sınıfına dâhil edilen herkes
üç kategoriye ayrıldı. Birinci grubu oluşturan Yeni
Ekonomi Politikası zamanında zenginleşen ve Sovyet
iktidarı ile uzlaşamayanlar, ülkenin kuzey ve doğu böl
gelerine gönderildi. İkinci grup kulakların cumhuriyet
içerisinde yeri değiştirildi. Üçüncü gruptakiler ise kan
ton ya da ilçe sınırları içerisinde yer değiştirdiler. Şüp
hesiz son iki grup “şanslı” idi. Ancak onlar da yeni yer
lerinde herşeye sıfırdan başlamak zorunda kaldılar.
Çünkü onların da mülkiyetine el konulmuştu. Ayrı bir
çiftliğe sahip olmadıkları için birçoğunun yeni hayatı
kolhoza
girmekle
başladı.
Bolşeviklerin sözlüğünde buna
“ıslah” deniliyordu.
Zengin köylülerin mülkünün
istimlakı ve köylülerin kolhozlara
üyeliği ile ilgili çalışmaları,
Tataristan Cumhuriyeti Merkezî İcra
Komitesi’nin bünyesinde kurulan
özel bir komisyon yürüttü. 10 Nisan
1930 tarihi itibarıyla cumhuriyette
13.000’den fazla zengin köylünün
mülküne el konulmuştu.
Belirlenen planları yerine getir
mek ve zaman zaman köylüleri göç

“Eline Gazete
Alırsan, Hergün
Dünyayı Dolaşmış
Olacaksın” afişi.
Ressam:
F. Tagirov, Kazan,
1928

Buinsk Kantonu Tetüşi Nahiyesi Urüm
Köyü’nde yaşayan M. İ. Torgoşov
Krestyanskaya Gazeta (Köylü Gazete)
adlı yayın organına şöyle yazmıştır:
“Sıradan dürüst köylüler kulak ilan
edilerek göç ettirildikten hemen sonra
bütün mallarına el konuldu. Tek bir
kıyafetle sokağa atıldılar, yiyecekleri de
alındı. Onlar küçük çocukları ile
kaderlerine terk edildiler. Şimdi de bu
çocuklar aç ve dileniyorlar.”

tekrarların engellenmesi için önlemler almak gerekir
ken diğer taraftan da hataların kabulünün kulaklarla
mücadelenin zayıflatılacağı anlamına gelmeyeceği
izah edilmeliydi.
Her ne kadar kolektifleştirme siyasetinin süresi bir
yıllığına uzatılsa da mahallî yöneticiler, orta sınıfa
yönelik yaptıkları hatalarını düzeltme konusunda acele
etmediler. 1 Temmuz 1930’da cumhuriyetin beş kanton
ve ilçesinde (Kazan, Mamadış, Nurlat, Sviyajesk,
Spassk) kulak olmadığı hâlde mallarına el konulan
3.907 kişiden yalnızca 2.031 kişiye (yani % 52’sine)
mülkleri iade edildi.
1933’te kolhozlar, köy ekonomisinde artık ön plan
daydı. Ekilebilir toprakların % 77.5’i ile hayvanların yarı
sından fazlası kolhozların elindeydi. Kolhozlarla sov
hozlarda Tataristan’ın brüt istihsalinin % 70’nden fazla
sı, satılabilen ürünün neredeyse % 80’i üretiliyordu.
Üretim süreçlerinin makineleştirilme oranı ise ancak %
15 idi. 1934’te Tataristan Özerk Sovyet Sosyaslit
Cumhuriyeti, “tarım alanında elde edilen başarı” dola
yısıyla Lenin Nişanı ile ödüllendirildi.
Toplumsal Hayat

Tatar yazar ve
sanatçıları.
1920’li yılların
sonu

ettirmek için istenilen köylü toplantısındaki onay alın
madan da köylüler sürgüne tâbi tutulabiliyordu. Sıkça
bu amaçla orta sınıf, hatta fakir köylülere karşı bile aynı
siyaset izleniyordu.
Toplu gösteriler başladı. Cumhuriyetteki köylerde
yangınlar başladı. Şubat 1930’da 427 yangının meyda
na geldiği bilinmektedir. Köylüler, mülklerinin kolektif
leştirilmesine karşı çıkarak hayvanlarını, tahıllarını vs.
yok ediyorlardı.
Aynı zamanda köy nüfusu ikiye ayrıldı. Köy nüfusu
nun bir kısmı izlenen siyasete baş eğdiği gibi bu siyase
tin hayata geçirilme sürecinde de aktif rol oynadı.
İkinci grup ise bu siyasete kesinlikle karşı çıkıyordu.
Tataristan da dâhil olmak üzere ülkenin bütün bölgele
rinden resmî organlara topluca şikayetlerin gelmesi,
mektup ve dilekçelerin gönderilmesi, rahatsızlığın
giderek artması, Moskova’yı kolektifleştirme sürecini
biraz olsun yumuşatma kararını almaya zorladı.
Stalin’in “Golovokrujenie Ot Uspehov” (Başarılardan
Dolayı Baş Dönmesi) adlı meşhur makalesi ve onu
takip eden “Kolhoz Hareketinde Partinin Çizgisine
Karşı Çıkanlarla Mücadele” hakkındaki Komünist
Parti’nin kararından sonra izlenen siyasette bazı deği
şiklikler oldu ve kolektifleştirme hızı azaltıldı.
Bununla birlikte bu siyaset doğru kabul edildi ve
bundan dolayı yerli organlar doğru taktiği bulma konu
sunda zorluk çektiler. Bir taraftan hata ve abartıların,

TÖSSC İcra
Komitesi’nin
hayvancılık
alanındaki
başarıları
dolayısıyla
vatandaşlara
verdiği teşekkür
belgesi, 1936

Değişiklikler toplumsal hayatı da kapsadı. Din, haya
tın içerisinden çıkartıldı. Daha 1918’de Ruhban
Akademisi, 1930’larda ise cumhuriyetteki bütün dinî
kurumlar kapatıldı. Barudî Camisi,
K. Yakub’un matbaasına verildi.
1927’de Tatarlar Latin alfabesine
geçirildi. Bu da büyük tartışmalara
yol açtı. “Yanalif” düşmanları İosif
Stalin’e mektuplar yazarak (Bu olay
82’nin mektubu olarak adlandırıldı)
bunu Tatar halkını asırlarca devam
edegelen kültür mirasından kopar
ma olarak algıladıklarını ve endişe
içerisinde olduklarını belirttiler. Bu
başvurular bir sonuç vermediği gibi
mektupta imzası olanlar takibata
alındı. 1939’da ise bir alfabe değişik
liği daha yaşandı. Tatarlar için Rus
(Kiril) alfabesi temelinde yeni bir alfabe oluşturuldu.
İnsanlar yeni bayramlar kutlamaya başladılar.
TÖSSC’nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Haziran
ayının sonunda cumhuriyetin bütün bölgelerindeki
parklarla dinlenme yerlerinde film ve havai fişek gös
terileri düzenlendi. 1927’de Kazanlılar radyo ile tanıştı
lar. İşçi bölgelerinde halk sinemaları açıldı. Zabulaçno
Pletnevskiy ilçesinde Tatar sineması açıldı. Yeni Tatar
Mahallesi’nde Tatar Kulübü de vardı.
Eğitim alanında da köklü değişimler oldu. 1928’de
cahilliği ortadan kaldırmak için 300 kampanya yapıldı.
Kazan’da Komünist Kulübü kuruldu ve kulübün bünye
sinde Tatarlar için ayrı bir bölüm açıldı. 1920–1930’lu
yıllarda Sovyet iktidarı, millî müesseseleri modernleş
tirerek Tatarları “yeni hayata” adapte etme çalışmaları
yaptı. Çarlık Rusyası’ndan miras kalan millî eşitsizlik
sorununa önem verildi. İlginçtir ki cumhuriyetin ilk on
yılında çocukların büyük bir kısmı ana dilde eğitim aldı:
1920 — % 90; 1927–1928 — % 90; 1930–1931 — % 96.9.

S. Saydaşev

Merkez İcra Komitesi ve Tataristan Halk Komiserleri
Sovyeti’nin 25 Haziran 1921 tarihli yasası ile Tatar dili,
cumhuriyetin bütün devlet kurumlarında zorunlu dil
olarak kabul edildi. Kazan’daki Rus okullarının son
sınıflarında Tatar dili okutulmaya başlandı. Sovyet
kurumlarında çalışan memur ve idarî personel için özel
Tatarca kursları açıldı. 1924’te
TÖSSC Eğitim Halk Komiserliği
Akademi Merkezi, Tatar okullarında
eğitimin Tatarca yapılması gerekti
ği kararını aldı.
Üniversitelerle meslek okulları
açıldı, ekonomi ve şehir hayatı hiz
metlerinde çalışacak personel yetiş
tirilmeye başlandı. Tarım Okulu,
Kimya Teknik Okulu, Mekanik
Okulu, bahçecilik, arıcılık, postatel
graf, ağaç işleri, mekanik kursları
açıldı. Şark Pedagoji Enstitüsü,
Kimya Teknoloji Enstitüsü (1932),
Enerji
Enstitüsü,
Ormancılık
Enstitüsü,
Kamu
Hizmetleri
Enstitüsü
kuruldu.
1932’de
Kazan’da 18 yüksek eğitim kurumu
vardı. Türk Tatar İşçi Fakültesi açıldı.
Sanayi müesseselerinde Tatar
çalışanlarının sayısını arttırmak için
sanayi işletmeleri, devlet müesse
seleri ve eğitim kurumlarında özel Tatar grupları oluş
turuldu. Alınan önlemlerin sonuç verdiğini de söylemek
mümkündür. 1924–1925 eğitim yılında yalnızca 8 Tatar
ve 488 Rus üniversitelerden mezun olurken,
1925–1926’da bu sayısı 37’ye (708 Rus), 1940–1941’de
ise 2.100’e çıktı.

S. H. Gabaşi

operası sahnelendi. 1920–1930’lu yıllarda meşhur Tatar
besteci S. Saydaşev çok sayıda eser kaleme aldı.
1930’lu yılların başında güzel sanatlar alanında büyük
başarılar elde edildi. Bu dönemde ressamlar B.
Urmançe ile N. Feşin ve heykelci S. Ahun ilk eserlerini
verdiler. 1921’de Tatar Tiyatrosu kuruldu. 1926’da bu
tiyatro Tatar Akademik Tiyatrosu, 1939’da da G. Kamal
Tatar Tiyatrosu adını aldı. M. Feyzî’nin Galiyabanu, K.
Tinçurin’in Kazanskoe Polotençe (Kazan Havlusu) ile
Golubaya Şaly (Mavi Şal) adlı eserleri büyük ilgi gördü.
1922’de Tatar sahnesi için profesyonel sanatçı yetişti
ren Tiyatro Okulu açıldı. Tatar sineması oluşturulmaya
çalışıldı.1927’de Tatarların Pugaçöv başkanlığındaki
Köylü Ayaklanması’na katılmasını konu eden Bulat
Bahadır, 1930’da ise Desyat ilet ie Tatarstana
(Tataristan’ın Onuncu Yıl Dönümü) adlı filmler çekildi.
Sosyal bilimlerin geliştirilmesi için ilmî müesseseler
kuruldu. Mayıs 1923’te kurulan Tatar İlmî Araştırmalar
Cemiyeti Tatar kültür tarihine dair araştırmalarda
bulundu. 1925–1929 yıllarında cemiyet, Vestnik
Nauçnogo Obşestva Tatarovedeniya (Tatar İlmî
Araştırmalar Cemiyet i’nin Habercisi) adlı bir dergi
çıkarttı. Temmuz 1928’de bölge tarihini araştıran
Tataristan Araştırma Cemiyeti kuruldu. 1927’de Tatar
Kültür Evi açıldı. Bu kurumun amacı bilim adamlarının
faaliyetlerini koordine etmek, ilmî toplantılar, sergiler

Tataristan’da “Büyük Terör”
30’lu yıllar, siyasî baskı yıllarıydı. Kazan’daki Kirov Fabrikası’nda "halk düşmanları" ortaya çıkartıldı. Ocak-Haziran 1937’de Kazan Şehir Sovyeti’nden 20
kişi “halk düşmanı” suçlamasıyla görevden alındı; Tıp Enstitüsü, Pedagoji
Enstitüsü, Hukuk Okulu ve Tatar Yüksek Komünist ve Tarım Okulları’nda karşı
devrim grupları tespit edilip yok edildi. 30’lu yılların başında “Köylü İttifakı”,
“Yeni Kitap”, “Cidigen”, “Mısır” gibi davalar uydurularak G. İbragimov,
F. Seyfi-Kazanlı, S. Atnagulov, K. Tinçurin, Ş. Usmanov, F. Burnaş, H. Tufan,
Bilim ve Kültür
G. Tulumbayskiy, A. Gali, M. Galyau, G. Niğmat, D. Validi, G. Gubaydullin,
1930’lu yıllarda ilmî kadroların yetiştirilmesine ağır H. Maksudî gibi yüzlerce önde gelen Tatar aydın ve kültür adamı cezalandırıldı.

lık verildi. Bu tarihlerde Devlet Doktor Yetiştirme
Enstitüsü, Tarım ve Ormancılık Enstitüsü, Trahom
Enstitüsü, Teknoloji Enstitüsü kuruldu. Dönemin meş
ve toplumsalsiyasî ve kültürel faaliyetler düzenle
mekti.
1936’da Ressamlar Birliği, 1937’de Tatar Devlet
Filarmonisi ve yurt dışında Tatar sanatının popüler hâle
gelmesini sağlayan Devlet Halk Şarkıları ve Oyunları
Topluluğu kuruldu. 1938’de Tatar Devlet Opera
Tiyatrosu (1941’den itibaren Opera ve Bale Tiyatrosu)
açıldı. İlk sahnelenen opera ise N. Jiganov’un Kaçkını
idi. 1941’de cumhuriyetteki besteciler altı opera oyunu
bestelediler. 1939’da Tatar Dil ve Edebiyatı İlmî
Araştırma Enstitüsü kuruldu. N. Firsov, G. İbragimov,
M. Hudyakov, D. Validî, G. Gubaydullin, G. Şeref gibi
sosyal bilimler alanındaki önde gelen Tatar bilim adam
ları Tatar tarihinin en önemli meselelerine dair çalışma
lar kaleme aldılar.
1936’da SSCB Anayasası hazırlanırken Tataristan yet
kilileri cumhuriyetin statüsü meselesini de gündeme
getirdiler. İosif Stalin Vışinskiy’den Tataristan’ın birlik
cumhuriyeti olamayacağı şekilde birlik devlet kriterle
rini oluşturmasını istedi. Stalin’in bu isteği yerine geti
rildi. 25 Haziran 1937’de TÖSSC Anayasası kabul edildi.
Bu anayasa aslında büyük oranda ülke anayasasının
kopyasıydı. Bunun yanı sıra anayasada Tataristan’ın
tarihî, millî ve kültürel özelliklerini yansıtan maddeler
de vardı. Örneğin cumhuriyetteki vatandaşlar okullar
da, devlet, kültür ve başka kurumlarda ana dillerini kul
lanma hakkına sahiptiler.
1938 yazında Rusya Federasyonu ve TÖSSC Yüksek
Sovyetleri’ne seçimler yapıldı. Tataristan Yüksek
Sovyeti’ne 77 Tatar, 48 Rus, 7 Çuvaş ve diğer milletlere
mensup 11 kişi olmak üzere toplam 143 milletvekili
seçildi.

1937’de Tatarca
yayımlanan
seçim
kampanyası
sloganları

hur bilim adamları arasında ise A. Vişnevskiy ve V.
Gruzdev gibi tıpçılar, tarihçi N. Firsov, jeolog M.
Noinskiy, N. Mislavskiy ve A. Samoylov gibi fizyologlar,
dilci V. Bogoroditskiy, matematikçi N. Parfentyev, A.
Arbuzov ve A. Bogorodskiy gibi kimyacılar vardı.
Sovyet iktidarı yıllarında Tatar halkının kültürünün
gelişimi için de belirli şartlar oluşturuldu. Profesyonel
Tatar müziği ile resim gelişti. 1925’te S. H. Gabaşi, V. İ.
Vinogradov, G. S. Almuhametov’un “Saniya” adlı Tatar
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Savaş Şartlarında Tataristan

Sovyet
kahramanı
Gazinur
Gafiatullin’in
yiğitliği. Ressam:
M. U. Usmanov,
1947

SSCB Bilimler
Akademisi Başkan
Yardımcısı O. Yu.
Schmidt’in Kazan
Şehir Sovyeti
Başkanı’na
gönderdiği SSCB
Bilimler
Akademisi’nin göç
ettirilmiş
çalışanlarının
konut ihtiyacının
karşılanmasına
dair mektubu, 26
Temmuz 1941

Savaş yıllarında Tataristan, ülkenin önemli cephe
gerilerinden biri oldu. Yalnızca 1941’de TÖSSC’ye 70
fabrika taşındı.
Savaş, Kazan’ın askerîsanayi açısından gelişimine
yol açtı. Şehrin bütün işletmeleri,
savaş ihtiyaçları doğrultusunda üre
tim yaptı. Yeni silah sistemleri geliş
tirildi. V. P. Gluşko ile S. P. Korolev
gibi mühendis bilim adamları yeni
tip askerî uçak ile jet motor üretimi
üzerinde çalıştılar. Nükleer silah
üretimine yönelik “Uran” programı
üzerinde çalışan laboratuvarlardan
biri Kazan’da bulunuyordu.
Savaş yıllarında Tataristan cephe
ye 600’den fazla silah, cephane, teç
hizat çeşidi gönderdi. Ayrıca cum
huriyette Pe–2 ve Pe–3 gibi bom
bardıman uçaklarını SSCB’de yalnız
ca Kazan’daki S. P. Gorbunov
Fabrikası üretti. Yine ameliyatlarda
kullanılan ip yalnızca Kazan Katgüt
Fabrikası’nda üretildi. Genel olarak
savaş yıllarında Tataristan’ın brüt
istihsali 2.2 kat, diğer bir deyişle %
219 arttı. Özellikle başta maden
sanayi ve makine sanayi olmak üzer ağır sanayi kolları
gelişti. Sanayi işletmelerinin bulunduğu coğrafya da
çok gelişti. Kazan ve Zelenodolsk’un yanı sıra Çistopol,
Elabuga, Mamadış, Bugulma ve diğer şehirlerde de
sanayi müesseseleri faaliyete geçti.
Umumî seferberlik, tarım alanını iş gücünden mah
rum bıraktı. Savaşın ilk yılında cumhuriyetin kolhozla
rındaki nüfus, 150.000 kişiye düştü, yani % 9 oranında
azaldı. Çalışabilir durumda olan köylülerin sayısı ise %
19 oranında azaldı. Köylerdeki nüfus ancak 1945’te
biraz arttı.
Savaş yıllarında kolhozlar teknik araçsız da kaldılar,
çünkü Tataristan’dan bu dönemde 3.000 kamyon ile
yaklaşık 400 traktör cepheye gön
derildi. Köylerde yakıt sorunu da
yaşanmaya başlandı.
Köylüler ağır işlerden dolayı fizi
kî olarak, cepheden gelen cenaze
ler dolayısıyla da manevî olarak
yoruldular; kadınlar kocasız,
çocuklar ise yet im kaldı. Ancak
herşeye rağmen herkes sabahtan
geceye kadar çalıştı. O acımasız yıl
ların şahitleri, evlerinin eşiğini geç
tiklerinde hâlsizlikten hemen bir
yere yıkılıp uyuyakaldıklarını hatır
lıyorlar. Herşeyini cepheye gönde
ren köylüler, kendileri de yarı aç bir
hayat sürdürdüler. 1943’te lekeli
humma hastalığı yayıldı. TÖSSC
İçişleri
Bakanlığı
Halk
Komiserliği’nin verilerine göre
1944’te cumhuriyetin bazı ilçele
rinde 2.000–3.000 kişi distrofi,
yaklaşık 24.000 kişi de mikroplu
anjin hastalığına yakalandı, 6.097 kişi öldü.
Bütün kıtlığa rağmen cumhuriyetin köyleri, zaferin
kazanılmasına büyük katkıda bulundular. 4 yıllık savaş
süresince Tataristan devlete 131.000.000 pud ekmek,
39.000.000 pud patates ve sebze, 59.000.000 pud et,
200.000.000 litre süt, yarım milyondan fazla pud yün,
onbinlerce pud yağ, bal vs. yardımı yaptı.
Savaşın başlamasıyla insanların hayatı çok değişti.
Tataristan halkı da seferberlik planı gereğince turba
çıkarma, kereste yığma, maden çıkarma işlerine gön
derildi. Tatar kız ve kadınlarından oluşan yaklaşık 20
ekip, Moskova yakınlarındaki Tugolesskiy turba işlet
melerinde çalıştı. Yalnızca 1943’te TÖSSC’den 26.336

Tatar yazarı
A. Kutuy’un
arkadaşına
cepheden kaleme
aldığı mektup, 16
Ağustos 1942

kişi seferber edildi. 1941’de yaklaşık
32.000 Kazanlı, savunma yapılarının
inşaatında çalıştı. Şehirde birkaç
tahliye hastanesi kuruldu. Cepheye
yardım için bütün güç ve imkânlar
seferber edildi. Cepheye 450.000
kalın kıyafet, Belarus ve Ukrayna
partizanlarına 9.000.000 Ruble
değerinde hediye gönderildi.
Muharebe tank ve savaş uçaklarının
yapımı için 34.000.000 Ruble top
landı.
SSCB Bilimler Akademisi’ne bağlı
enstitülerle ilim adamlarının üçte
biri Kazan’a gönderildi. Savaş yıllarında 1.900 bilim
adamı Kazan’a yerleşti. Bunlardan 93’ü SSCB Bilimler
Akademisi üyesiydi. Haziran 1942’de Orta İdil bölge
sindeki kaynakların savunma ihtiyaçları için seferber
edilmesi ile ilgili Bilimler Akademisi Komisyonu kurul
du.
Savaş Meydanlarında
Savaş öncesinde Kızıl Ordu saflarında yaklaşık
100.000 Tataristan vatandaşı bulunuyordu. Savaşın
daha ilk saatlerinde bunların çoğu çatışmaya girdi.
Brest Kalesi’nin savunmacıları arasında Tataristan’ın
Patreçinskiy ilçesinde doğan P. M. Gavrilov da vardı.
Binbaşı Gavrilov Doğu’daki bir kalenin savunmasını
yönetti. Cesaret ve dayanıklılığından dolayı düşman
dahi ona hayran kaldı.
Karelya’daki sınır karakollarından birini Nijnekamsklı
Üsteğmen N. Kaymanov başkanlığındaki birlik
savundu.
Savaşın ilk günlerinde bu birlik, düşmanın 60 saldırı
sını püskürttü. 26 Ağustos 1941’de N. Kaymanov’a
Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi.
Savaşın en ağır yılı olan 1941’deki sert muharebeler
döneminde Tataristan’ın Almetyevo Köyü’nden olan
Albay B. Yusupov’un adı bütün Moskova civarına yayıl
dı. Onun başkanlığındaki “Katyüşa” birliğinin adı dahi

Savaş Yıllarında Edebiyat ve Sanat
Savaş yıllarında edebiyat ile sanat alanlarında büyük gerileme yaşandı; M. Celil,
F. Kerimî, N. Bayan, A. Aliş, M. Mustafin, G. Nigmatî, Battal gibi yazarlar, N.
Valiullin, G.Musin, L. Ziyatdinov, F. Saitov gibi ressamlar hayatını kaybetti.
Savaş yılı Tatar edebî eserlerinin konusunu doğal olarak vatan savunması meselesi teşkil etti. K. Necmî’nin “Artillerist Suleyman” (Topçu Suleyman), G.
Başirov’un “Serjant Hayrullin” (Çavuş Hayrullin), İ Gazi’nin “V Zimnüü Noç”
(Kış Gecesi), Ş. Kamal’ın “Marat”, F. Kerimî’nin “Zapiski Razvedçika”
(İstihbaratçının Notları), A. Kutuy’un “Priklüçeniya Rustema” (Rustem’in
Maceraları), H. Usmanov’un “Plamennoe Serdtse” (Ateşli Kalp) bu yıllarda
kaleme alınan başlıca edebî eserlerdir. Yine F. Kerimî “Sın Volgi” (İdil’in Oğlu)
ve “Jena Partizana” (Partizanın Karısı), Ş. Mudarris “Artillerist Vagap” (Topçu
Vagap), K. Necmî “Hayat Apa” (Hayat Abla) adlı şiirler kaleme aldılar.
Müzik alanında da vatanseverlik konusu ön plana çıktı, bu dönemde sıkça bestesi M. Muzafarov’a ait “Za Rodinu” (Vatan Uğruna) ve “Na Voynu Tovarişi”
(Yoldaşlar Savaşa), D. Feyzî’nin “Krov Za Krov” (Kan Karşılığında Kan) şarkıları seslendirildi. Savaş yıllarında sıkça Senfoni Orkestrası — “Rodina” (Vatan)
adlı eseri, S. Saydaşev Nefesli Sazlar Orkestrası — “Suvorov Marşı”nı, M.
Muzafarov Senfoni Orkestrası — “Marş”ı icra ettiler. D. Feyzî’nin “Sefer
Marşı” da çok popülerdi. Yine N. Jiganov “İldar” ve “Tulyak” adlı operalar ile
“Fatih” ve “Zühra” adlı baleleri, M. Muzafarov “Zulhabira” adlı operasını
yazdı. Savaş yıllarında Tatar müziğinde müzikal komedi adlı yeni bir müzik türü
gelişti. 1942’de D. Feyzî, T. Gizzat’ın librettosuna göre “Baçmaçki” (Ayakkabı)
ve 1944’te A. Feyzî’nin librettosuna göre de “Çayki” (Martılar) adlı oyunları
sahneledi.
Savaşın başlamasıyla tiyatroların faaliyetleri yeniden düzenlendi. Oyuncu grupları seferberlik noktaları, askerî hastaneler, birliklerde sahne aldılar. Tatar besteci N. Jiganov’un “İldar” (M. Celil’in librettosu), Altınçeç (Altın Saç; M. Celil’in
librettosu) ve Tulyak (N. İsanbet’in librettosu) adlı eserleri sahnelendi. Bu alandaki en önemli olaylardan biri de 12 Mart 1945’te ilk Tatar balesinin sahnelenmesiydi (F. Yarullin’in “Şurale” adlı eseri; A. Feyzî’nin librettosu).

F. Kerimî

A. Kutuy

Musa Celil

düşmanı korkutmak için yeterliydi.
Daha 1942’de meşhur heykelci Vera
Muhina Devlet Savunma Komitesi
Üyesi A. S. Şerbakov’un deyimiyle
“Kızıl Ordu’nun bu en cesur insanı
nın” heykelini yaptı.
Stalingrad’daki
çatışmalarda
Tataristanlı G. Volkov, A. Çehov, F.
Ramazanov, Şkuratov gibi isimler
cesaretleriyle dikkat çektiler. 10
Eylül 1942 tarihi itibarıyla
Stalingrad cephesinde 6.671 Tatar
savaşıyordu. Onların cesareti ve
atılganlıkları yalnızca silah arkadaş
ları arasında değil Faşistler arasında
da ün kazanmıştı. Alman Onbaşı
Rudolf Volfgang kardeşlerine yazdı
ğı mektupta Tatarların bu özelliğin
den şöyle bahsetmiştir: “Burada
bize karşı çok Tatar savaşmaktadır.
Bunlar çılgın insanlardır. Tatarlarla
rüyamda dahi karşılaşmak istemiyorum.”
Kursk yakınlarındaki kanlı savaşlar sırasında ve özel
likle de Prohorovka Köyü civarındaki meşhur tanklar
çarpışmasında Sovyetlerin 10. Tank Kolordusu’nun
içerisinde F. Şaripov, V. Halikov, K. Urazov, M.
Novikov gibi Tataristanlı askerler de vardı. Kolordu
içerisindeki bütün müfrezeler
“Tataristan Köylüsü” yazısının
bulunduğu tanklar ile teçhizatlan
dırılmıştı. Cumhuriyetteki işçilerin
bağışıyla yapılan 200 savaş aracı,
Tataristan’ın Elabuga ilçesinde
doğup büyüyen Tümgeneral V. G.
Burkov başkanlığındaki meşhur
kolorduya teslim edildi. Belgorod
yakınlarında ise Tataristan vatan
daşlarının 202. Bombardıman Hava
Tümeni’ne teslim edilen Pe–2 bom
bardıman uçakları düşmana büyük
kayıplar verdi. Bu uçakların gövde
sini de “Tataristan Sovyeti” adlı yazı
süslüyordu.
Ocak 1944’te Bugulma İlçesi’nin
Suguşla Köyü vatandaşlarından G.
Gafiatullin düşman blokhavzının maz
galını göğsüyle kapatarak meşhur Rus
kahramanı A. Matrosov’unkine ben
zer bir kahramanlıkta bulundu. Bu
hareketinden dolayı kendisine Sovyetler Birliği Kahramanı
unvanı verildi.
Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı ile ödüllendirilen
11.600 Sovyet askerinden 173’ü Tatar idi. Tatarlar;
Ruslar, Ukrainler ve Beyaz Ruslardan sonra en fazla bu
unvana layık görülen 4. milletti.
Sovyetler Birliği Mareşali İ. S. Konev, Tatarlarla ilgili
“Tataristanlılar düşmanla arslanlar gibi savaşmaktadır
lar” demiştir. Savaşın sonuçları cumhuriyet için çok
ağır oldu. Tataristan nüfusunun % 11.5’ini kaybetti.
Cumhuriyetten savaşa giden 700.000 kişiden yarısı
cephede hayatını kaybetti.

Moabit Defteri

Musa Celil
Tatar şair ve savaş kahramanı Musa Mustafoviç Zalilov (Musa Celil) 15 Şubat
1906’da Orenburg iline bağlı Şarlıkskiy ilçesindeki Mustafino Köyü’nde doğdu.
Orenburg’daki Hüseyniye Medresesi’nde okudu, iç savaşa katıldı. Bu dönemde
halkı devrim düşmanlarıyla mücadeleye çağıran ilk şiirlerini yazdı.
1931’de Moskova Devlet Üniversitesi Filoloj, Fakültesi’nden mezun oldu,
1939’da TÖSSC Yazar Birliği Başkanı seçildi. Neredeyse bütün edebî türlerde
eser (şarkı sözü, şiir, manzume, piyes, gazete yazıları) yazdı. II. Dünya Savaşı
başladığında askere alındı. Leningrad ve Volhov cephelerinde savaştı, Otvaga
(Cesaret)adlı ordu gazetesinde muhabirlik yaptı. 26 Haziran 1942’de Musa Celil,
emrindeki askerleriyle birlikte Nazilere karşı savaşırken göğsünden ağır yaralandı ve şuurunu kaybetmiş bir şekilde esir düştü. Schpandau esir kampındayken
Musa Celil bir taraftan kaçma planı yaparken diğer taraftan da esirler arasında
siyasî faaliyetlerde bulundu, mukavemet ve mücadele çağrısında bulunan şiirler
yazarak esirlere dağıttı. Şikâyetler üzerine o, Berlin’deki Moabit
Hapishanesi’nde tek kişilik hücrede tutulmaya başlandı. 25 Ağustos 1944’te
Berlin’deki Plötzensee Hapishanesi’nde idam edildi. Günümüze de ulaşan
Moabit’te kaleme aldığı şiirler Moabit Defteri olarak bilinmektedir. Bu defterde
yer alan şiirlerden biri şöyledir:
Hayatın son nefesi ile birlikte kalp
Verdiği yemini yerine getirecek:
Şarkıları her zaman vatanıma ithaf ettim
Şimdi ise ona hayatımı veriyorum.
Şarkı bana özgürlüğü öğretti
Şarkı mücadeleci olarak ölmemi emretmekte
Hayatım şarkı olarak halkın arasında yayıldı
Ölümüm mücadele şarkısı olacak.
2 Şubat 1956’da SSCB Yüksek Sovyeti Prezidyumu Nazi
Musa Celil
işgalcilerine karşı verdiği cesur mücadele dolayısıyla Musa
askerlere kendi
Celil’e Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verdi, Lenin
şiirlerini okuyor.
Nişanı ile ödüllendirildi. Kazan’ın merkezinde Musa Celil
Ressam:
Anıtı yer almaktadır.
V. İ. Kudelkin,
O, Alman esaretindeyken 115 şiir kaleme aldı. Onun hapis1976
hanede yazdığı şiirler, esaretteki arkadaşı Belçikalı A.
Timmermans tarafından saklanarak savaş sonrasında
Sovyet Konsolosluğu’na teslim edildi. Şiir Defteri memleketine gönderildi. Moabit Şiirleri ilk kez Tatarca olarak
1953’te Kazan’da yayımlandı. Şairin kendisinin yaptığı not
defterlerinden ilki, 9.5x7.5 santimetre boyutunda olup 60
şiir, ikincisi ise 10.7x7.5 santimetre boyutunda olup 50 şiir
içermektedir. Her iki defter de Tataristan Cumhuriyeti
Devlet Müzesi’nde saklanmaktadır. 1957’de Moabitskaya
Tetrad (Moabit Defteri) şiirleri dolayısıyla Musa Celil,
Lenin Ödülü’ne layık görüldü.
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1950–1980’li Yıllar
Sanayi

Tataristan’da
petrol üretimi

Savaş sonrası dönemde cumhuriyette yeni sanayi
müesseselerinin inşası başladı. Bu müesseseler genel
olarak SSCB’nin ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Bu
da Soğuk Savaş şartlarındaki devlet stratejisi ile ilgi
liydi. Buna göre de Tataristan’a önemli cephe gerisi
üssü rolü atfedildi. Lastik sanayisi, makine sanayisi,
alet yapımı alanlarında büyük inşaatlar yapıldı.
Bunların başında Kompresör Fabrikası ile
Teplokontrol (Isı Kontrolü) Fabrikası gelmektedir.
Askerî sanayi alanındaki binaların büyük bir kısmı
teknik tamirata tâbi tutuldu, buralarda üretilen ürün
S. P. Gorbunov
Kazan Uçak
Fabrikası’nda
üretilen Tu-214

rinde çalıştı. 1953’te Motor Fabrikası, yüksek hızlı
bombardıman uçakları için AM–3 motoru, 1957’de de
uzun mesafe uçuşu ve yüksek hız sağlayan RD–3M
motoru üretimine başlandı. Makine yapımı, motor
yapımı, helikopter, radyo, vakum makineleri fabrika
ları (1970’ten itibaren Elekon ve Vakuummaş fabrika
ler geliştirildi. Örneğin Uçak Fabrikası, Tu4 nükleer
bomba taşıyabilen stratejik bombardıman uçağı ile
Tu–16 yüksek süratli reaktif bombardıman uçak üre
timine başladı. Sivil havacılık da gelişti. 1956’da
Tu–104 reaktif yolcu uçağı üretimine başlandı.
Askerî sanayi sistemi ile bağlantılı olan makine
sanayisi ile maden sanayisinin gelişimine büyük
önem verildi. Bu işletmelerde önemli devlet sipariş
leri de hazırlanıyordu.
Zelenodolsk’teki Gorki Gemi Yapım Fabrikası, Harp
Donanması’nın son derece zor siparişlerini yerine
getiriyordu. Fabrikanın tasarım bürosu, kayığa karşı
savunma gibi stratejik açıdan önemli bir sorun üze
Cumhuriyetin bazı makine sanayisi fabrikaları bütün ülke
çapında eşi benzeri olmayan müesseselerdi. Bunların bir
kısmı, uluslararası standartlarda ürün ürettiler. Örneğin
SSCB’nin kompresör üreten en büyük fabrikası, Kazan
Kompresör Fabrikası idi. Fabrikanın ürünleri metalurji,
kimya sanayisi, petrol çıkartma ve arıtma işlemlerinde kullanıldı. Vakuummaş adlı ilmî üretim kuruluşunda ülke tarihinde ilk kez emsalsiz vakum üniteleri üretildi. Böylece bu
alanda ithal ürünlerden vazgeçildi.

Almetyevskneft
adlı petrol ve gaz
üretimi yapan
şirketin operatörü
R. Tuhvatullin

Kamaz ekip
şefleri.
Ressam:
V. İ. Kudelkin,
1974

ları) ile Çistopol’deki saat fabrikaları üretimlerini art
tırdılar.
1978’de ülkedeki tek cerrahî (operatör) malzeme
ler fabrikası açıldı. Aynı tarihte Gorbunov Havacılık
Fabrikası büyütüldü. Bu dönemde Tataristan’da yak
laşık 800 çeşit yeni ürünün seri üret imi yapıldı.
Bunlar arasında üçüncü nesil elektronik hesap maki
nesi, İL–86 uçakları için motor, uzay tekniği, gemi,
telsiz malzemesi, ısı ölçü ve optik mekanik aletler
gibi daha çok ordunun ihtiyaçlarını karşılayan ürün
ler ile tıbbî aletler ağırlıktaydı. 80’li yılların ortasında
Kazan, büyük bir sanayi merkezine dönüştü.
Tataristan’da üretilen ürünler, dünyanın 80 ülkesine
Nijnekamsk Sanayi Kompleksi
Neftekamsk’taki Nijnekamskneftehim (Nijnekamsk Petro-Kimya) ile
Nijnekamskşina (Nijnekamsk Lastik) ve Naberejnıe Çelnı şehrindeki Kamaz fabrikaları, Nijnekamsk Sanayi Kompleksi’nin temelini oluşturdular. Kamaz’ın
inşaatı ve daha sonra üretime geçmesi, Komünizm’in maddî ve teknik temelinin
oluşturulması sürecinde SSCB halklarının kardeşliğe dayalı işbirliğinin de sembolü hâline getirilmek istenildi. “Kamaz’ı bütün ülke inşa ediyor” şeklinde her
gün kullanılan cümle, aktif bir şekilde yürütülen Sovyet halkını yaratma siyasetinin de özünü oluşturuyordu. Yapılan ön çalışmalar neticesinde buraya SSCB’nin
dört bir tarafından insanlar getirildi. Bölgesel sanayi kompleksinin kurulması,
cumhuriyetin sanayi yapısını değiştirdi. Sanayi üretiminin % 20'si kimya ve
petro-kimyanın, neredeyse % 40’ı da makine yapımının payına düşüyordu.

Petro-kimya üretimi

Kazan’ın Lenin
Nişanı ile ödüllendirilmesine
dair SSCB
Yüksek
Sovyeti’nin emri

ihraç ediliyordu. 1984’te Kazan, SSCB’nin polietilen
üretiminin % 40’ını, sinema ve fotoğraf teçhizatları
nın % 50’sini, vakum teçhizatlarının % 20’sini üreti
yordu. Kazanlıların Sovyet dönemindeki bu alandaki
başarılarının en önemli göstergelerinden biri de
1984’te şehrin Lenin Nişanı ile ödüllendirilmiş olma
sıdır.
XX. yüzyılın ikinci yarısında cumhuriyet ekonomisi
nin gelişiminde petrol yataklarının keşfi ve faaliyete
geçirilmesinin de büyük katkısı oldu. 1951–1955 yılla
rı arasında petrol sanayisine 5.000.000.000
Ruble’den fazla yatırımda bulunuldu.
Cumhuriyette petrol üretim oranı, ülkenin diğer
bölgelerine kıyasla çok hızlı bir
şekilde arttı. Örneğin 1950’li yılla
rın ilk yarısında Sovyetler Birliği
genelinde petrol üret imi 2 kat
artarken, Tataristan’da 21 kat arttı.
Bu husus, daha 50’li yılların ortala
rında petrol üretimi alanında cum
huriyeti tartışmasız lider konumu
na getirdi. Bu durum, uzun yıllar
böyle devam etti. Petrol işçileri
yeni petrol üret im metotlarına
başvurarak milyarlarca Rublenin
tasarrufunu sağladı. 1962’de F. A.
Begişev, P. S. Vasilyev, M. M.
İvanova, R. Ş. Mingareev, A. T.
Şmarev gibi bu alanda çalışan
uzmanlara Lenin Ödülü verildi.
1952’de Tataristan’ın petrol işçileri
türbin sondajına geçerek SSCB
genelinde bir ilke imza attılar.
1970’te
Tataristan
yıllık
100.000.000 ton petrol çıkarmaya
başladı ve bu rekor seviyeyi 1970’li yılların ortasına
kadar devam ettirdi. 70’li yılların başında dünyanın
ancak beş ülkesi (ABD, Suudi Arabistan, İran,
Venezuela, Irak) TÖSSC’den daha fazla petrol üreti
yordu.
50’li yılların sonlarından itibaren boru hatları inşa
edilmeye başlandı ve böylece Tataristan’da üretilen
petrol çok uzak coğrafyalara taşındı. 1959’da meşhur
Drujba (Dostluk) petrol boru hattının inşasına başlan
dı. Boru hattının ilk kolu beş yıl sonra faaliyete geçti.
Toplamda ise üç kol inşa edilerek petrol Polonya,
Almanya, Çekoslovakya’ya ihraç edildi.

Zelenodolsk Gemi
Fabrikası’nda
üretilen “Meteor”
adlı dizel motorlu
yolcu gemisi

Cumhuriyette büyük petrol endüstrisinin gelişme
si, petrokimya sanayisinin ortaya çıkmasının temeli
ni oluşturdu. 1956’da Minnibay Gaz Arıtma Fabrikası
faaliyete geçti. İki yıl sonra ise Kazan Organik Sentez
Fabrikası ile Nijnekamsk PetroKimya Fabrikası’nın
inşaatı başladı. Daha sonra Nijnekamskşina
(Nijnekamsk Lastik) Fabrikası inşa edildi. Bu fabrika
larda sentetik kauçuk ile yük arabaları ve LiAZ oto
büsleri için lastik üretildi.
Tataristan’da ağır sanayisinin gelişimi aslında
bütün ülkenin ekonomisinin önceliğini yansıtıyordu.
Tataristan sanayi potansiyelinin yapısı, SSCB pazarı
na göre düzenlenmişti. “B” grubu alanlarındaki fabri
kaların üretimi ise toplam üretimin ancak % 20’si idi.
Toplu tüketim ürünlerinin üretimi ise genel SSCB
üretiminden % 15 oranında, hafif sanayi alanındaki
üretim ise % 31 oranında daha düşüktü.
Genel tüketim eşyalarının üretimine pek önem
verilmedi, hep ikinci plana itildi. Kazan’daki kürk,
keten, ayakkabı, tekstil fabrikalarının teknik teçhi
zatları çok eski olup bunlar yenilenmiyor, yeni binalar
yapılmıyordu. Bu fabrikaların bazı bölümleri daha
devrim öncesi yapılmıştı.
Özellikle gıda sanayisi zor durumdaydı. Ekonomik
bölgeleri büyütme sürecinde hafif sanayi işletmeleri
yeniden yapılandırıldı; Vostok (Doğu), Zarya (Şafak)
gibi büyük fabrikalar kuruldu. Mobilya, deri, ayakka

bı, tekstil fabrikaları hafif sanayinin büyük işletmele
riyle birleştirildi. 70’li yılların başında süt ürünleri,
oyuncak, parfüm, güzel sanatlar ve keçe ürünleri,
buzdolabı vs. fabrikaları kuruldu. Ancak bu alanlarda
üretim yine de çok düşük olduğu gibi el işçiliği de
devam ediyordu.
Üret im ve ilmîteknolojik potansiyel açısından
Tataristan Özerk Cumhuriyeti, SSCB’yi oluşturan bir
lik cumhuriyetlerin bir kısmından çok daha ilerideydi.
Ancak vatandaşların hayatını bu husus pek etkilemi
yordu. Özerk cumhuriyetler bağımsız bütçe oluştura
mıyorlardı. Gerçi 50’li yılların sonları — 60’lı yılların
başlarında halk ekonomileri sovyetlerinin kurulma
sıyla bölgelere daha fazla serbestlik verildi.
Tataristan Halk Ekonomisi Sovyeti Haziran 1957’de
kuruldu. 1963’te yeni bir idarî reform neticesinde ise
Orta İdil Halk Ekonomisi Sovyeti içerisine dâhil oldu.
Ancak halk ekonomisinde bölgesel yönetim prensibi
nin tatbiki, cumhuriyetin ekonomisinin bağımsızlığı
konusunda büyük değişikliklere yol açmadı. Aynen
eskiden olduğu gibi ekonomi alanındaki bütün konu
lar merkezde görüşülmeye devam edildi. Ayrıca 50’li
yıllarda doğrudan cumhuriyetin tasarrufunda bulu
nan sanayi müesseseleri ve üretiminin özgül ağırlığı
nın oranı azaldı. 1954’te cumhuriyet sanayisinin %
20’si doğrudan cumhuriyetin tasarrufunda bulunur
ken, 1958’de bu oran % 12’ye kadar düştü. Bu durum
90’lı yılların başına kadar devam etti.
Köy Ekonomisi
Savaş sonrasındaki ilk beş yıl, köy ekonomisi açı
sından özellikle hava şartları dolayısıyla çok olumsuz
geçti. 1946 yılı çok kurak oldu ve elde edilen mahsul
ler, savaş öncesine kıyasla iki kat daha düşük seviye
deydi. Bu da köylerde açlık vakalarının yaşanmasına
sebep oldu. 1948 ve 1949 yıllarının yazları da çok
kuraktı. Savaş yılları boyunca madd î ve teknik açıdan
da fakirleşen köylerin, doğa felaketlerine karşı koy
malarının imkânı yoktu.
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Dördüncü beş yıllık ekonomik dönemde yılda orta
lama olarak bir hektardan 5.3 kental mahsul alınıyor
du. Gayri safi tahıl ürünü, 65.000.000 pudu geçmiyor
du. Yapılan planlara kıyasla bu rakam iki kat daha
düşüktü.
1950 yılında cumhuriyetteki kolhozların büyük bir
kısmı (% 80), tarım mahsulleri ile ilgili devlet planla
rını yerine getiremedi. Yine kolhozların çoğu kendi
tohum ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyordu. 50’li yılla
rın başında kolhozlar, kendi güçleriyle ekilebilir alan
ların ancak % 36–38’ini ekebiliyorlardı. Yerli parti teş
kilat temcilcileri devletin planlı tahıl üretimini yerine
getirmek için kolhozları devlete tohumları dahi tes

yıl içerisinde de yaklaşık 1.000 köy kapatılıp köylüler
başka yerlere göç ettirildi.
Sosyal Gelişim

Eski binaları
yıkma ve
yenilerini inşa
etme programı

Kazan’daki nehir
limanı, 1970

lim etmeleri konusunda zorluyorlar, kendilerine
tohum kredisi vereceklerini vadediyorlardı. Ancak bu
krediyi de büyük faizle veriyorlardı. Ayrıca tohumları
da geç bir tarihte (ilkbaharda, yolların çamura dönüş
tüğü dönemlerde) tedarik ediyorlardı. Aç kadın ve
gençler 20–50 kilometre uzaklıktan bu tohumları el
arabalarıyla taşımak zorunda kalıyorlardı.
Hayvancılık da son derece kötü bir durumdaydı.
Hayvancılığın hiçbir kolu randımanlı değildi.
Kolhozlarda elde edilen ortalama süt miktarı ise
800–900 kilogramdı. Kolhozların çoğunda daimi hay
van yetiştiricisi yoktu.
1950’li yılların başında köylerdeki söz konusu
olumsuz şartlardan dolayı köylülerin ekonomik çıkar
larının olmaması tarım alanında krize yol açtı. Tarım
verimi açısından Tataristan, SSCB ortalamasının
altındaydı. Köylülerin topluca köyleri terk etmeleri,
bu alandaki düşük üretim, tarım alanındaki önlemle
rin sonuçsuz kalması hükümeti bu alanda reformlara
(modernizasyon) gitmesini zorladı. Tataristan, bu
reformların mutlaka yapılması gereken bölgeler ara
sında yer aldı. 50’li yıllarda petrol sanayisinin geliş
mesi, cumhuriyetin güneydoğusundaki en verimli
toprakların tarım alanından çıkartılmasına sebep
oldu. 60–70’li yıllarda ise verimli topraklar Kuybışev
Barajı, Kama Sanayi Kompleksi, Nijnekamsk Barajı
ve yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşası
dolayısıyla su altında kaldı.
Tataristan köylüleri sosyal nimetlerden hiç yararla
namıyorlardı. Tıp ve kamu hizmetleri çok düşük sevi
yedeydi. Gazif ikasyon süreci çok yavaş gelişt i.
Kolhoz ve sovhozlardaki işçilerin aldıkları maaşlar
SSCB ortalamasının altındaydı.
70’li yıllarda cumhuriyette elde edilen tarım ürün
leri yıllık ortalama olarak % 9 artarken, ülke genelin
de oran % 13 idi. Ancak yine de cumhuriyetin ekono
misindeki tarım alanının payı, ülke geneline kıyasla
daha yüksekti. Köylerin özelliklerinden biri de ilçe
merkezleri ile büyük köylerin hızla gelişmesi, daha
küçük köylerin ise tam tersine mesafe katedememe
leridir. Bu da devletin izlediği tarım politikasıyla ilgi
liydi. Bu siyasetin neticesinde köyler, “geleceği olan”
ve “geleceği olmayanlar” olmak üzere ikiye ayrıldılar.
Cumhuriyetteki 4.200 köyden ancak 1/3’ü “gelece
ği olan” köy kategorisine dâhil edildi. Bunların birço
ğuna “kaliteli evler” sokakları, pansiyonlar, alışveriş
merkezleri, kreşler, hamamlar yapıldı. “Geleceği
olmayan” köyleri geliştirme süreci ise durduruldu. 30

Cumhuriyette sanayinin gelişimi ve köylülerin köy
leri terk etmeleri dolayısıyla şehirlerdeki nüfusun
hızlı artışı (Şehirli nüfusun özgül ağırlığı neredeyse %
50’ye ulaştı), şehirlerde konut sorunun yaşanmasına
sebep oldu. Şehirlilerin büyük bir kısmı hayat stan
dartlarının düşük olduğu evlerde yaşıyordu.
Ancak 1950’li yılların ortalarından it ibaren üre
t imle ilgisi olmayan yapıların inşaatına hız verildi.
Bu dönemdeki bu alanın en büyük gelişmelerinden
biri de şüphesiz Hruşöv döneminde inşa edilen
“Hruşövka” (Hruşöv evleri) idi. Bu yıl larda
Karavaevo ile Derbışki’de ve Sibirya Büyük Yolu
üzerinde yeni konutlar yapıldı. Kuybışev, Lenin
(şimdiki Kremlevskaya), Puşkin, Mayakovskiy,
Levobulaçnaya sokaklarında da çok daireli büyük
evler inşa edildi. Konut inşaatı büyük şirketler tara
fından gerçekleşt irildi. Bu da söz konusu şirketlerin
(sanayi müesseselerinin) etrafında konutların art
masına ve şehir içerisinde insanların yeni bir yerle
şime tâbi tutulmasına neden oldu. Sanayi işletme
leri, şehir uçlarında olduğundan dolayı Kazan’ın
merkezindeki insan yoğunluğu azaldı, şehrin kenar

Millî Sorunlar
Özellikle Tatar dilinin kaderi endişe yaratıyordu. 1950’den itibaren Tatarca’nın
kullanım alanı gittikçe sınırlandırıldı. Çoğunu köylerden gelenlerin oluşturduğu
şehirli Tatar nüfusunun büyük bir kısmı, çocuklarının zamanında kendilerinin
Rusça bilmemeleri dolayısıyla yaşadıkları sorunları yaşamalarını istemiyordu.
Tatar entelektüeller dahi çocuklarını Rus okullarına verdiler. Millî okulların otoritesi iyice azalmaya başladı. Tatar okullarının bulundukları binalar çok eski,
kalifiye öğretmenlerden de yoksundular. Mezuniyet sınavları arasından Tatar dili
ve edebiyatı sınavı çıkartıldı, meslek okullarındaki Tatarca sınıflar kapatıldı.
1958’de Tataristan’da yalnızca 2 Tatar okulu ile 17 karma (Tatar-Rus) okul
vardı. Geriye kalan okullar Rusça eğitim veriyordu. Nitekim Tatarların çocuklarının % 80’i Rus okullarında eğitim görüyordu. Hruşöv zamanındaki “yumuşama” döneminde Tatar dili ve Tatar okulları ile ilgili sorunlar gündeme getirilmeye başlandı. Mayıs 1958’de SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin onayıyla Parti’nin Tataristan Bölge Komitesi’nin toplantısı gerçekleşti. Toplantıda
Tatar dili ve edebiyatı derslerinin öğretimi ile öğretmenlerin kalifiye durumlarının ve millî okulların maddî-teknik şartları ile müfredat programlarının iyileştirilmesi kararı alındı.
Ancak çok geçmeden millî okullara olan yaklaşımda değişiklikler oldu. Ocak
1960’ta Parti’nin Tataristan Bölge Komitesi, iki yıl önce aldığı kararı iptal etti.
Yeni karar ile ilgili şöyle bir açıklama getirildi: “Söz konusu hatalı kararın hayata geçirilmesi, Tatar okullarını sınırlandıracak, kendi âlemine kapatacak, Rus
dilinin derinlemesine öğrenilmesi konusundaki titizliği azaltacaktı.”
1950’li yıllarda Arapça ve Farsça kelimelerin Tatar diline yeniden “dönüşünü”
(Sovyet döneminde bunlar Rusça kelimelerle değiştirildi) sağlamak amacıyla
kurulan Terminoloji Komisyonu’nun çalışmalarına 1960’lı yılların başında son
verildi.

bölgelerinde ise tam tersine arttı. Kazan’ın merke
zinde çok sayıda eski konut kaldı.
Sokakları aydınlatma ve yeşillendirmeye yönelik
çalışmalar, meydanlarda çimen ve çiçeklikler yapıldı.
Kazan’da dikkate şayan ve âdeta şehrin “sembolü”
hâline gelen yapılar inşa edildi. Bunların başında şeh
rin merkezindeki Musa Celil Opera ve Bale Tiyatrosu
(1956), Privoljskiy semt indeki Kirov Kültür Evi,
Moskova (o zamanki Lenin) semt indeki Uritskiy
Kültür Evi, Sovetskiy semtindeki SeitGaliev Kültür
Evi gelmektedir. Geniş ekranlı sinema salonları ile
parklar açıldı. 1959’da Tataristan Devlet Müzesi

1 Mayıs Mitingi
(Merkezde SSCB
Devlet Ödülü
Sahibi
R. H. Halitov),
1960

Resim Galerisi’nin temelinde Güzel Sanatlar Devlet
Müzesi kuruldu.
Kazan’da tıp, ticaret, belediye hizmetleri gelişti.
1960’lı yılların başında birkaç yeni mağaza açıldı.
1959’da Kazan Televizyon Merkezi faaliyete geçti.
Bu tarihten itibaren insanların hayatına televizyon
girdi. Dört yıl sonra Leninogorsk Televizyon
Merkezi kuruldu. 1960’ta Moskova ile fototelgraf
bağlantısı kuruldu.
1950’li yılların ortasında Kazan’daki dairelere
doğalgaz döşendi. Kuybışev Barajı’nın kurulmasıyla
birlikte şehrin mühendislik savunma sistemi kuruldu.
Bu sistemde 10 bent, 2 baraj, Amirallik ve Kremlin
köprüleri yer aldı. Bütün bunların açılmasıyla birlikte
1956’da Kirov ve Lenin ilçeleri ile tramvay, troleybüs
ve kara yolları bağlantısı kuruldu. Aynı zamanda
Amirallik Bendi’ndeki demir yolu köprüsünün inşası
tamamlandı. Kazanka Nehri’nin ise yatağı değiştiril
di. Yine bu dönemde nehir limanının ana binası inşa
edildi.
1970–1980’li yıllarda şehrin merkezinde yeni yapı
lar inşa edildi. Şehrin bu bölümünde yüksek katlı
Tataristan Hoteli, kamu hizmetleri binası ile yeni
şehirlerarası otobüs garı yapıldı. 1970’te cumhuriye
tin başkentinde ilk yeraltı geçiti yapıldı, büyük bir
alışveriş merkezi açıldı. Ancak yine de şehir ekonomi
sinin gelişimi, sanayi alandaki ilerlemenin çok geri
sinde kaldı. 1950–1960’lı yıllarda cumhuriyetin 14
şehrinin hepsinde halkın içme su ihtiyacı tam olarak
giderilemedi. Yalnızca Kazan, Zelenodolsk,
Almetyevsk ve Leninogorsk şehirlerinde kanalizas
yon sistemi vardı. Onbinlerce kişi Donbass’ın kömür
ocaklarını yeniden kalkındırmak, Ukrayna’nın meta
lurji işletmeleri ile Sovyetler Birliği’nin Batı kısımla
rında hızla gelişen inşaat alanlarında çalışmak üzere
cumhuriyetten ayrıldı.
Şehirleşme süreci de çok hızlı gelişti. Bundan dola
yı cumhuriyetteki şehirli nüfus artışı, SSCB ortalama
sının 1.5 katıydı. Kazan’ın nüfusu 1970–1989’larda
ancak % 10 artarken (1979’da Kazan’da bir milyonun
cu vatandaş doğdu), Almetyevsk’in nüfusu % 18,
Naberejnıe Çelnı’nın % 66, Nijnekamsk’ın % 42 arttı.
SiyasîToplumsal Hayat
Savaş sonrası ilk yıllardaki beklentiler demokratik
değişimlerle ilgiliydi. Zaferin yaklaşmasıyla birlikte
rejim, eski sert siyaset ine dönmeye başladı.

Kazan’da bunun ilk sinyalini Komünist Partisi Merkez
Komitesi’nin 9 Ağustos 1944’te aldığı “Tataristan
Komünist Partisi içerisinde siyasî ve ideolojik çalış
maların başlatılması” ile ilgili karar verdi. Bu karar,
uzun yıllar boyunca Tatar halkının tarihinin objektif
bir şekilde araştırılmasını engelledi. Sosyal bilimlerin
temel ocağı sayılan Dil, Edebiyat ve Tarih
Enstitüsü’nün faaliyetleri sıkı kontrol altına alındı.
Başta Altın Orda, Kazan Hanlığı’nın ele geçirilmesi,
ceditçilik tarihi ile ilgili çalışmalar yakın takibe alındı.
1949’da enst itünün Tarih Bölümü’nün çıkarttığı
Proishojdenie Kazanski h Tatar (Kazan Tatarlarının
Kökeni) adlı editoryal kitap, ideolojik sebeplerden
dolayı eleştiriye maruz kaldı.
Okul kitapları da sıkı bir kontrole tâbi idi. 8 sınıflar
için yazılan Tatar Edebiyatı kitabının müellifleri “bur
juvazi objektifliğinin esaretinde kalmakla” suçlandı
lar. Bilim ve sanat adamlarından Sosyalizm inşasının
övülmesi, Sovyet insanının en iyi taraflarının ön
plana çıkartılması isteniyordu. Devrim öncesi dönem
de okuyucu ve izleyicilere mutlaka kötü ve karanlık
olarak sunulmalıydı. Bu kritere uymayan eserlerin
yetenek ve başarısına bakılmaksızın geleceği yoktu.
1940’lı yılların sonlarında N. Jiganov’un Altınçeç
(Altın Saç), N. İsanbet’in Jiren Çiçen ve diğer oyunları,
F. Husnî, S. Battal ve M. Emir’in eserleri de eleştiriye
maruz kaldı. Yaklaşık 20 oyun, Komünist Partisi’nin
hedeflerine uygun bulunmayarak yasaklandı.
İktidar, düşünce hürriyetini tamamen yasakladı.
Dilbilgisi, felsefe, biyoloji alanlarında dahi bu tür
kampanyalar yürütüldü. 1948–1950’de Komünist
Partisi Bölge Komitesi, Kazan Devlet Üniversitesi
hukukçuları, Tataristan Tarım Enstitüsü bilim adam
ları ve Ekonomi Enstitüsü’nün hocalarının faaliyetle
rini tenkit eden ve suçlayan birtakım kararlar aldı.
Onları kendi çalışmalarında Komünist ideolojiye hiz
met etmeyen sonuçlara varmakla suçladılar.
1950’li yılların ortalarında SSCB’de siyasî rejimin
belirli ölçüde liberalleşmesi, Tatar toplumunda millî
siyasetin değişebileceği ümidini yarattı. Bu dönem
de Tatar halkının geleneklerinin canlandırılması, kül
Akademi üyesi ve
milletvekili
A. E. Arbuzov
SSCB Yüksek
Sovyeti’nin III.
Toplantısı’nda,
4 Aralık 1963

türünün gelişmesi, statüsünün özerklikten birlik
cumhuriyete dönüştürülmesi gerektiği dile getiril
meye başlandı.
Tatar dil ve kültürünün korunması meselesi sıkça
edebiyat gecelerinde, gayriresmî kültür buluşmala
rında vs. de dile getiriliyordu. 1964–1965’te cumhuri
yetteki Tatar dil ve kültürü ile ilgili mevcut sorunları
tartışan ve bu konulara yetkililerin de dikkatlerini
çeken gayriresmî gruplar oluştu. Bu gruplar, ayrıca
cumhuriyet dışında yaşayan Tatarlara, Tatarca kitap
lar ve cumhuriyette çıkan gazete ve dergiler gönde
rerek onların millî şuurlarını desteklemeye gayret
ettiler.
Bilimin Gelişimi
Savaş sonrasındaki dönemde Kazan’da geometri,
mekanik, cebir, astronomi alanları gelişt i.
Matematik ve mekanik alanlarda B. L. Laptev, N. G.
Çetaev, Yu. G. Odinokov, M. T. Nujin, H. Muştari, A. Z.
Petrov, B. M. Gagaev, G. S. Salehov; astronomi ala
nında A. D. Dubyago, D Ya. Martınov, İ. A. Dükov, Ş.
Habibullin gibi isimler önemli çalışmalar yaptılar. E.
K. Zavoyskiy, Kazan’da dünya çapında bir buluş ger
çekleştirdi. O, elektronik paramanyetik rezonansın
oluşumunu keşfetti. Bu da fiziğe yetenekli gençleri
çeken “popüler” bilim dalı statüsü kazandırdı.
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Fizikçiler Okulu kuruldu. Paramanyet ik rezonans
araştırmalarına ayrıca B. M. Kozırev, S. A. Altşuler
gibi bilim adamları da büyük katkıda bulundu. N. G.
Çebotarev başkanlığında cebir araştırmalarının yapıl
dığı büyük bir merkez kuruldu. S. M. Koçergin baş
kanlığında ise elektrokimya süreçlerinin araştırıldığı
bir merkez oluşturuldu. V. V. Morozov ve İ. D. Ado gibi
meşhur bilim adamları bu okulun mezunlarıydı.
Cumhuriyette büyük miktarda petrolün bulunması,
jeolojinin gelişimini de sağladı. L. M. Miropolskiy, E.
İ. Tihvinskaya, V. A. Polyanin, M. S. Kaveev ve diğer
bilim adamları İdil Kama bölgesindeki yer altı kay
Cumhuriyetin
önemli hedeflerinden biri de
dünya ekonomisine entegre
olabilecek
ekonominin
oluşturulmasıydı

nakları, jeoloji tarihi ve petrol bölgelerinin araştırıl
masına önayak oldular.
Akademi üyesi B. A. Arbuzov ve SSCB Bilimler
Akademisi üyesi A. N. Pudovik 1978’de bilim ve tek
noloji alanındaki katkıları dolayısıyla Lenin Ödülü ile
ödüllendirildiler. M. M. Zaripov, P. A. Kirpiçnikov, A.
P. Norden, G. G. Tumaşev ve diğer bilim adamları da
Tataristan’da önemli ilmî çalışmalarda bulundular.
Devlet ve ideolojik organların kendilerine yönelik
temkinli davranışlarına rağmen Tatar sosyal bilimci
ler, Tatar halkının etnogenezi ve etnik gelişimine dair
çalışmalar yaptılar, tarihî gerçeklerin ortaya çıkartıl
ması için değerli materyaller topladılar. A. H.
Halikov, Ya. G. Abdullin, M. A. Usmanov ve
Kazan’daki diğer bilim adamlarının çalışmalarında SSCB Halk
Tatar halkının tarihi ile madd î ve manevî kültürüne Sanatçısı besteci
dair meseleler ele alındı.
N. G. Jiganov
Sanayinin hızla gelişimi, cumhuriyetteki ilmî mües
seselerin artışını sağladı. S. İ. Vavilov Leningrad Optik
Enstitüsü ile Moskova Teknoloji ve Üretim
Organizasyonu Enstitüsü’nün Kazan’da şubeleri açıldı.
Kazan Veterinerlik Enstitüsü, Eğitim ve İlmî Araştırma
Enstitüsü’ne dönüştürüldü. 1956’da Bugulma’da
Tataristan Petrol İlmî Araştırma Enstitüsü kuruldu.
Çok geçmeden bu enstitü, SSCB’nin bu alandaki en
önemli eğitim müesseselerinden biri hâline geldi.
1960’lı yılların ilk yarısında Hesaplama Tekniğini Köy
Ekonomisinde Kullanma Enst itüsü, Hidrokarbon
Ham Maddeler Araştırma Enst itüsü, Pedagoji
Bilimler Akademisi Millî Okullar Enstitüsü’nün Kazan
Şubesi gibi ilmî kuruluşlar da ilmî araştırma enstitü
ler statüsüne çıkartıldılar.
Bilim adamlarının sayısı hızla arttı. 1965’te 51 ilmî
araştırma müessesesinde yaklaşık 3.700 bilim adamı
çalışıyordu. Kazan Üniversitesi için iki yüksek bina
yapıldı. Bilim Akademisi Kazan Şubesi ile birçok üni
versite için de yeni binalar inşa edildi. 1980’li yılların
başında cumhuriyette 13 üniversite, 60 orta dereceli
teknik okul mevcuttu. 72 eğitim kurumuna sahip pro
fesyonel teknik eğitim de iyi seviyedeydi. XX. yüzyı
lın ikinci yarısında yüksek eğitim kurumlarında eği
t im gören Tatarların sayısı artmaya devam ett i.
1960–1961 eğitim yılında bu sayı 11.400 (toplam üni
versite öğrencilerinin % 31.3’ü) iken, 1989–1990’da
29.900 (% 42.9) oldu. 1970’li yılların ortasında cum
huriyetteki millî ekonominin uzmanlarının % 35’ten
fazlası Tatar idi. Yine bilim alanındaki her dört
doçentten biri, her üç doktordan biri ve her üç yüksek
lisans öğrencisinden biri Tatar’dı.
Kültür ve Sanat
Stalin’in suçlarının ortaya çıkartılması, Tatar şiirinde
yeni bir dönemin başlangıcı oldu. S. Hakim, S. Battal, Ş.

Mudarris, Ş. Galiev, R. Fayzullin, G. Haris, G. Rahim, R.
Gataullin, R. Mingalim, Zulfat ve diğerlerinin eserleri
bunun en büyük göstergesiydi. Nesir yazarlarının eser
lerinin konu yelpazesi genişledi. N. Fattah’ın A Kak Po
Vaşemu (Sizce Nasıl?) adlı romanı öğrencilerin hayatını
konu ederken, G. Ahunov da Klad (Hazine) adlı roma
nında cumhuriyetteki petrolcüleri konu etti. G. Kaşşaf
ise Musa Celil’in eserlerini üç ciltte yayımladı. Ş.
Mannur Pesnya Novaya Prişla (Yeni Şarkı Geldi) ve G.
Başirov Tısyaça i Odin Mezek (Binbir Hikâye) adlı eserle
rini yayımladılar.
Yazarlar eserlerinde çağdaşlarını gerçek şekilde yan
sıtmaya çalıştılar. R. Tuhvatullin’in O Çöm Poüt Kapli
(Damlalar ne Söylüyorlar) ve Yagodnıe Polyanı (Yemişli
Orman Açıklığı), M. Habibullin’in Gora s Goroy Ne
Shod itsya (Dağ Dağ İle Birleşmiyor) ve Vodovorotı
(Girdaplar) adlı edebî eserlerinde köy konusu artık
bambaşka bir şekilde kaleme alındı. A. Gilyazov’un
Posered ine (Ortada), V Pyatnitsu Veçerom (Cuma
Akşamı), Petuh Na Pletne (Çitin Üstündeki Horoz), Za
Okolitsey Luga Zelenıe (Çitin Ötesinde Çayırlar Yeşil), A.
Eniki’nin Nevıskazannoe Zaveşanie (Dile Getirilmemiş
Vasiyet), Umirotvorenie (Barıştırma), Sovesty (Vicdan),
A. Rasih’in Dva Holostyaka (İki Bekâr) adlı eserlerinde
dönemlerin ahlakî ve etik meseleleri ele alındı.
G. Başirov, Rodimıy Kray — Zelenaya Kolıbel (Ana
Vatan — Yeşil Vatan) adlı özgeçmişinde ve Sem

Bazı yazar ve sanatçıların eserleri çok büyük ilgi ördü.
1958’de Abdullah Tukay Ödülü verilmeye başlandı. Bu ödül
her sene edebiyat, müzik, resim, oyunculuk alanlarında
verildi. Bu ödülü ilk alanların başında F. Yarullin (Şurale
balesi), A. Fayzî (Tukay adlı romanı), yönetmen Ş.
Sarımsakov, ressam A. Tumaşev, H. Abjalilov, A. Hayrullina
ve F. Kulbarisov gibi oyuncular (Bez Vetril (Yelkensiz) adlı
oyun), H. Yakupov ve L. Fattahov (Tatar masal kitaplarına
çizilen resimler), yönetmen N. Dautov (Altın Saç ve Evgeniy
Onegin oyunları) gelmektedir. 1980’li yıllarda ise A. Tukay
Devlet Ödülü’ne H. Tufan, İ. Gazi, G. Ahunov, A. Eniki,
A. Gilyazov, heykeltıraş V. Malikov, ressam N. Kuznetsov,
B. Urmançe layık görüldü. S. Hakim ise M. Gorki Devlet
Ödülü’nü aldı. Güzel sanatlar alanının en önemli ödüllerinden biri olan İ. Repnin Devlet Ödülü’nü alanlardan biri
de ressam H. Yakupov idi.

Rodnikov (Yedi Pınar) adlı romanında insanın doğaya
gittikçe kötü davranması ile halkın hatırasının yok
oluşu konularını işledi. N. Fattah’ın İtil Reka Teçöt (İdil
Nehri Akıyor), Svistyaşie Strelı (Ses Çıkartan Oklar), Kul
Gali, G. Ahunov’un Arduan Batır, E. Kasimov’un Çul
man — Reka Vnukov (Torunların Nehri — Çulman) adlı
roman ve hikâyelerinde ise tarih konuları işlendi.

F. Nasreddinov
(Rigoletto’da dük
rolünde)

Kazan Tarım
Enstitüsü,
1950’li yıllar

A. Tukay Ödülü
sahibi şair
H. Tufan

Yumuşama döneminde yeni nesil Tatar besteciler,
eser vermeye başladılar. R. Yahin çok güzel şarkılarla
romanslar yazdı. E. Bakirov Zolotoy Greben (Altın Tarak)
adlı bale ile Melodiya Talyanki (Akordeonun Müziği) adlı
müzikal komediyi, H. Valiullin Samat operasını, A.
Valiullin ise çok sayıda senfoni bestelediler. Daha son
raki tarihlerde 1945’te kurulan Kazan Konservatuarı’nın
mezunları da senfoni alanında eserler vermeye başladı
lar. Bunların başında F. Ahmetov, R. Enikeev, İ. Yakubov,
R. Abdullin, L. BatırBulgarî, L. Hayrutdinova, Ş.
Timerbulatov ve başkaları gelmektedir. Tatar senfonile
ri alanında en önemli başarıya ise N. Jiganov, A.

ve Komedi Tiyatrosu da Kazan’ın kültür hayatına ulusal
özellik katıyordu. G. Kamal Tiyatrosu’nun repertuva
rında Tatar, Rus ve dünya klasikleri ve modern oyunlar
vardı. K. Tinçurin’in Golubaya Şal (Mavi Şal), Ugasşie
Zvözdı (Sönmüş Yıldızlar), N. İsanbet’in Mirkay ve Aysılu,

Tataristan Halk
Yazarı
A. Gilyazov, 1991

Tataristan Halk
Şairi S. Hakim,
1974

Tataristan Halk
Sanatçısı
İ. Şakirov

Monasıpov, F. Ahmetov imza attılar. 70’li yıllarda N.
Jiganov’un Sabantuy adlı senfonisi, SSCB Devlet Ödü
lü’ne layık görüldü. F. Yarullin’in hatırasına ithaf edilen
F. Ahmetov’un senfoni manzumesine de M. Glinka
RSFSC Devlet Ödülü verildi.
Büyük anıtsal heykel sanatı geliş
meye başladı. S. Ahun, L. Kerbel ve
L. Pisarevskiy Abdullah Tukay
Anıtı’nı yaptılar. Güzel sanatlar ala
nında B. Urmançe’nin çalışmaları –
Tataristan, Sagış (Üzüntü), Vesennie
Melodii (İlkbahar Melodileri), Tulpar
isimli heykeller ön plana çıktı.
Ayrıca Novıy Kırlay Köyü’ndeki
Abdulah Tukay mimarîanıt projesi
de Urmançe’ye aitti. L. Fattahov, A.
Prokopyev, K. Maksimov gibi res
samlar yeni tablolar çizdiler. N.
Adılov
ise
Batır
(Bahadır),
Kamazovets (Kamaz Fabrikasında
Çalışan İşçi), Yunost (Gençlik) heykel
lerini yaptı. İ. Zaripov ise V Rodnom Aule (Doğduğum
Köyde), Zulfiya — Kazanskaya Krasavitsa (Kazan Güzeli
Zulfiya) gibi eserler yarattı.
1980’de Kazan’da 6 profesyonel tiyatro, filarmoni,
40’tan fazla kültür evi ve kulüp, 300 devlet ve sendika
kütüphanesi, 14 sinema, konservatuvar, kültür enstitü
sü, Sanatçı Evi, Mimar Evi, Tataristan Ressamları Birliği
Galeri Salonu vardı.
L. Kustabaeva başkanlığındaki Devlet Şarkı ve Dans
Topluluğu, G. Kamal Tatar Tiyatrosu, Tinçurin Drama

Tatar yazar
A. Eniki’nin
portresi.
Ressam:
V. İ. Kudelkin,
1974–1975

Ş. Husainov’un Mama Priehala (Anne Geld i), T.
Minullin’in Eldermeşli Elmender adlı oyunlarının sahne
lenmesi şehrin tiyatro hayatında önemli olaylardı.
Musa Celil Tatar Opera ve Bale Tiyatrosu’nun da daimî
seyircisi vardı. 1971’de burada E. Bakirov’un Su Anası
adlı balesi sahnelendi. Kazan’daki V. İ. Kaçalov Drama
Tiyatrosu da devamlı repertuvarını yeniliyordu.
Gorki’nin Zıkovı (Zıkovlar), Şteyn’in Okean (Okyanus),
Bulgakov’un Beg (Kaçış), Gibson’un Bıty İli Ne Bıty
(Olmak ya da Olmamak) piyesleri sahneye uyarlandı.
Halk tiyatrolarının sayısı arttı.
1966’da Tatar Filarmonisi Senfoni Orkestrası’nı 12 yıl
boyunca SSCB Halk Sanatçısı, meşhur orkestra şefi N.
Rahlin yönetti. 1979’da ise orkestranın sanat yönet
menliğine R. Salavatov getirildi. Bu orkestra, birçok
kez Rusya ve SSCB senfonik müzik yarışmalarını
kazandı. Tatar bestecilerinin senfonik eserlerini ilk sah
neleyen de bu orkestra idi.
A. Avzalova, İ. Şakirov, Ş. Ahmetzyanov, E.
Zalyald inov, R. İbragimov gibi meşhur Tatar şarkıcılar
da millî müziği popülerleştird iler. Halk arasında en
fazla sevilen şarkılar arasında S. Sadıkova ile R. Yahin’in
eserleri yer almaktadır.
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Yeniden Yapılandırılma Dönemi
1980’li Yılların Sonu — 1990’lı Yılların Başındaki
Devrim Havası

Muhtarov, M. H. Sultangaliev’e artık sembolik de
olsa partideki hakları iade edildi.
Vatandaşlara itibarlarını iade etme sürecine cum
huriyetin parti organları, savcılık, KGB, arşiv çalışan
ları ve kamuoyu katıldı. GULAG (Çalışma Kampları
Yönetimi Baş İdaresi) hakkındaki korkunç gerçekleri
okuyucular İ. Salahov, A. Gilyazov, G. Tavlina, E.
Ginzburg’un eserlerinden de öğrendiler.
Cumhuriyet in ilmî çevreleri ile yerli basında
MarksizmLeninizim, Ekim Devrimi’nin alternatifle
ri, Sosyalizm inşasının Stalin modeli, SSCB’deki siya
sî baskı konuları sesli bir şekilde tartışılmaya başlan
dı. Bütün bunların sonucunda işlenen suçlarla
kanunsuzlukların tek müsebbibinin Stalin olmadığı,
Sosyalist fikirlerin de verimsiz ve yanlış olduğu kanı
sına varıldı.
Tartışılan meseleler arasında millî tarih konusu da
vardı. İstoriya Tatarskogo Naroda (Tatar Halkının
Tarihi) ile Russkie i Tatarı (Ruslar ve Tatarlar) gibi kap
samlı çalışmaların yapılması gerektiği kararlaştırıldı.
Basında Ş. Mercanî, R. Fahreddin, H. Atlasî gibi meş
hur Tatar düşünürler ile ilgili yazılar yayımlandı.
Kamuoyu ayrıca Ayaz İshakî’nin hayatı ve faaliyetle
ri, onun XX. yüzyılın başında Tatarların millî kurtuluş
hareketindeki ve Tatar halkının manevî kültüründeki
rolü konularına da ilgi duydu. 1991’de Tataristan
Yazarlar Birliği, Ayaz İshakî Ödülü’nü ihdas etti.
Cumhuriyetteki yerleşim yerlerinin eski isimleri
yeniden kullanılmaya başlandı. 1982’de adı Brejnev
olarak değiştirilen Naberejnıe Çelnı şehri kendi adına
kavuştu. Daha sonraki dönemde uzun bir süre
Kuybışev adıyla zikredilen Bulgar şehrine de kendi
adı verildi.
Glasnost (Şeffaflık) siyaseti, millî ve kültürel gelişi
min meselelerinin çok yönlü olarak görüşülmesine de
imkân sağladı.

80’li yılların sonunda, bütün ülke çapında demo
krat ikleşme süreci başlatıldığında, Komünist
Parti’nin Tataristan Bölge Komitesi’nin kadrolarında
ciddi değişiklikler yaşandı. 1989’un sonbaharında
Komünist Parti’nin Tataristan Bölge Komitesi’nin
başına Mint imer Şaymiev geçti. Komitedeki üye
sayısı, yeniden yapılandırılma döneminde aktif faali
yetleriyle dikkat çeken ve eski sistemde görev alma
yan V. Lihaçöv, O. Morozov, A. Busıgin, R. Hakimov
gibi genç aydınların üyeliğiyle arttı.
Cumhuriyette resmî statüsü olmayan birlikler orta
ya çıktı. 1990’a gelindiğinde sayısı 4.000’i geçen bu
birlikler, gündeme getirdikleri meseleler ve yaptıkla
rı açıklamaların tonu itibarıyla resmî organlardan
daha faaldiler. Bu şartlarda Komünist Parti’nin otori
tesi gittikçe azaldı.

Tataristan Cumhuriyeti

Tataristan Devlet
Egemenliğine
dair deklorasyonun kabulünü
talep eden bir
gösteri

Perestroyka (Yeniden Yapılandırılma)’nın ilk yılla
rında en aktif faaliyetlerde çevreciler hareketi bulun
du. Bu hareket, Kazan’da Biokimya Fabrikası ile
Kama’da orman içindeki ağaçsız alanda nükleer elek
trik santralinin inşasına karşı çıktı. Kalabalık miting
lerin yapılması, çevreye zarar veren yapıların inşasına
son verilmesini talep eden dilekçelerin yazılması ve
imza kampanyalarının gerçekleştirilmesi, yerli basın
yayın organlarında ekolojik meselelere dair çok sayı
da makalenin yayımlanması, cumhuriyet yöneticile
rinin SSCB yönetimine başvurmasına ve cumhuriye
tin sınırları içerisinde adı geçen yapıların inşasının
mümkün olmadığını bildirmesine yol açtı. Netice iti
barıyla ne fabrika ne de nükleer santral inşa edildi.
Söz konusu hareket, insanların aktif faaliyetlerinin
önemli sonuçlar verebileceğini gösterdi.
Glasnost (Şeffaflık) siyaseti de halk arasındaki
bilincin artmasını sağladı. Uzun yıllar süren sessizlik
ten sonra Stalinizm’in caniyane rolü sesli bir şekilde
dile get irilmeye başlandı. Resmî organlar da
70’li–80’li yılların sınırında Sovyet toplumundaki dur
gunluğu ve millî münasebetlerdeki ciddi sorunları
dile getirmeye başladılar.
Özellikle siyasî suçlamalar dolayısıyla ceza alanla
ra itibarlarını iade süreci hızlandı. Büyük siyasî dava
lara ait materyallerin incelenmesi, Sultangaliev ve
“millî sapma” davaları da dâhil olmak üzere bu dava
ların hepsinin zorbalık ve tahrif sonucu uydurma
davalar olduğunu ortaya koydu. 16 Ocak 1989’da M.
Yu. Brundukov, A. M. Enbaev, N. Ş. Enikeev, G. G.
Mansurov, K. G. Muhtarov, M. H. Sultangaliev, A. İ.
Urmançe, B. İ. Urmançe ve İ. K. Firdevs’e itibarları
iade edildi. A. M. Enbaev, G. G. Mansurov, K. G.

80’li yılların sonunda Tataristan’da bağımsızlık
hareketi başladı. Bu talebi Tatar Toplumsal Merkezi
ile 1988 sonbaharında aydınlar sınıfı tarafından kuru
lan Tatar Bağımsızlık Hareketi ileri sürdü. Şubat
1989’da Tatar Toplumsal Merkezi, kuruluş toplantısı
nı yaptı ve programını kabul ett i. Programın,
Tataristan’a “birlik devlet” statüsünün verilmesi,
Tatar dilinin devlet dili ilan edilmesi, ekonomi alanın
daki bağımsızlığın genişletilmesi, Tatar milletinin
Tatar Toplumsal
Merkezi’nin
ikinci meclisinin
açılışı, 1991

konsolidasyonunun sağlanması, kültürlerinin gelişti
rilmesi şeklinde beş temel maddesi vardı. Baltık
cumhuriyetlerindeki “halk cepheleri” örneğinde
kurulan bu merkez, başta ılımlı fikirlere sahip olup
Tatar ve Rusları birleştirecek bir cumhuriyetin kuru
luşunu savundu. Merkezin en önemli hedef i,
Tataristan’ı SSCB’nin 16. Cumhuriyeti hâline getir
mekti.
Başlangıçta millî hareket, ülkedeki bütün demo
krat ik güçlerle uyumlu bir şekilde çalıştı. Onları
Komünist Parti’nin iktidar tekelini elinde bulundur
masına son verme çabası birleşt iriyordu. Yerli
Komünist elit ile çetin mücadele, özellikle 1989 ve

Yeltsin, Tataristan’ın egemenlik hakkı isteğini haklı
buldu.
24 Ağustos 1990’da Kazan’da egemenlik deklaras
yonunun kabulünün talebi ile büyük bir miting yapıl
dı. 30 Ağustos’ta Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti’nin Toplantısı’nda 242
milletvekilinden 241’inin desteğiyle (sadece bir kişi
kararsız kaldı) TÖSSC, Tataristan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’ne (Tataristan Cumhuriyeti) dönüştü
rüldü. Bu deklarasyon yeni anayasanın kabulü, SSCB
ile Birlik Anlaşması, RSFSC ve diğer birlik cumhuri
yetlerle anlaşmaların imzalanması için bir temel
oluşturdu.
Deklarasyon Tatarca ile Rusça’yı devlet dili, bütün
vatandaşların da milliyetlerine, sosyal konumlarına,
dinî ve siyasî kimliklerine bakılmaksızın kanunlar kar
şısında eşit, Tataristan Cumhuriyeti’nin topraklarının,
doğal ve başka kaynaklarının yalnızca halkın mülki
yeti olduğunu ilan etti.

Demokrasi ve
söz hakkı

Egemenliğin “İçinin Doldurulması”
1990 yıllarındaki seçim kampanyaları sırasında
yaşandı. Tatar Toplumsal Merkezi, Halk Cephesi’nin
İnisiyatif Merkezi ile birlikte demokratik adayları
destekleme amacıyla mitingler, gösteriler, yürüyüş
ler organize etti.
8’i Tatar olmak üzere 22 kişi Tataristan’dan SSCB
Halk Meclisi’ne milletvekili seçildi. SSCB Halk
Meclisi’nin meşhur Birinci Kongresi’nde (Mayıs
Haziran 1989) Kazan Devlet Üniversitesi Rektörü A.
V. Konovalov, Veçernyaya Kazan (Akşam Kazan’ı) adlı
gazetenin editörü A. A. Gavrilov, drama yazarı T. A.
Minnullin cesur çıkışlarıyla dikkat çektiler.
İkinci seçim kampanyası neticesinde Tataristan’daki
muhalif toplumsal kuruluşlar cumhuriyetin milletve
killeri arasına kendi temsilcilerini de seçtirmeyi başar
dılar. Ancak yine de milletvekillerinin çoğu hâlâ
resmî organlar tarafından aday gösterilen kimseler
di. Komünistler konumlarını korumayı başardılar.
Nisan 1990’da Tataristan Yüksek Sovyeti’nin 12.
Oturumu’nun birinci toplantısı yapıldı. Yüksek
Sovyet’in başkanı olarak oyların % 70’ini alan M. Ş.
Şaymiev seçildi.
M. Ş. Şaymiev’in başkanlığında Komünist
Partisi’nin bölge liderleri önde gelen siyasî hareket
lerin liderleriyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenle
di. Amacı karşılıklı anlayış, sabır ve Ruslarla Tatarlar
arasında işbirliği prensiplerinin oluşturulması olan
toplantı, tam zamanında yapıldı.
Yuvarlak masa toplantısının kararları doğrultusun
da Kazan, Moskova’ya başvurarak Rusya ile özel
münasebetlerin tesis edilmesini ve bunların da anlaş
manın prensiplerine dayandırılmasını talep etti.
Mart 1990’da Şaymiev, Tataristan siyasî elitinin bir
çok üyesi gibi RSFSC milletvekilleri oturumuna katıl
dı. Sosyal istikrarı ve milletler arası uyumu sağlama
yı başaran tecrübeli ve dikkatli bir siyasetçi olan Şay
miev, Moskova’dan Tataristan için daha fazla özerklik
elde etmeyi başardı.
26 Nisan 1990’da “SSCB ile Federasyon Üyeleri
Arasında Yetkilerin Paylaşımı” kararnâmesi yayım
landı. Buna göre Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri
olan özerk cumhuriyetler, SSCB Federasyon üyesi
statüsünü aldılar. Özerk cumhuriyet ve özerk bölge
ler, halkların kendi kaderlerini tayin etme temelinde
birlik cumhuriyetlerin (SSCB’nin içindeki 15 cumhu
riyetin) birer parçası olup kendi sınırları içerisinde
devlet egemenliği hakkına sahipti. Bu egemenlik,
SSCB ve onu oluşturan birlik cumhuriyetlerin yetki
sinin dışında kalıyordu. Dördüncü maddeye göre ise
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda özerk cum
huriyetler, ikili anlaşmalara göre birlik cumhuriyet
lerin yetkisinde olan hususların dışında birlik cumhu
riyetlerle aynı haklara sahiptiler. Yine bu kanuna
göre özerk cumhuriyetler kendi aralarında doğrudan
ekonomik ve kültürel münasebetler tesis edebiliyor
lardı.
1990 yılının ilkbaharyazında kitlelerin siyasîleş
mesi daha önce görülmemiş seviyeye ulaştı.
Yönet im ve halk, cumhuriyet in devlet egemenliği
ne dair deklarasyonun kabulünü ist iyordu. SSCB
lideri Mihail Gorbaçov’a karşı özerk cumhuriyetle
rin desteğine iht iyacı olan RSFSC Başkanı Boris

1991 ilkbaharında cumhuriyetteki siyasî durum,
aynen 1990 yazında olduğu gibi çok kızıştı. Bunun
sebebi ise SSCB’nin merkezî iktidarı ile 9 birlik cum
huriyet arasında NovoOgarevskiy Anlaşması’nın
imzalanmasıydı. Buna göre özerk cumhuriyetler,
hazırlanmakta olan Birlik Anlaşması’na dâhil edilmi
yordu. “9+1” Anlaşması, egemen Tataristan taraftar
ları arasında protestolara yol açtı. Cumhuriyette
yapılan mitingler, yürüyüşler, protestolar cumhuriyet
yönetiminin “özel konumunu” savunma konusundaki
kararlılığını devam ettirmesini sağladı.
Egemenliğin sağlamlaştırılmasında cumhuriyette
prezident (devlet başkanı) sisteminin kurulması da
önemli adım oldu. 12 Haziran 1991’de yapılan seçim
lerde M. Ş. Şaymiev, Tataristan’ın ilk devlet başkanı
seçildi. Başkan Yardımcısı V. N. Lihaçöv, Tataristan
Cumhuriyet i Yüksek Sovyet i Başkanı ise F. H.
Muhametşin oldu.
Rusya
Federasyonu’ndaki Türk
halklarının
canlandırılması
meselesine dair
konferans,
Kazan 1993

Bundan sonra Tataristan, 20 Ağustos’ta imzalan
ması planlanan Birlik Anlaşması’na dâhil olabilme
yönündeki çabasını daha da büyük bir kararlılıkla sür
dürdü. Bütün tartışmalı meselelerin çözümü için
Rusya ve Tataristan delegasyonları 12–15 Ağustos’ta
Moskova’da görüşmelere başladılar ve daha sonra
Tataristan’ın RSFSC ile münasebetlerine dair anlaş
ma imzaladılar. Anlaşmanın içeriği neredeyse tama
men Kazan’ın taleplerini karşılıyordu. Egemenliğinin
kabulü için Tataristan, diğer bölgelerle de akt if
görüşmelerde bulundu. Örneğin 16 Ağustos 1991’de
Başkurdistan Cumhuriyeti ile Dostluk ve İşbirliği
Anlaşması imzalandı. Buna göre taraflar karşılıklı ola
rak birbirlerinin egemenliklerini tanıyorlardı.
Darbe denemesi ile bağlantılı olan Ağustos ayında
Moskova’da yaşanan olaylar, Tataristan’ın siyasî
hayatında da değişikliklere yol açtı. Rusya taraftarı
olan partilerle siyasî hareketler, Tataristan Devlet
Başkanı’na karşı cephe aldılar. Bunlar Şaymiev’in
Moskova’daki darbeyi desteklediğini ileri sürerek
istifasını istediler. Yetkililerin egemenliğin kazanıl
masındaki hizmetlerini gören millî hareket, devlet
başkanı ile parlamentoyu savunan mitingler düzen
ledi.
1991 yılının sonbaharında cumhuriyetteki siyasî
durum istikrarsızdı. Göstericilerin polis güçleri ile
çatışmalara giriştikleri de oldu. Özellikle Tataristan

XX. Yüzyılda Tataristan
Ta r i h

Yeniden Yapılandırılma Dönemi
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Yüksek Sovyeti’nin VII. Oturumu sırasında çatışma
yaşandı. Egemenlik taraftarları, Tataristan’ın ege
menliğinin kanunla onaylanmasını sağlamak için par
lamento binasına girmeye çalıştılar. 24 Ekim 1991’de
“Tataristan Cumhuriyet i’nin Bağımsızlığı” kararı
kabul edildi. Ancak cumhuriyetteki siyasî vaziyet

Anlaşmanın
imzalandığı an,
1994

Egemenliğin pekiştirilmesindeki sonraki adım ise
Yüksek Sovyet’in XII. Oturumu’nda Tataristan
Cumhuriyeti Anayasası’nın kabulü oldu.
15 Şubat 1994 Tarihli Rusya ile Tataristan
Arasındaki Anlaşma

Tataristan Anayasası kabul edildikten sonra Rusya
ile Tataristan arasındaki görüşmeler devam etti. 15
Şubat 1994’te Rusya Federasyonu ile Tataristan
Cumhuriyet i arasında “Rusya Federasyonu’nun
Devlet Organları İle Tataristan Cumhuriyeti Devlet
Organları Arasında Yetkilerin Paylaştırılması”
Anlaşması imzalandı. Dış ekonomik münasebetler,
çevreyi koruma, bütçe konusu, yüksek eğitim, güm
rük, mülkiyet meselesi vs. konularında 12 ek anlaşma
daha imzalandı.
Anlaşma metni, “uluslararası hukukun öngördüğü
halkların kendi haklarını tayin hakkı”nı onaylıyordu.
Anlaşmanın birinci maddesine göre iki taraf arasın
daki yetkilerin paylaştırılması ise Rusya Federasyonu
ve Tataristan anayasaları ile anlaşmanın kendisine
göre gerçekleşt irilecekt i. Bu anlaşmada ayrıca
Tataristan Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak Rusya
Federasyonu ile birleşmiş olduğu yazılmaktadır.
Belgede Tataristan vatandaşlarının çifte vatandaşlık
hakkına, Tataristan’ın ise uluslararası ve dış ekono
mik münasebet geliştirme hakkına sahip olduğu da
düzelmedi. 1991 yılının sonunda bu olaylar, parla
yazılıydı.
mento krizine dönüştü. Egemenlik taraftarlarını bir
Aslında anlaşma, taraflar arasında bir uzlaşma idi.
leştiren Tataristan grubu milletvekilleri ile onların
Tataristan “egemen” olarak adlandırılmasa da onun
siyasî muhalifleri olan Narodovlast ie (Halk
“egemenliği” de reddedilmiyordu. Anlaşma,
Egemenliği) grubu, tartışmalı konularda oylamalara
Tataristan’ı “Uluslararası hukukun bir parçası” ola
katılmayarak Yüksek Sovyet’in çalışmalarını engelle
rak kabul etmese de cumhuriyete uluslararası siyasî
diler.
ve dış ekonomik münasebetler gelişt irme hakkı
Millî hareketin radikal kanadı ise Millî Meclis’in
tanıyordu.
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Nitekim
Anlaşmanın imzalanması, cumhuriyette çok farklı
Şubat 1992’de Millî Meclis kuruldu. Tataristan ege
tepkilere yol açtı. Millî vatanseverlik taraftarları bu
menliği gerçek tehdit ile karşılaştığı takdirde Millî
anlaşmaya olumsuz yaklaştılar ve bunu, Tataristan’ın
Meclis, cumhuriyette yönetimi kendi eline alacaktı.
gerçek egemenliğe kavuşma yolundaki bir engel ola
rak nitelendirdiler. Anlaşma imzalandıktan sonra
millî hareketin faaliyetleri arttı. 19 Şubat 1994’te
Tataristan Cumhuriyeti Anayasası
millî hareketin bütün radikal güçlerini birleştiren II.
Anayasa, Tataristan Cumhuriyeti’nin egemenliğine hukukî temel kazandırdı.
Tatar Halk Kurultayı toplandı. Bu kurultayda cumhu
Yeni anayasa, 1990 tarihli devlet egemenliğine dair deklarasyonda yer alan pren- riyet yönetiminin siyasetini doğru bulmayan siyasî
siplerin birçoğunu onaylıyordu.
belgeler kabul edildi. Anlaşmaya olumsuz yaklaşan
Tataristan Anayasası’nın 1. Maddesi’ne göre Tataristan, çok uluslu devletin
kesimler başka faaliyetlerde de bulundular.
bütün halklarının irade ve çıkarlarını gözeten egemen ve demokratik bir devlet
Rusya yanlısı güçler ise tam tersine anlaşmayı
olup egemenlik, Tataristan Cumhuriyeti’nin elinden alınamaz bir statüdür. 59.
Tataristan’daki siyasî durumu düzeltecek önemli bir
Madde ise Tataristan Cumhuriyeti’nin kanunlarının cumhuriyetin topraklarının süreç olarak nitelendirdiler.
tamamında (cumhuriyetin uluslararası yükümlülüklerine aykırı olmadığı takdirTataristan yönetimi ise anlaşmayı mevcut sosyo
de) geçerli olduğunu belirtmektedir. 165. Madde’ye göre ise cumhuriyet anayaekonomik sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan
sasının Tataristan’ın asıl kanunu ve hukuk gücünün temel belgesidir. 61.
Rusya ile münasebetlere kazandırılan belirginlik ola
Madde’ye göre ise Tataristan, uluslararası hukukun bir parçası ve yetkilerin pay- rak algıladı. Siyasî değerlendirmeye gelince Devlet
laşılmasına dair anlaşmanın gereği olarak Rusya Federasyonu ile ilişkili egemen Başkanı M. Şaymiev anlaşmayı, eşit devletler arasın
devlettir. Anayasanın 9. Maddesi’ne göre cumhuriyetin toprakları, zenginlikleri,
da yararlı diyaloğun başlangıcı olarak nitelendirdi.
yer altı kaynakları, mülkiyetleri millî servettir. 8. Madde ise Tataristan’ın toplu
imha silahlarının olmadığı bir coğrafya olduğunu belirtmektedir. Anayasa, ayrıca alternatif askerlik hizmeti (Madde No. 58), iki devlet dininin — Tatarca ve
Rusça — (Madde No. 4) ve Tataristan vatandaşlığının mevcudiyetini (Madde No.
19) öngörmektedir.

İç çelişkilerin dışında dış faktörler de durumu zor
laştırıyordu. SSCB’nin yıkıldığı ve BDT’nin kurulduğu
dönemde cumhuriyet yönetimi, egemenliği pekiştir
me siyasetini devam ettirdi. 1991 yılının sonunda
Tataristan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti, BDT’ye üye
olmayı öngören deklarasyonu kabul ett i. Aynı
dönemde bütün halkın görüşünün alınması için
basında yeni Tataristan Anayasası yayımlandı. İki ay
sonra ise Tataristan yetkilileri, Tataristan’ın devlet
statüsü ile ilgili cumhuriyette referandum gerçekleş
tirme kararını aldılar.
“Tataristan Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu ve
diğer cumhuriyet ve devletlerle münasebetlerini eşit
haklı anlaşmalar temelinde oluşturan egemen bir
devlet ve uluslararası hukukun da bir parçası olduğu
nu kabul ediyor musunuz?” sorusuna referanduma
katılanların % 61.4’ü “evet” cevabını verdiler. Bu
husus, Tataristan ile Çeçenistan’ın 31 Mart 1992’de
imzalanan Federasyon Anlaşması’na dâhil olmamala
rında da önemli rol oynadı.

RusyaTataristan Asimetrik Münasebetlerin Gelişimi
Mart 1995’te Tataristan Cumhuriyet i Devlet
Sovyeti seçimleri yapıldı. Toplantıda hazır bulunan
120 kişiden 99’unun oyunu alan V. Lihaçöv, başkan
seçildi.
24 Mart 1996’da ise Tataristan Cumhuriyeti tarihin
de ikinci devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. M. Ş.
Şaymiev, ikinci kez devlet başkanı seçildi. Bu da cum
huriyette izlenen barış ve istikrar siyasetini halkın
desteklediğini gösteriyordu. Oyların % 97.5’ini alan
M. Şaymiev’in de bunda büyük pay sahibi olduğu bir
gerçekt ir. En zor sorunları dahi barışçıl yollarla
çözme taraftarı olması ve çeşitli gruplar arasındaki
çıkar rekabet inde dengeyi başarıyla gözetmeyi
başarması gerek cumhuriyette gerekse de cumhuri
yetin dışında Şaymiev’e saygı kazandırdı.
Rusya ile Tataristan arasında geliştirilen münase
betler, bütün uluslararası kamuoyunun dikkatlerini
çekti. Bu konu, M. Ş. Şaymiev’in Ekim 1994’teki ABD
ziyareti sırasında da gündeme geldi. Harvard Üniver
sitesi’nde bilim adamları ve siyasetçilerle gerçekleş
tirdiği görüşmede “Tataristan Modeli” adını alan bu
tecrübenin incelenmesi gerektiği fikri ortaya atıldı.
1995 ve 1996 yıllarında sorunların çözüm sürecinde

Tataristan’ın tecrübesinin ele alındığı uluslararası
görüşmeler yapıldı.
17 Mart 1999’da Moskova’da Tataristan Devlet
Başkanı M. Şaymiev ile Rusya Federasyonu
Başbakanı E. Primakov görüştü. Bu görüşme sırasın
da 1992–1994 yılları arasında Rusya ile Tataristan
arasında Yetkileri Paylaşma Anlaşması çerçevesinde
imzalanan 12 anlaşmanın geçerliliğini onaylayan bir
protokol imzalandı.
Bu anlaşmalar arasındaki en önemlilerinden biri de
bütçelere dair anlaşmaydı. Tataristan’da federal
programların hayata geçirilmesi, cumhuriyetin vergi
lerini her geçen yıl arttırarak düzenli bir şekilde öde
mesi sayesinde Tataristan Cumhuriyeti kendi konu
munu (görüşünü) korumayı başardı. Bütçe
Anlaşması’nın üç önemli maddesi vardı: Tataristan
Cumhuriyeti’nin bütçe temelinin önceki yılların sevi
yesine çıkartılması; çeşitli seviyelerde bütçeye öde
melerin yapılabilmesi için cumhuriyetin ekonomisi
nin geliştirilmesi; Tataristan’ın federal programlara
katılımının sağlanması. Protokolün özel maddelerin
den biri de her ikisinin de rızasıyla taraflara anlaşma
yı gözden geçirme, ayrıntılaştırma ve yenilerini
yapma hakkını tanımasıydı. Gereken bütün formalite
işlemler tamamlandıktan sonra anlaşmalar hayata
geçirildi.
Günümüzde
Tatar köyü

Tataristan’da
enerji alanının
geliştirilmesi için
özel bir program
oluşturuldu

Egemenlik Şartlarında Tataristan Ekonomisi
Devlet egemenliğine dair deklarasyonun kabulü,
Tataristan Cumhuriyet i’nin ekonomi alanındaki
bağımsızlığı için yeni imkânlar yarattı. 1991’de sana
yi, inşaat ve ulaşım alanındaki 100’den fazla şirket,
Tataristan’ın mülkiyet ine geçt i. Cumhuriyete ait
işletmelerin özgül ağırlığı % 2’den % 56’ya çıktı.
Tataristan’ın egemenliğinin prensipleri daha 1991
yılının başında kabul edilen halk ekonomisinin düzel
tilmesi ve pazar ekonomisine geçişe dair programın
içerisinde de yer aldı. Bu program, sanayi üretiminin
düşüşünün engellenmesi, ülkenin diğer bölgelerle
ortaklık münasebetlerinin tesisi, tüketim ürünü ihti
yacının hazırlanmasını öngörüyordu. Eski binaların Kazan Şehri
yıkımı ve köylerde doğalgaza geçiş de bu programın
önemli hedeflerindendi.
Bununla birlikte SSCB’nin yıkılması, cumhuriyette
hayatın her alanında değişikliklere yol açtı. SSCB’nin
yıkılması dolayısıyla ekonomik bağların kopması ve
Rusya ekonomisinde reformların gerçekleştirilmesi,
cumhuriyetin yetkililerini de stratejik kararlar alma
konusunda zorladı.
Ekonomik alandaki reformların ilk döneminde hal
kın hayat standartlarının ciddi oranda düşüşü engel
lenmeye çalışıldı. Petrol üret imi imkânlarından
yararlanan yönetim, temel yiyecek ürünleri fiyatları
ile gaz, elektrik, su faturalarının artmasını engelledi.
Bu da Tataristan sosyoekonomik modelini çok popü
ler yaptı. Tataristan’ın bu siyaseti, “pazar ekonomisi
ne yumuşak geçiş” olarak adlandırıldı.
Tataristan’ın bu modeli, cumhuriyette siyasî istik
rar sağlaması ve Moskova ile siyasî ve ekonomik
özerkliğe dair görüşmelerde yönetimin elini güçlen
dirmesi açısından da büyük önem arz etti. Bunun
neticesinde de Moskova, Federasyon’dan tamamen
ayrılmaktan vazgeçmesi ve cumhuriyette halklar
arasında birlik beraberliğin sağlanması karşılığında
Tataristan’a siyasî ve ekonomi özerklik tanıdı.
1992’de Tataristan’da, Rusya’nın tamamında oldu
ğu gibi özelleştirme süreci başlatıldı. Tataristan’da

bu sürece çok temkinli yaklaşıldı. Ekonomide önemli
rol oynayan şirketlerin hisselerinin büyük bir kısmını
devlet satmayarak kendi elinde tuttu. Özel şirketlere
ise daha çok hizmet sektörü ile ticaret alanında iş
imkânı sağlandı. Bu alanlarda orta ve küçük ölçekli
şirketler kuruldu. 1992 yılının ortalarına gelindiğinde
Tataristan’daki küçük ölçekli şirketlerin sayısı 2000’i
geçti.
Mülkiyetin bir kısmının karşılıksız olarak vatandaş
lara dağıtılması, özelleştirme kanununun kabul edil
mesi ve özelleştirme için uygun yapının (yatırım fon
ları, bankalar vs.) olması, Tataristan’daki özelleştir
me sürecinin ayırt edici özelliklerindendi.
Tataristan’ın ekonomi alanındaki siyasetinin bir
başka önemli özelliği de devletin tarım alanına ver
diği destekti. Neredeyse bütün tarım ürünlerinin üre
timi devlet bütçesinden karşılandı. İthal teknolojiler,
tohumlar, bitki ilaçları ve cins hayvanların satın alımı
için büyük paralar ayrıldı. Zirai alanda yabancı şirket
lerle işbirliğine gidildi. Neticede 1996’da gayri safi
tahıl ürünü bakımından Tataristan Cumhuriyet i,
Rusya Federasyonu’nun Stavropol Bölgesi ile Rostov
İli gibi tarım işleri ve verimli topraklar açısından lider
bölgeleri dahi geride bıraktı.
Tarım ham maddelerini işleme endüstrisinin gelişi
mine önem verildi. Et işleme ve paketleme, süt ve

şeker fabrikalarının alt yapıları iyileştirildi. 1996’da
Kazan Yağ Fabrikası inşa edildi.
Makine yapım, kimya, petrokimya, yakıt sanayisi
alanlarında ise durum daha kötüydü. 90’lı yılların ilk
yarısında bu alanlardaki üretimde düşüş yaşandı ve
bu düşüş ancak 1995’te durdurulabildi. 1996’da cum
huriyette petrol üretimindeki düşüş durdurulabildi
ğinden dolayı 1996’da yaklaşık 20 yıl süren gelişim
süreci başladı. R. G. Galeev başkanlığındaki Tatneft
Şirketi önemli başarılara imza attı. Şirket kısa sürede
dünyada da ün kazandı ve Londra ile New York bor
salarında işlem görmeye başladı. Tatneft’in hisse
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senetleri, ABD ve Avrupa’nın yaklaşık 200 yatırım şir
keti tarafından satın alındı.
1990’lı yılların ortasında ekonomi alanında iyileş
me süreci başladı ve Tataristan’ın başkenti Kazan’da
büyük yatırım projeleri hayata geçirildi. Özellikle
gıda, kimya ve petrokimya, makine yapımı gibi sana
yi dallarında önemli gelişmeler yaşandı. Kazan’da
Tu–214 ve Tu–324 gibi modern uçaklar üretilmeye
başlandı. 1990’lı yılların sonunda Kazan’da üretilen
sanayi ürünlerinin % 25’i, Mi–8 ve Mi–17 helikopterle
rinin yaklaşık % 90’ı ihraç edildi. Ansat adlı hafif, çok
amaçlı helikopter ile Aktay helikopterinin üretimine
başlandı. Kazan Organik Sentez adlı şirket ise ürünle

Almetyevsk
şehrindeki 1
No’lu Okul’da
“Son Zil”, 2003

rinin üçte birini ihracat için ürett i. Tıp Aletleri
Fabrikası’nın ürünleri de çok iyi satıldı. Bu fabrikada
son teknolojiler kullanılarak modern tıbbın ihtiyacını
karşılayacak düzeyde 3.000’den fazla çeşit tıp aleti
üret ilmektedir. Tathimfarmpreparatı (Tataristan
Kimyasal Farmokoloji İlaçları) adlı şirket ise 130’dan
fazla ilaç çeşidi üretmektedir.
Askerî teknolojilerin üretiminin azaltılması büyük
sorunlar yarattı. Cumhuriyetteki 16 şirket bu sürece
dâhil edildi. Bu fabrikaların kapanmaması için
Tataristan bütçesinden büyük paralar (örneğin yal
nızca 1993’te bütçeden yaklaşık 20.000.000.000
Ruble) ayrıldı. Bütün bunlar şüphesiz cumhuriyetin
bütçesini alt üst etti. Bundan dolayı yönetim, 1993’te
fiyatları kontrol etme siyasetinden vazgeçti ve dar
gelirli ailelere destek siyasetinden de adrese dayalı
uygulamaya geçti.
Cumhuriyetin ekonomisinde Rusya Federasyonu
ile Tataristan Cumhuriyet i hükümetleri arasında
imzalanan 12 anlaşma önemli rol oynadı. Ekonomi
alanındaki işbirliği anlaşması üretim, ekonomi, sos
yal vs. alanlarda imzalanacak anlaşmaların da çerçe
vesini belirlemiş oldu.
Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu içeri
sinde federal program ve yapıları finanse eden tek
bölge olup federal bütçeyi istikrarlı bir şekilde besle
yen nadir cumhuriyetlerden biridir.
Dış ekonomik bağlantılar alanında yetkilerin pay
laştırılması anlaşması ise Tataristan’ın yabancı ortak
larının sayısını arttırdı. 1993–1998’de Tataristan’ın
ticaret hacmi 1.5 kat, ihracat ise 1.3 kat arttı.
Tataristan Cumhuriyet i’nde yabancı yatırımları
çekme ve yatırımcıları koruma programı ve bunun
hukukî yapısı mevcuttur. Uluslararası İşbirliği
Gelişt irme Ajansı, Dış Bağlantılar Dairesi
(Bağlantıları), Yatırımlara Destek Merkezi gibi olu
şumlar kuruldu.
Tataristan’ın BM, UNESCO, Avrupa Konseyi,
Uluslararası Para Fonu, Arap Ülkeleri Ligi gibi uluslar
arası kuruluşlarla bağlantıları sağlamlaşmaktadır.
Eylül 1995’te Tataristan, Assembly of European
Regions’a üye oldu.
Cumhuriyetin ekonomisinde özel sektör de önemli
bir paya sahiptir. 1 Ocak 1999 tarihi itibarıyla cumhu
riyette 1.100 işletme özelleştirildi. Onların da teme
linde 740 anonim, 87 limited şirket kuruldu.
Bütün bu olumlu görüşmelere rağmen 90’lı yılla
rın ortasında cumhuriyet in nüfusunun büyük kısmı

nın yaşam standardında bir gerileme oldu. 1996’da
1991 yılına kıyasla Tataristan vatandaşlarının geliri
iki kat azaldı. Resmî verilere göre 1997 yılının
başında yoksulluk içerisinde yaşayanların oranı %
16 idi. Cumhuriyet yetkilileri maaş, emekli maaşı,
sosyal yardımların ödemelerinin aksamasını engel
leyemedi.
1997’de Tataristan’da ekonomik ve sosyal alanlarda
gelişmeyi öngören yeni bir devlet programı kabul
edildi. Ancak bu programın hayata geçirilmesi her
geçen gün zorlaşmaktadır. XX. yüzyılın sonunda
cumhuriyet ekonomisinde yaşanan sıkıntılar azalma
dığı gibi derinleşti. 17 Ağustos 1998 tarihindeki kriz
finansal yapılarla halk için büyük bir darbe oldu.
Tataristan Cumhuriyeti’nde aynen Rusya’nın gene
linde olduğu gibi orta sınıf oluşturulamadı.
Sovyet sonrası dönemde cumhuriyette nüfus azal
ması, yaşlanması ve doğum oranında düşüş yaşandı.
Tataristan, şehirleşmiş bölgeler arasında yer almak
tadır. Cumhuriyet nüfusunun % 73.5’i şehirlerde, %
26.5’i köylerde yaşamaktadır. 1993 yılından itibaren
gerek iç gerekse dış göçler dolayısıyla köy nüfusunun
artışı gözlemlenmektedir.
Şehir de her geçen gün değişmekte, daha temiz ve
daha güzel olmaktadır. Yol yapımı ve onarımına
büyük önem verilmektedir. Kazan mimarları uluslar
arası kuruluşlarla işbirliği içerisinde Şehir
1990’da Kazan’daki şirketler yabancı aktif firmalarla işbirliğine geçtiler. 1990’da Kazan’da yabancıların ortak olduğu
4 şirket varken, 90’lı yılların sonunda bunların sayısı 132
idi. Ayrıca yabancı şirketlerin yaklaşık 50 temsilciliği bulunuyordu. BASF (Almanya), Bayer (Almanya), ABB
(İsviçre), Filipp Morris gibi meşhur şirketler Kazan’da temsil edilmektedirler. Krasnıy Vostok Firması’nın Coca Cola
ile geliştirdiği işbirliği çok iyi seviyede gelişmektedir. Alcatel
Sel’in S–12 sistemi sayesinde Kazan Telekomünikasyon Şirketi de önemli başarılar elde etti. Kazan’daki yeni ilçelerde
telefon hattı alt yapısının geliştirilmesi ve modern tesislerle
donatılması için Finlandiya’nın Nokia Şirketi ile işbirliği
yapıldı. Kazan’da Tataristan-Kıbrıs-ABD ortak şirketi olan
Tatinkom, uluslararası uzay ve telekomünikasyon alanında
büyük projelere imza atan Tataristan Selyülar adlı firma
önemli işlere imza atmaktadır.

II. Bütün Dünya
Tatarları
Kongresi
dolayısıyla
misafirlerin
Kazan Garı’nda
karşılanması,
1997

Planlamacılığı Tüzüğü’nü hazırladılar. Kazan
Uluslararası Havalimanı ile Kazan Metrosu’nun inşası
da büyük önem arz etti.
1990’lı yıllarda toplumsal yapıların inşasına önem
verildi, tarihî ve mimarî yapılar restore edildi. Yeni
inşa edilen ve âdeta Bulak’ın duvar beyazı kıyısına
bürünmüş camilerle kiliseler ve konservatuvarın yeni
binası da şehrin şeklini çok değişt irdi. Eski
Asilzadeler Meclis binası restore edildi, Kremlin de
baştan sona yenilendi.
Kültürel canlanmayı yansıtan çok sayıda yeni yapı
ortaya çıktı. Kazan’da tarihçi K. Fuks, halk ressamı ve

heykelci B. Urmançe, besteci F. Şalyapin heykelleri
dikildi.
1990’lı yıllarda Kazan’da konut inşası hız kazandı.
Azino–1 ve Azino–2 ilçeleri kuruldu. Modern teknolo
jiler kullanan inşaatçılar, yeni konutların cephelerinin
mimari yapılarını ve renklerini de geliştirdiler.
Egemenliğin Etnokültürel Açıdan Önemi
Komünist ideolojinin zayıflamasıyla birlikte halkın
manevî bağımsızlığı için de olumlu şartlar oluştu.
Kültürün daha iyi öğrenilmesi ve geleneklerin canlan
dırılması amacıyla çeşitli kültüreletnik oluşumlar
meydana getirildi. Bunların başında Mercanî Kulübü,
Maarif, Tugan Yak (Ana Vatan) gibi kuruluşlar gel
mektedir. Cumhuriyette yaşayan bütün halklar,
kendi kültürel ve eğitim cemiyetlerini kurma imkânı
na sahiptir. Nitekim Udmurtlar, Çuvaşlar, Yahudiler,
Kazaklar, Başkurtlar, Ermeniler, Gürcüler, Lehler ve
başkaları bu tür oluşumlar kurdular.
Mayıs 1992’de Kazan’da Tataristan Halkları
Kongresi yapıldı ve MillîKültürel Cemiyetler Birliği
kuruldu. Cumhuriyette yaşayan etnik grupların çoğu
nun temsilcileri kendi kültür merkezlerini kurdular.
Tataristan’ın devlet statüsünün yükselt ilmesi,
özellikle Tatarlar açısından büyük etnokültürel önem
arz etti. Devlet tarafından kurulan Miras adlı komis
yonun amacı, Tatar halkının kültürel mirasının araştı
rılması ve canlandırılmasıdır. Cumhuriyetin kültürel
hayatındaki önemli gelişmelerin başında Kazan
Devlet Üniversitesi’nde Tatar Filolojisi, Tarihi ve Şark
Dilleri Fakültesi ile G. Kamal Tatar Tiyatrosu’nun açı
lışı gelmektedir. Haziran 1992’de Bütün Dünya
Tatarları Kongresi yapıldı. Kongreye 40 ülkeden tem

Tataristan, Dünya
Misakı
prensiplerini
hayata geçirme
deneyi başlattı

nuna neredeyse aynı zamanda başlandı. XX. yüzyılın
son on yılında yaklaşık 1.000 dinî yapı inşa ya da
tamir edildi. 1991’de Kaban Ötesi Camisi’nin bünye
sinde Kazan’ın ilk medresesi açıldı. Şehirdeki kültürel
hayat da çok yönlü gelişmeye başladı. Her sene F. İ.
Şalyapin Opera Fest ivali, R. Nureev Klasik Bale
Fest ivali ve K. Tinçurin Tiyatro Tiyatro Fest ivali
(1992’den beri) yapılmaktadır.
Cumhuriyetin ilmî hayatındaki en önemli gelişme
lerden biri ise 1991’de Tataristan Bilimler

Rudolf Nureev
Kazan’dayken

R. Nureev
Festivali

silci katıldı. 1997’de II. Bütün Dünya Tatarları Forumu
gerçekleşti.
“Tataristan Cumhuriyet i Halklarının Dilleri” ve
“Eğitim” hakkında kanunların kabulüyle Tatar dilinin
gelişimi için yeni imkânlar yaratıldı. Bunun neticesin
de Tataristan’da Tatar gimnazyumları, okulları ve
liseleri kuruldu, RusTatar ve TatarRus okullarının
sayısı arttı. Üniversitelerin bir kısmında Tatar dilinde
eğitim verilmeye başlandı. 2001 yılına gelindiğinde
22 okulda, 29 okul öncesi okulda, 2 müzik okulunda
Tatarca eğitim alma imkânı vardı. Sosyal bilimler ala
nında 2 Rus gimnazyumu açıldı, 17 millî özerklik
çalışması düzenlendi.
1990’larda tıp, ekoloji, pedagoji, dil, estet ik,
müzik, matematik vs. ağırlıklı derslerin okutulduğu
liseler açıldı. Toplum hayatında dinin rolü arttı.
Cumhuriyette yeni camilerle kiliseler inşa edildi,
eskiden el konulan mülkiyetler dinî müesseselere
iade edildi. Kremlin Sarayı’nda Kul Şerif Camisi’nin
inşaası ile Blagoveşenskiy Katedrali’nin restorasyo

Akademisi’nin açılmasıydı. 1989’da Dil, Edebiyat ve
Tarih Enstitüsü’nün bünyesinde Tatar Ansiklopedisi
Bölümü oluşturuldu, 1994’te bu bölüm ayrı bir ensti
tüye dönüştürüldü. 1996’da ise Dil, Edebiyat ve Tarih
Enstitüsü’nün temelinde iki ayrı enstitü kuruldu:
Tarih Enstitüsü ile Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü.
90’lı yıllarda cumhuriyetin kültürel ve toplumsal
hayatında basın yayın organlarının rolü arttı.
Tataristan adlı Radyo Şirketi’nin yanı sıra yeni kanal
lar da kuruldu. 1991’de millî film stüdyosunun kuru
luşuna dair Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı.
Cumhuriyette Şehri Kazan, Vremya i Dengi (Vakit ve
Para), Tatarskie Kraya (Tatar Bölgeleri), İd il, Miras,
Eho Vekov (Asırların Yankısı), Salavat Köprüsü gibi yeni
gazete ve dergiler yayın hayatına başladı.
Kazan şehri, Bütün Dünya Mirası Örgütü üyesi oldu
ve hâlen uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif
olarak katılmaktadır.
1990’lı yıllarda Tataristan, devletleşme sürecinde
zor bir dönemden geçti. Egemenliği sayesinde iç
federal ve uluslararası bağlantılar yeniden tesis edildi.
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XX. Yüzyılda Kazan

1909 Panayırı’nın mimarisi (eklektizme olan ilgiyi
yansıtan 1890’daki ilmîsanayi panayırından farklı ola
rak), bölgesel gelenek ve millî romantizmin etkisiyle
modernizm arayışını gösterdi. Ressam E. P. Firsov, ana
binanın giriş kısmında Rus tarihine dair bazı konuları
resmetti. Ağır sanayi sergi binası ise mimari açısından
sanayi işletmesine benzetildi.
Panayır yapıları içerisinde ilgi çekenler arasında rek
lam düşüncesi ile yapılan binalar yer almaktadır.
Petzold Binası, “Sofralık Bira” etiketi olan bir şişe şek
lindeydi. Orijinallik, yaratıcılık, mimarî cesaret aslında
yeni geleneksel olmayan şekil arayışının bir neticesiy
di.
Ekim Devrimi’nden Sonra Kazan
Ekim 1917 tarihindeki olaylardan sonra şehrin mima
rî açıdan gelişiminde yeni bir dönem başladı. 1920’li yıl
ların başında mimarî meselelerle ilgilenen iki ekol karşı
karşıya geldi. Bunlardan ilki, 1917 öncesi yetişen tecrü
Kazan’ın Tatar
Mahallesi

1909 yılındaki Uluslararası Kazan Panayırı şehrin
kenarında, Rusya’nın İsviçresi olarak adlandırılan böl
gede yapıldı (Bugün burada M. Gorki Kültür Parkı yer
almaktadır). Panayırın amacı, hafif sanayi ile tarım
alanlarındaki başarıların sergilenmesi idi. Önceki pana
yırdan farklı olarak ağır sanayi, ateşe dayanıklı inşaat
ile yangın söndürme alanları için de bölümler ayrıldı.
Panayır merkezinin (kompleksinin) baş mimarı ise P.
Ladıgin, onun yardımcısı da mimar G. Başmakov idi.
Panayır merkezi, parkın içerisinde yer alan 63 yapıdan
oluşuyordu. Buraya kadar uzanan tramvay hattı, pana
yır alanı ile şehrin diğer bölgeleri arasındaki ulaşımı
sağladı. Bu hat, aynı zamanda panayır alanını ikiye
bölüyordu. Doğu tarafı, sergi alanlarının (dükkânların)
yerleşimi için daha müsaitti. Panayırın merkezî binası
(yapısı) da burada bulunuyordu. Dere kenarındaki Batı
kısmında ise panayır kompleksinin yapıları dağınık bir
şekilde duruyordu. Bu tarafın merkezî yapısı ise sirk
binasıydı.
Kazan Panayırı,
1909

Kazan şehrinin
planı, 1910–1911

beli mimarları birleştiriyordu. Bunlar geçmişin mimarî
gelenekleri ile şekillerini kullanmaya devam ettiler.
İkinci ekolün temsilcileri ise mimarinin sosyal sorunları
nı çözme sürecinde yeni metotlara başvuran yeni nesil
mimarlardı. Bu ekolün içerisinde birkaç grup oluştu.
Bunlardan ilki, Çağdaş Mimarlar Birliği olup mimarî
yaratıcılık taraftarıydı. 1923–1927 yıllarında ise
Kazan’da Genç Mimarlar Birliği kuruldu. A. Gustov, Ya.
Kozırev, V. Satonin, İ. Spiridonov, F. Yalovkin’in yer aldı
ğı bu oluşum, Moskova’daki aynı isimli birliğin bir nevi
şubesi idi. Adı geçen mimarlar, komün evlerinin planla
rını yapıyor, yarışmalara katılıyorlardı.
Kazan’da yeni yapıların inşası, yalnızca 1920–1930’lu
yıllarda mümkün oldu. Şehrin gelişimine dair ilk şema
ve planlar, Kazan Sanat Teknik Enstitüsü Rektörü F. P.
Gavrilov tarafından çizilmeye başlandı, ancak onun
ölümü bunların tamamlanmasını engelledi. Bu dönem
de okul, hastane, kültür evleri gibi yapılar şehrin eski
kısmında yapıldı ve mimarî açıdan doğal olarak bu çev
reye entegre edildi. 30’lu yıllarda TÖSSC’nin kuruluşu

Taynitskaya
Kulesi

Sverdlovsk demir yolunun kuzeyinde kalacak şekilde
Yeni Kazan’ın — kurulmasını teklif etti. Ancak Moskova
bu projeyi baştan reddetti, çünkü inşa edilecek yeni
yerler şehrin tarihî kısmından kopmuş olacak, iki kısım
arasındaki mahalleler yok olmaya mahkum olacak,
Eski Kazan’da yeni merkezin kuruluşu ise birçok tarihî
yapının yok oluşuna sebep olacaktı.
1935–1941’de İ. S. Nosov başkanlığında
Leningrad’daki Şehir Planlama Enstitüsü uzmanları
Kazan’ın genel planını hazırladılar. Bu plan, şehrin mev
cut yapısının korunmasını ve sınırlı sayıda yeni yapının
inşa edilmesini öngörüyordu. Ayrıca şehri gemilerin
işlemesine elverişli bir kanal aracılığıyla İdil Nehri ile
birleştirmek, demir yolu istasyonunun yanına iskele
yapmak, istasyonun altından Kirov Bendi’ne kadarki
demir yolu raylarını yer altına almak, kanalın kıyı böl
gesini düzenlemek gibi planlar yapıldı. Ancak bu plan
hayata geçirilemedi. Kazan’ın rıhtım mahallelerinin
genel planı üzerinde ise A. A. Lübimov, A. M. Grigoryev,
P. S. Borisov, A. S. Nikuşenko gibi yerli mimarlar çalıştı.

İmparator II.
Aleksandr Müze
ve Anıtı

Ancak II. Dünya Savaşı bu planların da hayata geçiril
mesini engelledi.
Savaş yıllarında işgal altında kalan bölgelerdeki
büyük fabrikalar sökülüp Kazan’a getirildi. Daha sonra
Kuybışev Hidroelektrik Santrali’nin inşasına başlandı.
Bundan dolayı Leningrad’daki Şehir Planlama
Enstitüsü savaştan hemen sonra Kazan’ın yeni planı ve
yapılacak inşaatların çizimi (1948–1952, mimar: İ. S.
Nosov) üzerinde çalışmaya başladı. Genel plan ana yol,
meydan ve su basmalarına karşı savunma sisteminin
yapımını öngörüyordu.
Daha 30’lu yılların ortasından itibaren Kazan mimari
sinde Klasisizm motifleri ortaya çıktı. Bu dönemin
Sovyet mimarisinde sanatsal arayışlar değişmeye baş
ladı. Konstrüktivizm (yapıcılık) prensipleri terk edilerek
kültürel mirasın keşfine önem verildi. Mimarlar bazen
hazırlanmış planı klasik kompozisyon üslubu ve tarihî
mimarî stillerle birleştirirken bazen de eski mimarî
şekilleri (Rus Klasisizmi, Roma ve Venedik Rönesansı,
barok) doğrudan modern mimariye aktardılar.

nun yıl dönümü dolayısıyla Kültür Evi (mimar: A. E.
Sporius) inşa edildi. Bu yapı asimetrik plana sahip olup
kütüphane, sahne, çalışma grupları odalarından oluşu
yordu. Binanın önemli mimarî özelliklerinden biri de
bunların her birinin dışarıdan ayrı giriş kapısının olması
dır.
20’li yılların sonunda ülkede basın yayın organlarına
uygun binalar inşa edilmeye başlandı. Yarışma netice
sinde Kazan’da 1933–1937 yılları arasında Mimar S. S.
Pen’in projesine göre üretim, satış, idarî vb. birimler
den oluşan Basın Evi yapıldı. Bu yapı iç avluyu oluştu
ran dört binadan oluşuyordu. Ana bina konstrüktivizm
tarzında yapıldı. Yine aynı tarihlerde Kazan’ın ilk spor

Aleksandrov
Pasajı

salon ve stadyumları inşa edildi. Mimar P. T.
Speranskiy’in projesine göre 1934’te tek yön tribünlü
Dinamo Stadyumu yapıldı. Tribünlerin altında idarî ve
başka amaçlı odalar mevcuttu. Yine aynı mimarın pro
jesine ve aynı şemaya göre 1932–1934’te Trudovıe
Rezervı (İş Rezervleri) Stadyumu inşa edildi.
Stadyumun yanında ayrı olarak kapalı spor salonu da
yapıldı. Bu dönemin yapılarının dış görünümü sadelik
ve lakoniklik ile dikkat çekiyordu. Konstrüktivizmin
birçok fikri geliştirmeye devam edildi ve bu akım hâlâ
da güncelliğini korumaktadır.
30’lu yıllarda Kazan’da modern mimarinin rasyona
list çizgisi de geliştirilmeye devam edildi.
XX. yüzyılın başında Kazan’da 11 cami bulunuyordu.
Sovyet döneminde yeni cami inşa edilmediği gibi bir
çok cami başka amaçlarla kullanıldı. Bundan dolayı da
camilerin minareleri yıkıldı, iç planları ise değiştirildi.
Yalnızca Mercanî Camisi, bu tür değişimlerin dışında
kaldı.
1920–1930’lu yıllarda Kazan planı üzerindeki çalış
malar devam ettirildi. F. P. Gavrilov’dan sonra mimar P.
G. Danilov da 1926–1927’de şehrin genel planını yaptı İslâmiyet’in 1.000
(Onun planı günümüze ulaşmadı). 1933–1934’te şehrin Yılı Camisi, 1926.
genel planını yapma görevi, Moskova’daki Şehir Ressam: N. Halit
Planlama Enstitüsü’ne verildi. Mimar V. N. Dmitriev
başkanlığındaki proje komisyonu, iki ayrı şehrin — Eski
Kazan ile Kazanka Nehri’nin sağ kıyısında, Moskova

Tarihî mirası ortaya çıkarmaya çalışan şehir mimari
sinde 1930’lu yılların ikinci yarısı ile 1950’li yılların orta
sında iki temel akım mevcuttu. Bunlardan ilki, “zengin
leştirilmiş Konstrüktivizm’e” yakın olup planın rasyonel
organizasyonunu Klasisizm’in kompozisyon üsluplarıy
la birleştirmeye çalışıyordu.
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Ancak Kazan’da ikinci akım daha yaygındı. Bu akım,
planın fonksiyonel organizasyonunun önceden belirle
nen kompozisyona uyumu ve dekorasyon gibi
Klasisizm şekillerinin çözümünü öngörüyordu. Bu akı
mın yapılarına örnek olarak Kazan Devlet Üniversitesi
Kimya Fakültesi’nin (Başlangıçta SSCB Bilimler
Akademisi Tataristan Şubesiydi; mimar: M. K. İglamov,
1957) binası, Derbışki Köyü’ndeki Kültür Evi, Kazan
Ekonomi Enstitüsü’nün binası (mimar: Yu. Yu.
Savitskiy, 1938–1951) verilebilir. Yine Moskovalı mimar
N. A. Skvortsov’un projesine göre temelleri 1933’te atı
lan Opera ve Bale Tiyatrosu’nun binası da bu akımın
önemli yapılarındandı.
Bununla birlikte dönemin mimarisinin bazı eksiklik
leri de vardı. Bu eksikliklerin başında dekorasyonun
fazla olması, sanat bireşiminin (sentezinin) yüzeysel
tasviri, modern yapıların tektonik kamuflajı (Bu husus
sanayi inşaatının gelişimini engelliyordu) gelmektedir.
Asırlar boyunca oluşan mimarî araçlara başvurulması
1924–1926
İslâmiyet’in
Kabulünün 1.000.
Yıl Dönümü
Camisi inşa edildi.
1926
Tatar Klasik
Tiyatrosu kuruldu.
1927
Kazan Radyo
İstasyonu kuruldu.
1920’li–1930’lu
yıllar
Kazan’da yeni
binalar
(TÖSSC’nin 10.
Yıl Dönümü Kültür
Evi, Basın Evi,
Dinamo Stadyumu)
yapıldı.
1937
Tatar Filarmonisi
açıldı
1940’lı–1950’li
yıllar
Kazan’daki sanayi
işletmelerinin
yanında yeni
topraklar
yerleşime açıldı.
Derbışi ve
Aviastroitelnıy
semtlerinde
Klasisizm mimarisi
özelliklerine sahip
yapılar inşa edildi.
1950’li–1960’lı
yıllar
Kazan’ın yeni
genel planı
yapıldı. Konut ve
kamu binaları inşa
edildi.

1953–1957
Sele karşı şehirde
savunma sistemi
(baraj ve su
bentleri)
geliştirildi. İdil ile
Kazanka nehirleri
Kazan şehrinin
sınırları içerisinde
birleştirildi. Su
bentleri ile
köprüler inşa edildi.

Kazan’daki
Kuybışev
Meydanı,
1960’lı yıllar

ile mimarî, güzel ve dekoratif uygulama sanatlarının
sentezi, bu dönemin mimarisinin olumlu özellikleriydi.
Savaş sırasında ve sonrasında Kazan’da sanayi mües
seselerin yakınlarında sosyal kamp yerleri kuruldu.
Bundan dolayı şehrin içerisinde kültür evleri ile idarî ve
ticarî yapılar bulunduran yeni yerleşim yerleri (Derbışki
ve Aviastroitelnıy) kuruldu. Buralardaki konutlar,
Klasisizm mimarisinin unsurlarını içeren beş katlı iki
apartmandan ibaretti. Bu dönemin yapılarının ihti
şamlı üslubu, “Stalin Ampir” stili olarak adlandırıldı.
1955’te parti yetkilileri ve hükümet, “Proje ve inşaat
ta mimarî israfın önlenmesi” ve “Sanayileşme sürecinin
devam ettirilmesi, inşaat kalitesinin iyileştirilmesi ve
ucuzlaştırılmasına dair önlemler” adında kararlar aldı.
Bu kararlar, Sovyet mimarisinin sanatsal akımlarının
yönlerinin değişiminde belirleyici rol oynadı. Aynı sene
Leningrad’daki Şehir Planlama Enstitüsü Kazan’ın
genel planını gözden geçirdi (mimarlar: İ. S. Nosov ve İ.
A. Guşenko). Teknolojinin gelişim ve inşaatın organi
zasyon seviyesi ile modern materyal ve yapılara uygun
yeni mimarî çözümlerin arayışı başladı. Konut ve diğer
yapıların inşaatı hız kazandı. Bunlar sert ve lakonik
(icazlı) görünüme sahiptiler. Betonarme yapılarla
büyük camlı yapılar inşa edildi. Bu dönemde Nehir
Yolcu Salonu (mimarlar: İ. Gaynutdinov, M.
Konstantinov, mühendis: A. Esterkin, 1962), Özgürlük
Meydanı’ndaki Komünist Parti Bölge Komitesi’nin

Kazan’daki demir
yolu istasyonu
binası, 1967

binası (mimarlar: P. Sanaçin ve G. Soldatov, mühendis:
O. Berim, 1962. 2003’te yıkıldı) inşa edildi. Kazan’ın
genel planı 1958 yılında da gözden geçirilerek düzelt
meler yapıldı.
Kuybışev HidroElektrik Santrali’nin inşası ve
Kıybışev Baraj Gölü’nün oluşması neticesinde İdil ve
Kazanka nehirlerindeki su seviyesi de arttı. 1953’te
şehirde 8 su bendi ile 10 savunma setinden (uzunluk
ları 25 kilometre) oluşan mühendislik savunma siste
mi oluşturulmaya başlandı. 1956’da Kazanka’nın
Zilantovaya Gora (Dağı) bölgesindeki eski yatak, iki
bent ile kapatıldı ve yeni kanal ile su, İdil Nehri’ne
yönlendirildi. Kazanka’nın yatağının değiştirilmesi ve
1957’de iki nehrin şehrin içerisinde (Kirov Bendi civa
rında) birleştirilmesi, şehir merkezinde geniş bir su
alanı oluşturdu. Bunun dışında Kirov ve Lenin köprü
leri inşa edildi, sel olaylarına karşı şehir, savunma hat
tına sahip oldu.
1961’de Leningrad’daki Şehir Planlama Enstitüsü’nün
hazırladığı genel plana göre az katlı apartmanların inşa

1988
Kazan’da yeniden
cami inşasına
başlandı, eski dinî
yapılar restore
edildi.
1992
Kazan’da I. Bütün
Dünya Tatarları
Kongresi yapıldı.
1993
Kazan Kremlini
Tarihî-Mimarî
Açık Hava Müzesi
yapıldı.
1996
Kazan’da Kul
Şerif Camisi’nin
restorasyonu
başladı
1998
Kazan’da II. Bütün
Dünya Tatarları
Kongresi yapıldı.
Ağustos 2005
Kazan’ın 1.000
Yılı kutlandı.

sına son verildi, kent civarının geliştirilmesi kararlaştı
rıldı vs. Ancak bu plan, çok katlı apartmanların inşasını
öngörmedi. 1965’te aynı enstitü, söz konusu planı bir
kez daha gözden geçirdi. 60’lı yıllarda binaların yapı
mında alüminyum, tavlanmış cam, plastik maddeler
vs. kullanıldı.
1969’da RSFSC Bakanlar Kurulu, adı geçen enstitü
nün hazırladığı planı onayladı. Söz konusu plana sanayi
üretim alanları, yeni konutlar, topluma açık yerlerle
sosyal müesseseler dâhil edildi. Bu planın temelini
oluşturan dönemin Sovyet şehirciliğinin prensipleri ise
şöyleydi: Mikrobölgelerin oluşturulması, bağımsız pla
nın yapılması, büyük kompleks yapıların inşası, tarih
boyunca oluşan şehir yapısının gözetilmesi, onun
modifikasyonu ve zenginleştirilmesi vs.
1972’de ise 1969’daki yarışmaya sunulan planların
temelinde Leningrad’daki Şehir Planlama Enstitüsü,
Kazan şehrinin merkezinin ayrıntılı planını yaptı. Bu
merkezin asıl temelini ise Kazanka Nehri oluşturuyor
du. Merkezin bütün başyapıtları da bu nehre doğru
uzanıyordu. Nehrin sol tarafındaki bu yapılar ve yerler
şunlardı: demir yolu istasyonu, merkezî stadyum, sirk
binası, Kremlin, Bulak’un kolu, Kuybışev ve Puşkin
mahalleleri, Özgürlük Binası. Nehrin sağ kıyısında ise
Dekabristı Mahallesi’ni de içine alan ve Yamaşev
Mahallesi’ne kadar uzanan bir alan bulunuyordu. 70’li
yılların sonunda Kazan’da mikrobölgelerin merkezleri
ile ilgili projeler geliştirilmeye ve hayata geçirilmeye
başlandı. Bu bağlamda Leninskiy (şimdiki
Aviastroiteley) semtindeki 25 No’lu mikrobölge
(mimar: F. Fahrutdinov) ile 27 No’lu mikrobölge
(mimar: H. Sungatullin, 1979) örnek olarak verilebilir.
1971’de Kazan Mühendislikİnşaat Enstitüsü’nün
Mimarlık Fakültesi mezun vermeye başladı. Bu dönem

Kazan’daki
“Piramit” adlı
kültür ve eğlence
merkezi, 2003

de özel projeler çerçevesinde çok sayıda yapı inşa edil Kazan’a gece
di. Bunların en önemlileri şunlardı: 2.400 kişilik sirk bakışı
binası (mimar: G. M. Piçuev, mühendisler: O. İ. Berim,
E. Yü. Brudnıy, 1967), Tataristan Hoteli (mimar: M. H.
Agişev, mühendisler: O. İ. Berim, M. D. Nadırşin, 1970),
Çehos Mahallesi’ndeki kapalı pazar (mimar: F. H.
Seletskiy, mühendis: V. V.Tsitoviç, 1971), Kazan Devlet
Üniversitesi Fizik Fakültesi (mimar: O. A. Kaşintseva).
80’li yılların sonunda ülkedeki sosyoekonomik şart
ların değişmesi ve pazar ekonomisine geçilmesi netice
sinde Kazan’daki inşaat süreci ile mimaride de değişim
başladı. Gorki ve Azino gibi yeni bölgelerde konut inşa
sına devam edildi. Kazanka’nın sağ kıyısındaki mahal
leler (Bolşie Klıki vs.) şehrin sınırlarını genişlettiler.
“Yeniden yapılandırma” siyaseti çerçevesinde,
1988’de Tataristan’da cami inşasına yeniden başlandı.
Şehrin farklı semtlerinde İslâm mimarisini yansıtan 13
cami yapıldı. Kazan’ın Eski Tatar ve Yeni Tatar mahalle
lerinde daha XIX. yüzyılın sonunda inşa edilen dinî
yapılar da vardı. Artık bunlar yeni kurulan ya da yapı

landırılan Müslüman mahallelerin ayrılmaz bir parçası
idi. Eski camiler restore edildi, sökülen minareler yeni
den yapıldı, namaz kılınan yerlerin iç kısmı dizayn edil
di. Yeni konutların yapıldığı semtlerle Kazanka
Nehri’nin arkasındaki eski mahallelerin bulunduğu yer
lerde de camiler inşa edildi.
1996’da, 1552’de Kazan’ın düşüşünden sonra yıkılan
çok minareli meşhur Kul Şerif Camisi’nin yeniden yapıl
ması kararlaştırıldı ve bu çerçevede en iyi proje yarış
ması başlatıldı. Yarışmayı A. G. Sattarov, A. V. Golovin,
A. İ. İshakov, İ. F. Sayfullin, M. V. Safranov, S. P. Şakurov
gibi mimarlardan oluşan grubun projesi kazandı ve bu
proje esas alınarak Kazan Kremlini’nde Kul Şerif Camisi

yapıldı. Kazanka Nehri’nin sağ kıyısında ise İslâm Üni
versitesi binası inşa edildi (mimar: R. V. Bilyalov).
90’lı yılların sonunda Tataristan’da şehirciliğin gelişi
mini yönlendiren Şehircilik Yasası ile Şehircilik Tüzüğü
gibi resmî mevzuatlar kabul edildi. 1997’de eski binala
rın yıkılması programının kabulü dolayısıyla şehrin eski
semtlerinde yaşayan aileler toplu olarak Zakazanye ve
Azino–2 gibi yeni semtlere yerleştirildi. Kazan’ın mer
kezinde de şehrin 1.000 yılı dolayısıyla restorasyon
çalışmaları yapıldı. Eski yapıların yerini modern ofis
binaları ile yüksek konforlu az katlı apartmanlar aldı.
2002 yılında ise Kazan’ın bundan sonraki gelişimini de
belirleyen şehrin yeni genel planı üzerinde çalışmalar
başlatıldı.
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Nüfusun
İçeriği
Etnoslar ve Dinler
Etnik Yapı
Tataristan’ın nüfusunu etnokültürel açıdan üç ana
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar, Tatarlar, Ruslarla
Ukrainler ve eskiden beri burada yaşayan Çuvaş,
Udmurt, Mari, Mordva, Başkurt gibi İdil Boyu halkla
rıdır. Son grubun içerisinde yer alan halkların asıl kit
leleri ise Tataristan’a komşu cumhuriyetlerde yaşa
maktadır. Bunun dışında Tataristan’ın büyük şehirleri
ne bazı BDT cumhuriyetlerinden yapılan göçler saye
sinde Azerbaycan Türkü, Ermeni, Tacik ve Özbeklerin
sayısı artmaktadır.
Tatarlar, nüfus ve köken açısından farklı grupları
birleştiren ve son derece karmaşık bir iç yapıya sahip
etnik topluluktur. Her ne kadar Tatar etnosunun çeşit
li unsurları arasındaki etnik entegrasyonun tamam
lanma seviyesine dair ortak bir görüş olmasa da etno
loglar Tatar etnosunun temelini aynı zamanda en
kalabalık nüfusa sahip İdilUral Tatarlarının oluşturdu
ğu görüşündedirler. İdil Ural Tatarlarının büyük kısmı
nı ise Tataristan Cumhuriyeti’nin dört bir tarafına
yayılan Kazan Tatarları oluşturmaktadır.
Kazan Tatarlarının kökenleri, Orta İdil bölgesinde
Bulgarların ortaya çıktığı VII–VIII. yüzyıllara kadar
dayanmaktadır. Bölgedeki diğer Türk boyları arasın
da âdeta liderliği üstlenen Bulgarlar kendi devletle
rini kurdukları gibi İslâmiyet’i de kabul ettiler ki
İslâmiyet, Tatar etnogenezinde ayrı öneme haizdi.
XIII. yüzyıldaki Moğol seferlerinden sonra İdil Bulgar
Devleti’nin nüfusunun bir kısmı kuzeye itildi. Türk
kökenli halkların yerli Fin Ugor halklarla karışma
süreci burada devam ett i. Bu dönemde Altın
Orda’da hâkim olan Kıpçak Türkçesi’nin temelinde
Tatar dili oluştu. “Kazanlı” olarak adlandırılan Kazan
Tatar topluluğunun siyasî ve kültürel açılardan olu
şum süreci, XV–XVI. yüzyıllarda Kazan Hanlığı döne
minde tamamlandı.
XX. yüzyılın başına kadar Rusya’daki Türk kökenli
halkların çoğu, “Tatar” olarak adlandırıldı. İdil
Tatarlarının bazı grupları bu ismi (Tatar), kendileri için
ancak XIX. yüzyılın sonlarından itibaren kullanmaya
Not: işaretin
boyutu, nüfus
sayısına eşittir

Tataristan
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başladılar. Bu süreçte Tatar millî hareketinin gelişme
si, dinî alandaki reformlar ve Sovyet dönemindeki
pasaportlarda vatandaşların mensup oldukları milli
yetlerin gösterilmesi uygulamasının başlaması önem
li rol oynadı.
Tatarların etnik “areal”ı (alanı) özellikle 1552’de
Kazan’ın işgalinden sonra değişti. XVIII. yüzyılın orta
larına kadar günümüz Tataristan toprakları içerisinde
ki Tatarların oranı azaldı. Rus nüfusun bölgeye yerleş
tirilmesi sonucunda yerli halklar İdilKama bölgesin
den Doğu bölgelerine çıkartıldılar. Bunun neticesinde
XVI–XVIII. yüzyıllarda buralarda Tatarların yoğun ola
rak yaşadığı ikinci bir alan oluştu. Daha geç tarihler
de, 1820–1840’lı yıllarda Tatarların oranının artışı,
onların Güney Urallar’ın kolonizasyonuna katılmaları
dolayısıyla önlenebildi. V. M. Kabuzan’a göre 1719’da
Tatarların, Tataristan dışındaki nüfuslarının oranı %
29 idi.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yavaş da olsa
Tatarların oranı artmaya başladı. Başlangıçta bunun
sebebi zorla Hristiyanlaştırılmaktan korkan Çuvaşla
rın asimilasyona uğraması ve İslâmiyet’e geçmeleriy
di. Daha sonraki süreçte ise Tatarların oranı, doğal
nüfus artışı sayesinde arttı. Bu süreç XX. yüzyılda da
devam etti. 1920’de TÖSSC’nin kurulduğu sıralarda
Tatarlar nüfusun % 44.3’ünü oluştururken, 2010’de bu
rakam % 53.2’a çıktı. Tatarların oranının cumhuriyet

teki artışı ancak birkaç kez kesint iye uğradı.
Bunlardan ilki, cumhuriyetten Doğu’ya toplu göçlerin
yaşandığı yıllardı. İkinci dönem ise cumhuriyette
büyük sanayi projelerinin gerçekleştirildiği (savaş
sonrasında İdil Boyu’nda petrol ve gaz yataklarının
keşfinin yapıldığı ve 1960’lı–1970’li yıllarda
Nijnekamsk sanayi kompleksinin kurulduğu) yıllardı.
Günümüzde Tatarlar, cumhuriyetin şehirleri ile ilçe
lerin büyük bir kısmında çoğunluğu oluşturmakta,
güneybatı ve kuzeydoğudaki ilçelerin dışında da
neredeyse cumhuriyetin tamamında onların oranı
artmaktadır. 1989–2002 yılları arasında bunun sebe
bi, devam eden doğal nüfus artışı ve göçtü. Eski
Sovyet cumhuriyetlerinden Rusya Federasyonu’na
göç eden Tatarların büyük kısmı Tataristan’a yerleşti.
İdilUral Tatarları arasında XVI–XVIII. yüzyıllarda
Hristiyanlığı kabul eden ve Kreşen (Vaftiz edilmiş)
olarak adlandırılan yerli halkın torunları da yer
almaktadır. Bazı araştırmacılara göre bunlar arasında
daha 1552’den önce Hristiyanlığı kabul eden Kazan
Hanlığı’nın Müslüman olmayan nüfusu da yer alıyor
du. Her ne kadar XX. yüzyılın başında Kreşenlerin Birinci sınıf
yaklaşık yarısı Hristiyanlık’tan çıksa da 1897’deki öğrencileri, Kazan
nüfus sayım sonuçlarına göre günümüz Tataristan
topraklarında yaklaşık 81.000 Hristiyan Tatar yaşıyor
du. Kreşenlerin sayısının en fazla olduğu dönem ise
1920 yılıydı. Bu tarihte Kreşenlerin sayısı 120.000 iken
Etnoslar

Bütün nüfus
Yahudiler
Ukrainler
Başkurtlar
Ruslar
Mordvalar
Tatarlar
Mariler
Çuvaşlar
Udmurtlar

2002 Nüfus
Sayımına Göre
Tataristan’ın
Nüfusu

Nüfus,
bin kişi

3779,3
3,5
24,0
14,9
1492,6
23,7
2000,1
18,8
126,5
24,2

Toplam
nüfusta oran

100,0
0,1
0,6
0,4
39,5
0,6
52,9
0,5
3,3
0,6

Şehirlilerin
oranı

73,8
99,1
92,3
88,8
86,2
68,3
66,5
56,2
43,5
37,8

bugünkü Tataristan topraklarında Rusların nüfus ora
nının azalmasına yol açtı. XX. yüzyılın bazı dönemle
rinde Rusların oranlarının artışı, 50’li ve 60’lı–70’li yıl
lardaki işçi göçleriyle ilgilidir.
Her yerde oranları gittikçe azalan Ruslar, cumhuri
yetin İdil Yanı ile Kama Yanı bölgelerinde yaşamakta

Bunlardan … nüfusa sahip şehirlerde
yaşayanlar (bin kişi), %
1.000’den
fazla (Kazan)

500–1000
(Naberejnıe
Çelnı)

100–250 50–100

50’ye
kadarki kasabalarda
yaşayanar

39,6
86,0
28,6
11,1
42,0
8,0
39,3
31,1
16,7
11,9

18,3
6,9
40,2
52,5
17,9
15,5
17,5
33,2
19,8
25,5

16,7
4,2
14,5
18,0
16,9
20,2
16,6
13,2
18,1
8,5

8,7
0,5
4,5
5,3
6,0
8,0
10,9
12,3
21,4
27,7

2010’de yalnızca 34.800 kişi, kendisinin Kreşen oldu
ğunu ileri sürdü. Bunların çoğu Tataristan vatandaşı
dır. Kreşenlerin aralıksız yerleştikleri bir coğrafya
yoktur. Kaldı ki nüfuslarının % 63’ü şehirlerde yaşa
maktadır. Günümüzde Kreşenlerin yoğun olarak
yaşadığı iki ana coğrafya vardır. Bunlardan ilki
Nijnekamsk, Mamadış, Elabuga, Tukaev ve
Mendeleev ilçeleridir. İkinci bölge ise Naberejnıe Çel
nı’dır. Kreşen Tatarlarının % 75’i buralarda yaşamakta
dır. Kazan ve civarındaki Kreşenlerin oranı ise %
12’dir.
Eski Kazan Hanlığı topraklarındaki Rus nüfusunun
hızlı artışı, 1552’den hemen sonra başladı. Merkezî ve
ardından da kara topraklardan köylülerin Orta İdil
bölgesine göç ettirilmesi ile Ruslar, bölgenin en kala
balık etnosu hâline geldiler. 1719’da onların nüfus
oranı % 47’ye çıktı. 1850’ye gelindiğinde de bu rakam
neredeyse hiç değişmemişti (% 48). Göçlerin yönleri
nin değiştirilmesi ve doğal nüfus artışının kesilmesi,
Gülsüm Teyze,
Urazbahtino
Köyü, 1971

10,4
1,9
9,2
8,7
12,4
40,0
8,1
6,6
14,3
7,5

6,3
0,4
3,0
4,4
4,8
8,2
7,7
3,5
9,8
18,8

dırlar. Rusların sayıca fazla oldukla
rı ilçeler şunlardır: Zelenodolsk,
Çistopol, Elabuga, Verhneuslon,
Laişev, Alekseev, Spassk, Elabuga,
Nijnekamsk,
Leninogorsk,
Bugulma, Novoşeşminsk.
İdil Boyu’ndaki etnoslar —
Çuvaşlar, Mordvalar, Mariler,
Udmurtlar — daha XV.–XVI. yüzyıl
larda Kazan Hanlığı’nın etki alanı
nın içerisindeydiler. Onların günü
müz Tataristan topraklarına toplu
ca yerleşt irilmesi, doğrudan
Rusların bölgeyi keşfi, zorla başla
tılan Hrist iyanlaştırma siyaset i,
yerli nüfusu köleleştirme çabası ve
XVIII–XIX. yüzyıllarda yaşanan top
rak kıtlığı gibi gelişme ve sorunlar
la ilgiliydi. Sovyet döneminde
özellikle sanayi merkezlerine yapı
lan işçi göçleri Orta İdil’in etnik coğrafyasını daha da
karmaşık hâle getirdi.
Tataristan’da yaşayan Çuvaşlarla Mordvaların
büyük bir kısmı, güneybatı ve güney ilçelerinde yer
leşiktir. Bu etnosların yerleştikleri iki bölge ön plana
çıkmaktadır. Çuvaşların % 20’si Çuvaşistan’a yakın
Drojjanoe, Buinsk, Tetüşi ilçelerinde yaşamaktadır.
Mordvaların % 10’undan fazlası, İdil’in sağ kıyısında
yaşamaktadır. KamskoUstyinskiy ilçesinin bazı köy
lerinde ise MordvaKaratay etnik grubu oluştu.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Azankaevo
ilçesinde folklor
bayramı

Nüfus
Nüfusun İçeriği

Tataristan’daki Çuvaş ve Mordvaların yarısından
fazlası ZavoljskoZakamskiy (İdil Ötesi — Kama
Ötesi) adlı bölgede yaşamaktadır. Tataristan’da
Çuvaşlar nüfus bakımından Aksubay ilçesinde birinci,
Nurlat, Çeremşansk, Alkeev ilçelerinde de Tatarlardan
sonra ikinci sırada bulunmaktadırlar. Mordvalar ise
Leninogorsk, Almetyevsk, Çeremşan, Bugulma ilçele
rindeki şehir ve köylere dağılmışlardır.
XVII–XVIII. yüzyıllarda doğu ve güneydoğuya göç
eden Marilerle Udmurtlar ağırlıklı olarak cumhuriye
tin kuzeydoğu kısmında yaşamaktadırlar. Burada
Marilerin yaklaşık % 70’inden fazlası, Udmurtların da
% 80’inden fazlası yerleşmiştir. Vytaka Nehri havza
sında yaşayan Baltaç ve Kukmora
Udmurtlarının yanı sıra cumhuriye
t in
güneydoğusunda
Buali
Udmurtları da mevcuttur.
Cumhuriyette yaşayan halkların
şehirleşme oranı büyük farklılıklar
arz etmektedir. Cumhuriyette
şehirleşme bakımından en yüksek
orana
Yahudiler,
Ukrainler,
Başkurtlar ve Ruslar sahiptir. Göç
dolayısıyla Yahudilerin nüfusu
1989’dan itibaren iki kat azaldı.
Daha XVIII. yüzyılın ortalarında
Orta İdil bölgesine yerleşen
Ukrainlerle Tatarların doğu ilçele
rinde yaşayan Başkurtların en
büyük cemaatleri, 1960’lı–1970’li
yıllardaki işçi göçleri sırasında oluş
tu. Cumhuriyetteki Ukrainlerin %
40’ı, Başkurtların da % 55’i
Naberejnıe Çelnı ile Nijnekamsk’ta
yaşamaktadır.
Şehirli nüfus oranı açısından Tatarlar, adı geçen etnik
grupların gerisindedirler. Bununla birlikte bu bağlamda
1970’li yıllardan itibaren Ruslarla fark, % 32’den %
20’ye kadar azaldı. 1970’li yıllarda şehirlerde yaşayan
Tatarların oranı yalnızca % 39 idi. 80’li yılların başında
bu oran yaklaşık % 50’ye, 2002’de ise % 66.5’e kadar

yükseldi. 1990’lı yıllarda da cumhuriyette şehirli nüfu
su en hızlı artan halk Tatarlardı. Şehirlerde yaşayan
Tatarların sayısı ve oranı köylerde yaşayanlardan daha
fazladır. Bunun sebebi ise köylerden şehirlere göçlerin
devam etmesi ve cumhuriyet dışından Tataristan’a göç
edenlerin daha çok şehirlere yerleşmesidir.
Oran olarak şehirlerde yaşayan en az nüfusa
Udmurtlar, Çuvaşlar ve Mariler sahiptir. Mordvaların
üçte ikisi şehirde yaşasa da bunlar orta ya da küçük
ölçekteki şehirlerdir.
Cumhuriyetteki Rusların üçte birinden fazlası,
Tatarların da dörtte biri Kazan’da yaşamaktadır.
Başkentte, Tataristan’ın genelinde olduğu gibi, XX.
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yüzyıl boyunca Tatarların oranı gittikçe arttı. Ancak
bu sürecin gecikerek gerçekleşt iğini görüyoruz.
1990’lı yılların sonuna kadar Kazan’da Rus nüfusu
hâkim konumdaydı. 1897’de Kazan’ın nüfusunun
ancak % 22’si Tatar iken, 1970’de bu oran % 36’ya,
1989’da ise % 40.5’e yükseldi. 90’lı yıllarda ise
durum değişti ve Tatarların nüfusu artarak neredey
se Rus nüfusun oranıyla eşitlendi. 2010’da Kazan
nüfusunun % 47.6’sı Tatar, % 48.6’sı Rus’tu.
Tataristan’da Dinî Durum
Tataristan Cumhuriyeti, Rusya’nın iki dinîkültürel
geleneğinin — İslâmiyet ve Ortodoksluk — etki alan
larının sınırında bulunmakta ve bu iki dinin yan yana
yaşamasına dair iyi bir örnek teşkil etmektedir.
Daha X. yüzyılda İdil Bulgar Devleti, aynen Kiev
Rusyası gibi iki genç devlet için en gelişmiş dünya
medeniyetlerine mensubiyeti de sağlayan dinleri
kabul ettiler. İdil Bulgar Devleti’nde İslâmiyet, Gök
Tengri dininin yerini aldı. VIII–X. yüzyıllarda Orta Asya
ile geliştirilen sıkı ticarî münasebetlerin de hızlandır
dığı İslâmlaşma süreci, Bulgarların devletleşme süreci
ile paralel bir şekilde gerçekleşti. Mayıs 922’de Bulgar
beyleri, Orta İdil bölgesine beraberinde din adamları
da getiren Bağdad Halifesi’nin elçilerinin gelişi dola
yısıyla düzenledikleri kurultayda İslâmiyet’i devletin
resmî dini olarak kabul ettiler. Bu husus, İdil Bulgar
Devleti’nin komşusu Hazar Kağanlığı ile münasebet
lerinde konumunu güçlendirmekle kalmadı, o
dönemde dinamik bir şekilde gelişen İslâm dünyası
ile kültürel ve dinî işbirliğini de arttırdı. Orta İdil
Boyu’nda Sünni İslâm’ın en hoşgörülü mezhebi
Hanefilik yayıldı. Yerli halkın âdet ve gelenekleri de
yeni dine organik bir şekilde dâhil oldu. X. yüzyılın
sonunda ise İdil Bulgarları Kiev Knezi Vladimir’e
İslâmiyet’i kabul etmesi teklifinde bulundular.
1236’da vuku bulan Moğol seferleri, İslâmiyet’in
bütün sosyal sınıflar içerisinde yayılmasını ve günü
müz Tatarlarının ataları olan Bulgar halkının etnik ola
rak pekişmesini hızlandırdı. Resmî din adamlarının
ideolojik tutumlarının zayıflaması, başta Yesevi tari
katının, ardından XVI–XVIII. yüzyıllarda Nakşibendi
tarikatının yayılmasına yol açtı.
XIII. yüzyılın ikinci yarısı — XIV. yüzyılda Altın Orda
Devleti’nde İslâmlaşma süreci devam etti, Özbek Han
döneminde (1313–1342) ise İslâmiyet bu devletin de
resmî dini oldu. Kazan Hanlığı döneminde
(1438–1552) ise Tatarların yerleşim alanı genişledi,
onlarla birlikte İslâmiyet’in etkisi de İdil ve Oka nehir
lerinin üst kısımlarına doğru yayıldı.
OrtodoksMüslüman temas alanının oluşumu,
1552’de Kazan Hanlığı topraklarının Ruslar tarafından
ele geçirilmesinden sonra hız kazandı. Ortodoksluğun
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etkisi en fazla günümüz Tataristan topraklarının
kuzeybatısı ile Rusların yerleşmeyi tercih ettikleri İdil,
Kama ve bunların büyük kolları boyunca, yani strate
jik ulaşım yolları üzerinde hissedildi. XVII–XIX. yüzyıl
lardan itibaren merkezî vilayetlerdeki devlete ve top
rak sahiplerine ait köylülerin buraya yerleştirilmesi ve
XX. yüzyılda sosyoekonomik alanda gerçekleşen
değişimler bu durumu değiştirdi. Ancak cumhuriyet
topraklarında günümüzde de etnik özelliklere göre
yapılan yerleşim yerlerine hâlâ rastlanmaktadır.
Etnik açıdan Hristiyanlığı cumhuriyette yalnızca
Ruslar temsil etmemektedir. Kazan Piskoposluğu,
misyonerlik faaliyetleriyle tanınmaktadır. Her ne
kadar bölge halkını Hristiyanlaştırma çabası, genel
itibarıyla pek başarılı olmasa da Kreşen Tatarları bu
sürecin hatırasını kendi kültürlerinde saklamaktadır
lar. Bunların büyük kısmı günümüzde Kazan ve cum
huriyet in kuzeydoğusunda yaşamaktadır. Ruslar
daha başarılı misyonerlik çalışmalarını Tatarlarla bir
likte bölgede yaşayan diğer etnik gruplar arasında
yürüttüler. Duacılarının büyük bir kısmını Çuvaşların
(Aksubay, Drojjanoe, Nurlat, Buinsk, Tetüşi,
Alekseevsk ilçelerinde), Udmurtların (Agrızsk,
Kukmora, Baltaç ilçelerinde), Marilerin (Baltaç,
Kukmora, Mamadış ilçelerinde), Mordvaların
(Almetyevsk, Leninogorsk, Tetüşi ilçelerinde) sahip
olduğu kiliseler oluşturur. Devrim öncesinde pisko
posluğun bünyesinde bütün Rusya için misyoner
yetiştiren birkaç eğitim kurumu vardı. Dinî şarkiyat
çılığın merkezi ise 1842’de açılan Kazan Ruhban
Akademisi idi. Meşhur Türkolog N. İ. İlminskiy’in ini
siyatifi ile bazı kutsal dinî kitaplar ve dua kitapları
İdil Boyu halklarının dillerine tercüme edildi.
Günümüzde de piskoposlukta bu tecrübeden istifade

edilmekte ve bazı kiliselerde dualar Tatarca ve
Çuvaşça yapılmaktadır.
Ortodoksluk XVI. yüzyılın ortalarından itibaren yal
nızca “aşağıdan” — köy cemiyet ağlarının genişletil
mesi üzerinden — yayılmadı. 1555’te kurulan Kazan
Piskoposluğu, cumhuriyetin kuzeybatısında yer alan
Ortodoks mukaddes yerleri ile de meşhurdur. İdil ve
kolları ile kesişen ormanlık bölgenin güney kısımların
da XVI–XVII. yüzyıllarda meşhur manastırlar kuruldu:
Raifskaya (Raifa), Sedmiozernaya (Yedi Göl),
Makariev ve Sviyajesk’taki Uspenskiy (Meryem
Ana’nın Göğe Kabulü) manastırları. Yine Kazan ve
yakın çevresinde SpasoPreobrajenskiy, İoanno
Predteçenskiy, Zilantov ve Kiziçevskiy manastırları
inşa edildi. Kazan Piskoposluğu, Ortodoks Rus
Kilisesi’ne Guriy, Varsonofiy, German ve Germogen
gibi kutsal piskoposlar kazandırdı. Germogen, daha
sonra patriklik seviyesine kadar yükseldi ve 1612’de
Rus halkını Leh istilâsına karşı koyma konusunda

Raifa Gölü’nün
kıyısında buzdan
yapılan haç

örgütledi. 1579’da Kazan’da Rusya’da en fazla hürmet
edilen Kazan Hz. Meryem İkonu bulundu.
Tataristan’da eski ayinciler (hizipçiler) olarak adlan
dırılan Hristiyanlar (XVII. yüzyıldaki din reformlarına
karşı çıkan ve Kilise tarafından hizipçi olarak ilan edi
len) da vardır. Bu dinî akımın İdil Boyu’nda da yayıl
mış olmasının sebeplerinden biri de bölgenin merkez
den ve resmî yetkililerden uzak olmasıydı. Bu akımın
etkisinin yayılmaya devam etmesinde İdilKama tica
ret yolu da önemli rol oynadı, çünkü hizipçiler arasın
da çok sayıda tüccar da vardı. XX. yüzyılın başında
Kazan’da hizipçilerin bir grubunu oluşturan Fedoseev
Cemiyeti kuruldu.
Zelenodolsk, Verhneuslonsk, KamskoUstyinsk,
Çistopol, Alekseevsk, Agrızsk ilçelerinde hizipçilerin
toplu yaşadığı yerleşim yerleri günümüzde de mev
cuttur. Yine Kazan ile Çistopol’de de büyük cemiyetle
ri vardır. Cumhuriyette hizipçilere ait Rusya Ortodoks
Hizipçi Kilisesi ile Eski Ortodoks Papazsızlar —
Fedoseevler Hareketi’ne bağlı kiliseler vardır.
II. Katerina’nın 1767’de Kazan’ı ziyaret etmesi,
1773’te “Bütün dinlere karşı hoşgörülülük” fermanının
yayımlanması ve 1778’de Orenburg’da Müslüman Dinî
Nezareti’nin kurulması, Rusya Müslümanlarının haya
tında yeni bir dönem başlattı. Cami ve medreselerin
inşasına başlandı. XIX. yüzyılın başlarında Tatar yerle
şim yerlerinin neredeyse hepsinde cami vardı. Bütün
bunlar burjuvazi reformları ile sanayi devrimine tepki
olan Tatar maarifçiliğinin gelişimi ve reformların ger
çekleştirilmesi için uygun zemin hazırladı. Rusya
Müslümanlarının toplumsal hareketi olan Ceditçilik,
Orta İdil Boyu’nda 1880’li yıllarda yayılmaya başlan
dı. Din ve millî geleneklerin değişmeden kalmasını
savunan kadimcilere karşılık ceditçiler, İslâmî değer
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sının artması neticesinde 1835’te
Katolik cemaati de örgütlendi. Her
iki (Protestan ve Katolik) cemaatin
de başlangıçtaki faaliyetleri, asker
ve ailelerinin dinî iht iyaçlarının
karşılanmasına yönelikti. Yine bu
süreçte asker din adamları büyük
rol oynadı.
1832’de vilayet merkezinde
Yahudi askerlerinin çocuklarından
oluşan taburların kurulmasıyla
Yahudi cemaati de oluşmuş oldu.
Ancak resmî olarak bu cemaat
ancak 1897’de kayda geçirildi.
XIX. yüzyılın ikinci yarısı — XX.
yüzyılın başlarında Kilise’de yaşa
nan kriz ile bu tarihlerde gerçek
leştirilen ekonomik reformlar, yeni
Protestan
denominasyonların
yayılmasına da yol açtı. 1906 yılın
dan itibaren Tataristan toprakların
da Bapt ist ve İncil(s)i Hrist iyan
toplulukları ortaya çıktı. İlk
dönemde bunların misyonerlik faa
liyetleri özellikle köylü Çuvaş ile
Mordvalar arasında başarılı oldu.

Kazan’daki Dinî
Kuruluşlar

lerin Avrupa medeniyetinin başarı
larıyla birleştirilmesini savunuyor
lardı. Bu süreçte ilk adımın dinî
eğitim alanında gerçekleştirilmesi
(yeni eğitim metotlarının uygulan
ması, ders programına yeni dersle
rin
koyulması)
planlandı.
Ceditçiliğin merkezleri ise Kazan, Ufa ve Orenburg
gibi büyük şehirlerdeki yeni usule göre eğitim veren
medreseler oldu. Kadimcilerin kaleleri ise eski usul
eğitim veren köy medreseleri idi.
XVIII–XIX. yüzyıllarda Tataristan sınırları içerisinde
Batı Hristiyan ve Yahudi cemiyetlerinin oluşumu ise
etnik ve her zaman da gönüllülük esasına göre yapıl
mayan göçlerle ilgiliydi. Her ne kadar ilk Protestanlar
Kazan’da, daha XVI. yüzyılın ikinci yarısında, Livonya
Savaşı sırasında esir edilen Almanların buraya yerleş
mesi ile birlikte görünseler de Luteryen cemaati
ancak 1767’de oluştu. Polonya İsyanı’na katılanların iç
vilayetlere gönderilmesi dolayısıyla Katoliklerin sayı

Kazan Kremlini
içerisindeki
Bogoveşenskiy
Katedrali ve Kul
Şerif Camisi

Sovyetler döneminde Ortodoksluk ile başlayan din
lere karşı baskı siyaset i, 1920’li yılların sonunda
İslâmiyet ve diğer dinleri de hedef aldı. Bütün dinî
okullar kapatıldı. Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetleri,
ayakta kalmayı başlayan birkaç kilisedeki ayinlerle
sınırlanırken, İslâmiyet daha da kötü durumdaydı.
1980’li yıllara gelindiğinde Tataristan’da ayakta kalan
cami sayısı 20’yi geçmiyordu. Bundan dolayı Sovyet
döneminde İslâmî geleneklerin korunmasında aile
önemli rol oynadı.
1990’lı yılların başında devlet ile din arasındaki
münasebetlerin normalleşmesi, dinî kurumların sayı
sını hızla arttırdı. En büyük artış İslâmî birlik ve
kurumlarda oldu. Onları ise Rus Ortodoks Kilisesi’nin
kurumları takip etti. Zor ve çelişkili bir şekilde ger
çekleşen dinî uyanışın önemli neticelerinden biri de
1998’de cumhuriyetteki neredeyse bütün Müslüman
cemiyetlerin Tataristan Cumhuriyeti Dinî Yönetimi
(Müftülüğü) altında birleşmesiydi.

Dinî kurumların sayısı halkın dine olan ilgisini ancak Rusya İslâm
tahminî olarak yansıtabilir. Günümüzde cumhuriyet Üniversitesi
teki her iki dinin de en önemli sorunu şüphesiz cema
atlerinin dindarlık seviyesinin düşük olmasıdır. Gerek
Ortodokslar gerekse de Müslümanlar, bu seviyenin
açılan cami ve kilise sayısı ile şimdilik uyuşmadığını
kabul etmektedirler. Bundan dolayı Tataristan’da dinî
eğitimin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir.
Müslümanlar arasında dinî eğit im dört seviyeye
bölünmüştür. En üst seviye, 1998’de açılan Rusya
İslâm Üniversitesi ile temsil edilmektedir. Kazan’da
ayrıca iki büyük medrese ile Mercanî Camisi’nin bün
yesindeki İslâm Lisesi dinî eğit im vermektedir.
Cumhuriyetin büyük şehirlerinde ayrıca 5 medrese
daha mevcuttur. Müslüman pazar okulları ağı da
genişlemektedir.
Ortodoks din adamı yetiştiren en yüksek seviyede
ki eğitim kurumları ise 1997’de açılan Kazan Ruhban
Okulu ile Naberejnıe Çelnı’da açılan Moskova Kutsal
Tihon Din Üniversitesi’nin şubesidir. Kiliselerin dörtte

İdil Bulgar
Devleti’nin
İslâmiyet’i
kabulünün 1.100
yıl dönümü
kutlamaları

biri, bünyelerinde pazar okulları bulundurmaktadır.
Restorasyon geçiren ve yeniden yapılan 8 manastır da
Ortodoks kültürünün önemli merkezleriydi.
Yeniden canlanan geleneklerden biri de kutsal sayı
lan mekânların, önemli Müslüman din adamlarının
mezarlarının ve önemli tarihî olaylarla bağlantılı yer
lerin ziyaretidir. Halk arasında özellikle İdil Bulgar
Devleti’nin ilk başkenti Bulgar’ın kalıntıları çok popü
lerdir. 2000’de burada ElKabir Camisi’nin minaresi
restore edildi. İkinci başkent Bilyar’ın (Alekseevsk
ilçesindeki Bilyarsk şehri) yakınlarında ise Müslüman
din adamlarının mezarlarının bulunduğu Kutsal
Anahtar adlı çeşme bulunmaktadır. Burası yalnızca
Müslümanlar tarafından değil Ortodokslar tarafından
da kutsal yer olarak kabul edilmektedir.
Köylerde yalnızca İslâmiyet ile Ortodoksluk dinleri
yaygınken büyük şehirlerdeki dinî durumu
Protestanlık ile “yeni” ve senkretik dinî akımlar da
etkilemektedir. Dinî geleneklere sahip olmayan ve
sosyoekonomik sorunlarla boğuşan mozaik, etnik ve Ortodoks Kilisesi
sosyal yapıları olan yeni sanayi merkezleri
(Naberejnıe Çelnı, Nijnekamsk, Almetyevsk) dinî pro
pagandalar ile misyonerlik faaliyetleri için uygun coğ
rafyalardır.
1990’lı yılların başında Rusya Almanları ile Lehlerin
etnokültürel cemiyetleri olarak yeniden canlanan
küçük Luteryen ve Katolik kuruluşları da değişimden
geçmektedir. Hristiyanlığın bu mezheplerine olan
ilginin artmasıyla birlikte bu kiliselere giden vatan
daşların etnik içeriği de değişmektedir. İngriya
İncil(s)i — Luteryen Kilisesi’ne gidenler ise baştan beri
büyük ölçüde Ruslarla Tatarlardı. 90’lı yılların başında
Baptistlerden ayrılan İncil(s)i Protestan Hristiyanlara
ait oluşumların sayısı da hızla artmaktadır.
Neredeyse bütün dinlerin bölgesel merkezlerinin
bulunduğu Kazan, cumhuriyetin en büyük dinî mer
kezidir. Hanlık dönemindeki anıtlar, IV. İvan’ın ordu
sunun şehri kuşattığı sırada yok olduğundan dolayı
şehrin dinî mikrocoğrafyası 1552’den sonra oluştu.
Ortodoks kiliselerin çoğu XVI. yüzyılın ortasında Tatar
halkının çıkartıldığı şehrin merkezinde bulunmakta

dır. Bunların başında Kremlin içerisindeki
Blagoveşenskiy Kilisesi, Nikolskiy Katedrali,
Petropavlovsk Katedrali ve İvan Predteçenskiy
Manastırı gelmektedir. Daha 1990’lı yılların sonunda
dinî uyanışın ve şehir merkezinin yeni sembolü,
Kazan Kremlini’nin içerisinde yer alan Kul Şerif
Camisi oldu. XVI. yüzyılda inşa edilen efsanevî selefi
gibi yeni yapı da çok minareli olarak inşa edildi.
Merkezin güney ve güneydoğusunda ve Kaban
Gölü ile İdil Nehri kıyısında XVI–XVII. yüzyıllarda
kurulan Eski Tatar, Yeni Tatar ve Çuhacılar mahalleleri
yer almaktadır. Onların planı hâlâ Müslümanların
yaşadığı şehirlere has semt ve mahallelere bölünmeyi
öngören uygulamanın izini taşımaktadır. Her mahalle
kendi cami ve mahallî idaresine sahipti. Günümüzde
yalnızca köylerde karşılaşabileceğimiz geleneksel
anlamdaki mahallelerin Kazan’daki “izleri”, Tatar
semtlerindeki camilerdir. Bu camiler, XVIII. yüzyılın
sonu — XX. yüzyılın başında, II. Katerina’nın şehri
ziyaretinden sonra inşa edilmiştir. Günümüzde Ş.
Mercanî adını taşıyan cami ile binaların bir kısmının
Muhammediye Medresesi’ne devredildiği Apanay
Camisi’nin inşasına da bizzat II. Katerina izin vermişti.
Yine Mercanî Medresesi’nin yakınlarına Tatar mahalle
havasını yaratan İslâm Kültür Merkezi yapıldı. Bu
merkez İslâmî kolej, kütüphane, kreş, huzur evi,
Müslüman tıp merkezi, kafe, mağaza, el işleri atölye
leri, hotel gibi yapılardan oluşmaktadır.
1552’den sonra Kazan’ın yeni ilçeleriyle kent civar
larına çok sayıda manastır inşa edildi. Batıda
Zilantov Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe Kabulü)
Manastırı yapıldı. Ancak XVIII. yüzyılın başlarında
onun topraklarında Amirallik Mahallesi kuruldu.
Kuzeyde, Kazanka Nehri’nin sağ kıyısında Kiziçeskiy
Manastırı, Kremlin’in doğusunda (Kazan İkonası’nın
bulunduğu) ise günümüzde yeniden canlandırılan
Bogoroditskiy manastırları inşa edildi. Orta Kaban
Gölü’nün güneydoğu kıyısında XVII–XVIII. yüzyıllarda
Voskresenskiy Novoierusalimskiy (Dirilme — Yeni
Kudüs) Manastırı yapıldı. Burası daha sonra Kazan
metropolitlerinin karargâhı oldu.
Kazan’ın dinî mimarisinin ayırte
dici özelliği, Batı ve Doğu mimarî
geleneklerinin sentezini oluştur
masıdır. Bu husus, kendisinden
gerek camilerin gerekse de kilise
lerin dış dizaynında söz ettirmek
tedir. Camilerin çoğu XIX. yüzyılda
örnek projelere göre inşa edilse de
planlarında Tatar mill î ve dinî
mimarî üslupları kullanılmıştır.
1990’lı yıllardan it ibaren ise
özellikle yeni ilçelerde cami ve kili
seler modern ve orijinal proje ve
çizimlere göre yapılmaktadır.
Kazan’ın Avıastroitelnaya semtin
de Ortodoks Piskoposluğu’nun
yeni idarî merkezi ve Ruhban
Okulu açıldı.
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Nüfus Dağılımı
Tataristan Cumhuriyeti, nüfus açısından İdil (Volga)
Federal Bölgesi içerisinde ikinci sırada yer almaktadır.
2016 tarihi itibarıyla cumhuriyetin nüfusu 3.868.000
idi. Cumhuriyette 21 şehir, 21 kasaba ve 3.000’den
fazla köy bulunmaktadır.
Şehirli nüfus açısından cumhuriyet, Rusya
Federasyonu’nun ortalama seviyesine (% 76.4) sahip
tir. Toprakların üçte birinde hiç şehir olmasa da bura
daki köyler nispeten büyük olup bunların ortalama
nüfusu 324’tür.
Tataristan’daki şehirlerin büyük bir kısmı küçük
şehirler olup bunlardaki nüfus, 50.000’in altındadır.
Şehirlilerin büyük bir kısmı, Kazan ile Naberejnıe Çelnı
gibi büyük şehirlerde yaşamaktadır. Cumhuriyetin
başkenti Kazan, Rusya Federasyonu’nun nüfusu
1.000.000’dan fazla olan 13 şehrinden biridir. Kazan’ın
etrafında 1.500.000’den fazla aglomerasyon (toplan
ma) mevcuttu. Bu coğrafyanın içerisinde Kazan’ın
dışında 6 şehir de yer aldı. Bu şehirlerden biri olan
Zelenodolsk, (Kazan ile Naberejnıe Çelnı dışında Şehirleşme Oranı
kalan) 100.000’den fazla nüfusa sahip cumhuriyetin iki
şehrinden biridir.

Kazan
Aglomerasyonu

Demografi
Tataristan nüfusu artış göstermektedir. 2010–2016
yılları arasında nüfus, 82.000 kişiye arttı. Önceki yıl
larda olduğu gibi cumhuriyette şehirli nüfusun oranı
yavaş da olsa artmaya devam etti. Şehirde yaşayan
nüfusun oranı, % 73.8’den (2002) % 76.4’e (2016) çıktı.
Tataristan, şehirli nüfus bakımından İdil Federal
Bölgesi içerisinde birinci sıradadır. Önceki döneme
kıyasla köy nüfusunda da artış oldu. Köylerde önceki
döneme kıyasla 2.000 kişi daha fazla yaşamaya başla
dı (artış % 0.2). 1970–1989 yılları arasında köylü nüfus
% 22.6 oranında azalmıştı.
XXI. yüzyılın başında Tataristan, yeni bir demogra
fik gelişim süreci içerisindedir. Bu durum, genel ola
rak dünyanın ve Rusya’nın gelişmiş bölgelerinin çoğu
için geçerlidir. İdil Boyu’nun diğer bölgelerine kıyasla
Tataristan’ın demografik durumu nispeten iyidir.
Cumhuriyette ölüm oranı ile doğal nüfus azalma
oranı en düşük seviyededir. Ancak 90’lı yılların ortala

rında nüfusun yaşlanması, doğum oranının azalması
ve doğal ölüm oranının artmasıyla Tataristan’ın nüfu
sunda azalma oldu. 2010’lu yıllarda doğal nüfus artışı
hızlandı. 2010’da % 0.2; 2013’te % 2.7; 2014’te % 2.6
oranında arttı. Cumhuriyet içerisindeki farklılıklar ise
yerleşim süreci, önceki dönemin gelişiminin tarihi ve
nüfusun etnik içeriğinden kaynaklanmaktadır.
2014 verilerine göre cumhuriyetteki doğum oranı
(% 14.8), bağlı olduğu Volga Federal Bölgesi’nin gene
linden (% 13.4) biraz daha yüksektir. Ekonomik krizin
de etkisiyle 90’lı yılların başında azalmaya başlayan
doğum oranı, son yıllarda artmasına rağmen, yine de
düşük seviyede kalmaya devam etmektedir.
Tataristan’ın çeşitli bölgeleri arasındaki doğum ora
nının 2.5 kat değiştiği (% 6.7 ile % 17.1) şartlarda
doğal nüfus azalmasını ölüm oranı belirlemektedir ki
bu husus, Tataristan’ın demografik gelişiminin en
önemli sorunlarından biridir. Nüfusun yaşlanması
dolayısıyla cumhuriyette ölüm oranı yavaş da olsa
sürekli olarak artmaktadır. 1990’da bu oran % 9.9
iken, 2014’de % 12.2’ye kadar çıktı. Rusya’nın gene
linde olduğu gibi cumhuriyette de ölüm oranının yük
selmesindeki en önemli sebepler arasında dış faktör
ler (kaza, yaralanma, cinayet, intihar vs.) gelmekte
dir. 1990–2002 yıllarındaki krizin de etkisiyle cinayet
ler 2.7 kat, intiharlar 1.7 kat arttı. Bu sebeplerle ölen
lerin büyük bir kısmı çalışabilir yaşta olan erkeklerdi.
Bununla birlikte geçiş döneminde çalışabilir yaştaki
erkekler arasındaki yüksek ölüm oranı, Rusya
Federasyonu’nun bütün bölgeleri için geçerli bir
durumdu. Bu süreç, “erkek nüfusunun yüksek oranda
ölümü” olarak adlandırıldı.
Hayat standardı ve sağlık durumunun en önemli
göstergesi olan ortalama yaşam süresi açısından
Tataristan, Rusya Federasyonu’nun bölgeleri arasında
en ön sıralarda yer almaktadır. 2015’de Tataristan
vatandaşlarının ortalama ömrü 72 olarak hesaplan
mıştı. Ancak nispeten iyi olarak değerlendirilebilecek
bu rakama (seviyeye) rağmen tahmin edilen ortalama
yaşam süresi azalmakla birlikte kadınlarla erkekler
arasındaki ortalama yaşam süresi farkı artmaktadır.
Nüfusun sonraki gelişimini de belirleyen yaş ortala
masını doğum ve ölüm oranlarının yanı sıra göç hare
ketleri de etkilemektedir.
Bütün ülkede olduğu gibi Tataristan’da da nüfus
yaşlanmaktadır. Cumhuriyetteki nüfusun yaş grupla
rına göre dağılımındaki denge, Rusya Federasyonu ve
Volga Federal Bölgesi’nin geneline kıyasla daha iyi
durumdadır. Yine Tataristan’da çocuklarla emeklilerin
toplam nüfus içerisindeki oranları eşittir (her birininki
% 20).
Nüfus yaş gruplarının oranı iskân faktörüne de
bağlıdır. Bu faktör aracılığıyla ise dolaylı olarak
nüfusun etnik içeriğinin rolü ortaya çıkmaktadır.
Özellikle Tatarların yoğun olarak yaşadıkları cumhu

Tataristan
Coğrafyasındaki
Nüfus Yoğunluğu

Doğum Oranı

riyetin köylerinde gerek doğum oranı gerekse de
ortalama ömür oranı daha yüksektir. Bundan dolayı
dır ki köylerde çocukların sayısı % 3, emekli yaştaki
insanların sayısı da % 10 oranında daha fazladır.
Bunun bir net icesi olarak cumhuriyetteki köylü
nüfus daha yaşlı olduğu gibi köy nüfusunun ortala
ma yaşı da gerek kadınlarda gerek erkeklerde genel
ortalamanın üç yaş üzerindedir.
Yaşlı kesimin oranı başta Naberejnıe Çelnı,
Nijnekamsk, Elabuga sanayi merkezleri olmak üzere
şehirlerde daha düşüktür. Cumhuriyetin önemli sana
yi kuruluşlarının burada olması, bu şehirlere göçlerin

gerçekleşmesine yol açtı. Bu şehirler aynı zamanda
en fazla çalışabilir nüfusa sahip şehirlerdir.
Ekonomik açıdan baktığımızda yaşlanan nüfusu,
olumsuz bir gelişme olarak nitelendirebiliriz.
Yaşlanan nüfus, çalışabilir durumda olan kesimler
üzerindeki iş yükünün de artmasına neden olmakta
dır. Bununla birlikte nüfusun yaşlanma süreci, dünya
genelinde görülen olgulardan biridir. Bunun en büyük
sebebi de doğum oranının uzun süredir azalma seyri
izlemesidir.
Geçtiğimiz dönemde evlilik ve aile ilişkileri konula
rında Avrupa modeli benimsenmiş durumdadır. Bu
Ölüm Oranı
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modelin özellikleri ise şunlardır: ailevi bağların zayıf
olması, evlilik dışı doğum oranı ile evlenme yaşının
yükselmesi. Tataristan’da resmî evliliklerin sayısı azal
dığı gibi boşanmaların sayısı artmaktadır.
Göç
XX. yüzyılın sonu — XXI. yüzyılın başında nüfus
azalmasının uzun bir süre devam ettiği şartlarda göç,
nüfus artışı sağlayan neredeyse yegâne faktör hâline
gelmektedir.
Tataristan’a gelip yerleşenlerin % 90’ından fazlası,
Rusya’nın diğer bölgelerinden göç eden vatandaşlar
dır. Bu oranın % 60’lık kısmı, cumhuriyet içerisindeki
göçler iken, diğer % 30’luk kısmı, ülkenin diğer bölge
lerinden yapılan göçlerdir. Tataristan’a hep aynı coğ
rafyalardan göç edilmektedir. Göçmenlerin büyük bir
kısmı
(%
90’ından
fazlası)
hâlâ
Rusya
Federasyonu’nun çeşitli bölgelerinden gelmektedir.
Bu bölgelerin başında da önemli oranda Tatar nüfusu
na sahip Başkurdistan ile Udmurt Cumhuriyeti gel
mektedir. Moskova ve Moskova İli’nin de dâhil olduğu
Merkezî Federal Bölge’nin dışında Tataristan’ın bütün
diğer bölgelerden göç aldığı nüfus, göç verdiği nüfus
tan daha yüksektir.
BDT ve Baltık ülkelerinden yapılan göç ise önem
açısından Rusya içinden yapılan göçlerden sonra ikin

Tataristan
Nüfusunun Yaş
Grupları

Doğal Nüfus
Artışı

Göç Dolayısıyla
Nüfus Artışı

ci sırada gelmektedir. Bu coğrafyalardan yapılan göç,
aynı zamanda yurt dışından yapılan göçün neredeyse
tamamını oluşturmaktadır. En fazla Özbekistan,
Tacikistan ve Ukrayna'dan göç oldu. Bu ülkelerden
özellikle Özbekistan, kalabalık Tatar nüfusuna sahip
t ir. Bu cumhuriyetleri Kırgızistan, Kazakistan ve
Azerbaycan takip etmektedir.
Göç kapsamında BDT ve Baltık ülkeleri dışındaki
yabancı ülkeler açısından baktığımızda Tataristan’ın

Göç Coğrafyası

nüfus kaybettiğini görüyoruz. Ancak bu sayı fazla
değildir (yıllık 200–300 kişi). En çok Almanya, ABD ve
İsrail tercih edilmektedir.
Yeni yüzyılda Tataristan Cumhuriyeti, azalan nüfus
şartlarında gelişimini sürdürmektedir. Nüfus kaybet
mesine rağmen daha yüksek doğum, daha düşük
ölüm oranı ve dışarıdan yapılan göç dolayısıyla Rusya
geneline kıyasla daha iyi durumdadır.

Tatar Halkının
Etnografyası
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Genel Bilgiler
Nüfus
Tatarlar, Rusya Federasyonu’nun nüfus açısından
ikinci, Tataristan Cumhuriyeti’nin de asıl nüfusunu
oluşturan halktır. Sibirya’daki Türk dilli halklarla
(Sibirya Tatarları) Kırım Türkleri (Kırım Tatarları) de
Tatar olarak adlandırılmaktadır. 2010 Nüfus sayımına
göre Tatarların Rusya Federasyonu içerisindeki top
lam nüfusları 5.310.000’dir. Bu rakam, Rusya nüfusu
nun % 3.87’sine denk gelmektedir. Tatarların bütün
dünyadaki nüfusları ise yaklaşık 7.000.000’dur.
XVIII. yüzyılın başında Rusya’da yaşayan ya da
daha sonra Rusya’ya dâhil edilen Tatarların sayısı
Bayram kıyafeti
ile Elabugalı
Kreşen Tatarı.
Ressam: D. M.
Zalyaletdinov,
XIX. yüzyıl

Geleneksel
kıyafeti ile
Astarhan Tatarı,
XIX. yüzyıl

heterojenlik, muhtemelen onların ırkî menşeleri ile
etnogenetik bağlantılarını da yansıtmaktadır. İdil
Ural Tatarları arasında dört temel antropolojik tip ön
plana çıkmaktadır.
1. Akdeniz ırkı içerisinde yer alan Pont ic
(Pontiyskiy) Tip: Koyu renk saç ve gözler veya karışık
pigmantasyon, büyük burun kemiği, burnun çıkıntılı
sırtı, sarkık burun ucu, yoğun sakal, uzamaya eğilimi
olan orta boy.
2. Açık Avrupaî Tip: Açık renk saç ve gözler, büyük
veya orta boy burun kemiği, burnun düz sırtı, orta
yoğunlukta sakal ile orta boy. Morfolojik özelliklerin
büyük bir kısmı (burun yapısı, yüz ölçüsü, vs.) bu tipi,
Pontic Tip ile yakınlaştırmaktadır.
3. İdilKama Tipi: Karışık saç ve göz pigmantasyo
nu, geniş ve alçak burun kemiği, sakalın fazla çıkma
ması, orta genişlikteki yüz, zayıf gelişmiş epikantus.
4. Mongoloid (Güney Sibirya) Tip: Koyu renk saç ve
gözler, geniş yüz, küçük burun kemiği, sıkça karşıla
şılan epikantus, sakalın az çıkması. Boy, Avrupaî tip
teki gibi orta uzunluktadır.
Bununla birlikte bu t iplerden
her biri, grupların hiç birinde tek
başına ve belirgin bir şekilde tem
sil edilmemektedir. Farklı bölge
lerde yaşayan ve farklı Tatar grup
larına mensup olan Tatarlar ara
sında evliliklerin yapılması, çevre
halklar arasında onların f izikî
özelliklerinin düzleşmesine sebep
olmaktadır.
Tatar Etnik Birliğinin Yapısı

Geleneksel
kıyafeti ile Mişer
Tatarı.
Ressam:
D. M.
Zalyaletdinov,
XIX. yüzyıl

XVIII–XX.
Yüzyılın
Başlarında Tatar
Nüfusu

“Tatar” adı, Tatar etnik birliğini
oluşturan İdilUral, Batı Sibirya,
Kırım, Bucak (Romanya) ve
Litvanya gibi bütün gruplar tara
fından kullanılan millî bir etno
nimdir. Eskiden söz konusu bütün
Tatar gruplarının bölgesel isimleri
(etnonimleri) de vardı. İdilUral
Tatarları — “Kazanlı”, “Mişer”; Astarhan Tatarları —
“Nogay”, “Karagaş”; Sibirya Tatarları — “Tobollık”,
“Turalı”; Litvanya Tatarları — “Lipka” (Litva) etno
nimlerini kullanmışlardır.
Rusya ile Batı Avrupa’da “Tatar” adı uzun bir süre
boyunca Anadolu Türkleri dışındaki bütün Türk boy
ları (hatta bazen Türk olmayanlar) için kullanıldı. Bu
da “Tatar” teriminin kullanım coğrafyasını genişletti.
“Tatar” etnonimi, ilk kez VI–VIII. yüzyıllarda Merkezî
Asya’nın Türk ve Moğol kabileleri arasında (“Otuz
Tatar” ve “Dokuz Tatar” şeklinde) ortaya çıktı.
Ortaçağ Tatar etnosu ise ancak XIII.–XIV. yüzyıllarda,

500.000’i geçmiyordu. XIX. yüzyılın sonuna kadar ise
bu sayı beş kat arttı. XX. yüzyılda Tatarların nüfusu iki
kat arttı.
Antropolojik Yapılar
Antropolojik yapılar bakımından Rusya Tatarlarının
bütün etnografik grupları Güney Sibirya ve Avrupai
tiptedirler. İlk tip (Güney Sibirya) Türklerin erken
tarihi ile ilgiliyken, ikincisi Tatar halkının etnogenezi
nin geç devirleriyle ilgilidir. Tatarların gerek etnik
grupları içerisindeki gerekse de aralarındaki ırkî
Tatar grupları

Yıllar ve nüfus (bin kişi)
1719

1744

1762

1782

1795

1833

1857

1897

1912

İdilUral Tatarları

261,1

327,1

396,8

509,3

617,3

1019,5

1416,1

2249,5

2936,0

Sibirya Tatarları

23,0

–

29,0

32,3

35,0

41,8

45,2

69,4

75,8

Astarhan Tatarları

5,2

5,4

9,2

10,9

13,0

22,9

25,7

38,8

48,4

Kırım Tatarları

–

150–160 1 –

120,2

166,5

237,5

211,1

185,4

181,4

Litvanya Tatarları

–

3,0–3,5 –

–

3,3

6,0

7,3

8,9

12,52

– Bilgi yoktur
1
— 1750 nüfus sayımı
2
— Tahminî bilgiler

Tatar Etnik Yapısı
Etnoslar

Tatar Etnik
Birliği’nin
Yapısı

Etnik Gruplar

Kırım Tatarları
(Kırım Tatar milleti)

Tatar milleti

Litvanya Tatarları

Bucak Tatarları

Etnocoğrafik gruplar
İdilUral Tatarları

Astarhan Tatarları

Sibirya Tatarları

Subetnik gruplar

Subdinî gruplar

Kazan Tatarları

Kasım Tatarları

Mişer Tatarları

Kreşen Tatarları

Ak Aymak
Kara Aymak
Kara Zipunlar
Bastansk

Kuzey
Güney
Lyambirsk
Ural Yanı

KazanTatar
Elabuga
Nagaybak
Molkeevsk
Çistopol

Etnograf ik gruplar

Merkezî
TeptyarBaşkurt
Güney Doğu
Perm
Çepetsk
İnçkinsk

Şemadan da anlaşılacağı üzere Tatar
birliği çerçevesinde iki etnos ile iki
etnik gruptan bahsetmek
mümkündür. Her ne kadar bunların
hepsi Ortaçağ Altın Orda Türk
(Tatar) etnosuna dayansa da
herbirinin etnik tarihi farklıdır.
Litvanya ve Bucak Tatarlarını
XV–XVI. yüzyıllarda kaybolan
Ortaçağ Tatar etnosunun sayıca da
küçük kalıntıları olarak ele almak
gerekmektedir. Kırım Tatar ve
(Kazan) Tatar milletleri ise XIX–XX.
yüzyılların sınırında kendilerine has
etnik şekilleri olmadan önce birkaç
etnik transformasyon sürecinden
geçtiler.

Bayramlık
kıyafetiyle Kazan
Tatarı. Ressam:
M. E. Korneev,
XIX. yüzyılın başı

Geleneksel
kıyafeti ile Sibirya
Tatarı.
D. Yusupova’nın
fotoğrafı, XX.
yüzyıl

Geleneksel kıyafeti
ile Kasım Tatarı.
Ressam:
D. M. Zalyaletdinov,
XIX. yüzyılın sonu

Altın Orda’nın içerisinde oluştu. Tatar milletinin olu
şum süreci, üç etnik birliğin (İdil Ural Tatarları,
Sibirya Tatarları, Astarhan Tatarları) entegrasyonu
yoluyla gerçekleşt i. Millet in çekirdeğini İdil Ural
Tatarları oluşturdular. Kreşen Tatarları gibi dinî bir Erkek kemerleri,
grup, üç subetnosun hiçbiriyle tam olarak uyuşma XIX. yüzyıl
maktadır. Bundan dolayı Kreşen Tatarlarını, özel bir
grup olarak değerlendiriyoruz. XX. yüzyılın başların
da ise “Tatar” terimi artık yalnızca İdilUral, Kırım ve
Batı Sibirya’nın Türk nüfusu ile ana dillerini kaybe
den tarihî Litvanya topraklarındaki Müslüman Türk
nüfusu için kullanılmaya başlandı.
Etnogenezin Ana Teorileri
Tatarların etnogenezine dair üç temel görüş mev
cuttur:
1. BulgarTatar Teorisi. Bu teoriye göre Tatar halkı
nın etnik temelinde VIII. yüzyılda Orta İdil ile Ural
Yanı bölgelerinde oluşan Bulgar etnosu yatmaktadır.
(Son dönemde bu teorinin bazı savunucuları Türk
Bulgar kabilelerinin bölgede M. Ö. VIII–VII. yüzyıllar
da ve daha öncesinde ortaya çıktığını ileri sürmekte
dirler). Günümüz Tatar (Bulgar Tatar) halkının temel
etnokültürel gelenek ve özellikleri İdil Bulgar Devleti
döneminde (X–XIII. yüzyıllar) oluştu. Altın Orda,
Kazan Hanlığı ve Çarlık Rusya dönemlerinde dil ve

kültürde küçük değişiklikler oldu. Altın Orda içerisin
de bulunan İdil Bulgarları, siyasî ve kültürel özerkliğe
sahiptiler. Altın Orda’nın etnopolitik hâkimiyet siste
mi ile kültürünün etkisi ise Bulgar toplumu üzerinde
pek görülmedi.
2. Tatar halkının TatarMoğol kökenli olduğuna
dair teori ise VI–VIII. yüzyıllarda TatarMoğol
(Merkezî Asya) etnik gruplarının Avrupa’ya göçleri
faktörüne dayanmaktadır. Söz konusu gruplar, Altın
Orda döneminde Kıpçaklarla karışarak ve İslâmiyet’i
kabul ederek günümüz Tatarlarının devlet sistemi ile
kültürlerinin temelini oluşturdular.
3. TürkTatar Teorisi. Bu teori, günümüz
Tatarlarının Türk Tatar kökenleri üzerinde yoğunlaş
makta, onların Türk Kağanlığı, Büyük Bulgar Devleti,
Hazar Kağanlığı, İdil Bulgar Devleti ile Avrasya’nın
KıpçakKimek ve TatarMoğol etnik gruplarının etno
polit ik geleneklerinin etnogenezinde önemli rol
oynadığını savunmaktadır. Bu teorinin taraftarları
etnogenez ve etnik tarihin asıl unsurları olarak millî
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Genç Tatar kızı.
Resmin kopyası:
V. Hudyakov.
Ressam:
A. A. Mazanov

şuurun oluşum ve gelişimi, din, devlet yapısı, yazılı
kültür, eğitim sistemi gibi faktörleri kabul etmekte,
Tatar millet inin etnokültürel kökenlerinin İdil
Ural’dan çok daha geniş coğrafyaya yayıldığını
savunmaktadırlar. Bu teori Tatar etnosunun en
önemli dönemi olarak Cuci Ulusu (Altın Orda) döne
mini görmektedir. Bu dönemde dışarıdan gelen
TatarMoğol kabileleri ile yerli Bulgar ve Kıpçak
geleneklerinin karışımı ile yeni devlet yapısı, kültür
ve edebî dil oluştu. Cuci Ulusu’nda ve özellikle de
İslâmiyet’i kabul eden askerî çevreler ve memurlar
arasında yeni tarihî geleneklerle Tatar etnopolitik
şuuru ortaya çıktı.
Altın Orda Devleti’nin birkaç bağımsız devlete
parçalanmasından sonra Tatar etnosu da bölündü ve
her bir grup bağımsız olarak gelişimini sürdürdü. Bu
süreçte özellikle Tatar hanlıklarının Ruslar tarafından
ele geçirilmesinden sonra din (İslâmiyet) faktörü
önemli rol oynamaya başladı.
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Etnopolitik Tarih
Ortaçağ Tatar etnosunun oluşum sürecinde iki
dönem ön plana çıkarılmaktadır. Bunlardan ilki,
temel etnik unsurların oluşum dönemi (VI. yüzyılın
ortası — XIII. yüzyılın ortası) ile ortak Tatar etnopoli
tik birliğin oluşum dönemidir (XIII. yüzyılın ortası —
XV. yüzyılın ilk çeyreği). Birinci dönemde halkın
temel etnik unsurları oluşurken, ikinci dönemde söz
konusu unsurlar temelinde ortak Tatar etnosu ortaya
çıktı.
Tatarların vatanı olarak Merkezî Asya ile Güney
Sibirya toprakları kabul edilmektedir. Bu coğrafya
daki ahalinin etnokültürel, antropolojik ve büyük

Kırım Tatarları
ile Molla.
Ressam:
G.-F. H. Pauli,
XX. yüzyıl

Arı kovanı
yanında Tatar.
Gravürün
kopyası: İ. Zauner

ölçüde dil özelliklerinin oluşumunda Mongoloid
TürkMoğol gruplarının Europid İran ve Hint Avrupa
grupları ile FinUgor ve Samoid halklarıyla karışımı
büyük rol oynadı. Bu karışma süreci çok uzun bir süre
boyunca devam ett i. Erken Ortaçağ döneminin
sonunda en büyük Türk etnopolitik grupları artık
belirlenmişt i: HazarBulgar grubu, Kıpçaklar,
Oğuzlar vs. Tatarlar da dâhil Türk halklarının oluşma
sının sonraki devresi Çengizoğulları Devleti’nin kuru
luşu oldu. Tatar halkının etnogenezinde Altın Orda
dönemi belirleyici dönem oldu ve bu dönemde
Tatarların temel etnopolitik özellikleri oluştu.
XIII. yüzyılın başlarına gelindiğinde Tatar birlikleri,
Çengiz Han başkanlığındaki Moğol Devleti’nin içeri
sinde yer aldılar ve onun askerî seferlerine katıldılar.
Türk Kağanlığı’ndan sonra ikinci büyük Avrasya
imparatorluğu olan Ulusu çok uzun süre tarih sahne
sinde kalamadı. Ancak bu zor dönemde Ortaçağ
Tatarları kendi devletlerini kurmakla kalmadılar, ken
dilerine ait etnopolitik ideoloji ürettiler ve bu ideolo

jiye yeni fikirlerini, mitolojilerini ve sembollerini de
yansıttılar.
Bu devlet, çağdaşları tarafından çok farklı isimler
le adlandırıldı. Araplar “Kuzey Tatarlarının Devleti”,
“Deşti Kıpçak”, “Cuci Ulusu” terimlerini kullanırken,
Avrupalılar devlete “Tatariya” ve “Kumanların Ülke
si” dediler. Ruslar bu komşularını “Orda” ya da
“Tatar Çarlığı” isimleriyle zikrederken Tatarların ken
dileri “Uluğ Ulus” terimini kullandılar. Son isim,
Tatarlar tarafından aynı zamanda “altın” olarak algı
lanıyordu (Ortaçağ’da “altın” ve “ulu” kelimeleri eş
anlamlı idiler). Nitekim Edigey Destanı’nda da devlet
“Altın Orda” olarak geçmektedir. Daha sonra bu

Sibirya Tatarı,
Ressam:
M. S. Znamenskiy,
XIX. yüzyıl

adlandırma, XIII–XV. yüzyıllardaki Tatarların bu dev
leti için herkesçe kabul edilen bir isim hâline geldi.
Cuci Ulusu’nun kuruluşu ve sosyal yapısının gelişti
rilmesi, bölgede etnopolitik durumu baştan sona
değiştirdi. Her ne kadar göçebeler arasında klan sis
temi devam ettirilse de bu sistem bambaşka bir hâl
aldı. Artık eski kan bağı akrabalığından ziyade yeni
hükümdarlara şahsî bağlılık daha önemliydi.
Altın Orda Devleti’nin siyasî ve ekonomik açılardan
zirvede olduğu dönemler, Özbek Han (1312–1342) ve
Canibek Han (1342–1357) dönemleridir. Bu tarihlerde
ticaret ve ekonominin de gelişmesiyle birlikte mer
kezî iktidar güçlendi, tek bir yönetim sistemi oluştu,
sınırlar istikrara kavuştu, daha çok küçük orda sahip
lerinden oluşan büyük bir ordu kuruldu. Han idaresi
nin desteğiyle onlarca büyük şehir kuruldu ve bunlar
da Cuci Ulusu’na has imparatorluk kültürü gelişti.
Cuci’yi Çengiz’in karizmasının mirasçısı ve Cuci
Ulusu’nun kurucusu olarak iki açıdan öven Cuci
(Tatar) tarih geleneği kendinden söz ettirmeye baş
ladı. Bütün bunlar çeşitli Türk halklarının birleşmesi
nin ideolojik çekirdeğini de oluşturmuş oldu.
Cuci Ulusu’nun güçlenmesi, şehirlerin gelişimi,
askerî feodal sınıfın ortaya çıkması, edebî dilin oluş
ması (İdil Türkçesi) Tatar etnopolitik birliğin ortaya
çıkmasına vesile oldu. Bu süreçlerde belirleyici roller
den birini ideolojik sebeplerin (özellikle de yeni Cuci

Tomsklu Tatar
kızı, Ressam:
E. M. Korneev,
XIX. yüzyılın başı

Mişer kızlarının
kıyafeti.
Ressam: D. N.
Zalyaletdinov,
XIX. yüzyılın
ortası

etnopolitik özdeşleşmesinin uygulamaya sokulması)
oynadığını da tahmin etmek mümkündür.
Altın Orda dönemindeki dinî, siyasî ve etnik süreç
lerin kavşağında ortaya çıkan tarihî fenomenlerden
biri de “Çengizcilik” ideolojisinin, yani Çengiz Han ve
başta oğlu Cuci olmak üzere evlatlarının siyasî kültü
nün ortaya çıkmasıdır. Bu husus yalnızca dönemin
özelliklerinden biri olarak kalmayarak Cuci Ulusu
nüfusunun etnopolitik bilincinin gelişiminin yönü ve
eğilimini de belirledi. Çengiz Han kültünün çekirde
ğini oluşturduğu mitolojiler sistemi, Tatar etnososyal
kimliğinin oluşum ve gelişim süreçleri ile mekaniz
malarını yönlendiren faktör oldu.
XIV. yüzyılın başlarında İslâmiyet, resmî din olarak
kabul edildi ve bu husus halkların entegrasyon süre
cini hızlandırdı. Tek bir etnosun oluşumunu sağladı
ve Avrasya’daki bütün Türk halkları üzerinde derin iz
bıraktı. Geleneksel (Türk ve Moğol) mitlerle İslâmî
fikir ve sembollere sahip olan Altın Orda’nın devlet
ideolojisi, TürkTatar şuurunun güçlü bir tezahürü idi.

Kazan Tatarı.
Sulu boya resmi:
K. F. Gun,
Ressam: D. N.
Zalyaletdinov,
XIX. yüzyıl

Bu ideoloji o kadar güçlüydü ki, önceki dönemlerin
daha zayıf ve daha az uygun olan mitlerini âdeta
yuttu ve Avrasya’nın Geç Ortaçağ Türk devlet ve
halklarının tarihîsiyasî düşüncesinin bundan sonraki
gelişimini belirlemiş oldu. Tatar tarih geleneği çok
güçlü idi ve Cuci Ulusu’nun yıkılışından sonra
XV–XVII. yüzyıllardaki çeşitli Tatar devletlerinin böl
gesel tarihî gelenekleri içerisinde temel taşlardan
biri olarak yer aldı.
“Tatar” teriminin kullanımının birkaç devresi var
dır. Moğol öncesi dönemde (XII. Yüzyıl) bu terim
daha çok Merkezî Asya bölgelerinde güçlü Tatar
kabilelerinin birliği ile bir şekilde temasta bulunan
ve onların siyasetlerinin hedefinde olan farklı etnos
lar için kullanıldı. Tatarlar, Moğol Devleti içerisine
dâhil edildikten sonra etnonim, Moğolların ele
geçirdiği diğer halklar arasında da yayıldı. XIV–XV.
Yüzyıllarda ise bu terim, hakim elit sınıf ve genel
olarak göçebe halk anlamında Cuci Ulusu’nun
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Kırım Tatarları,
Ressam: H-G. F.
Geysler, XIX.
yüzyılın başı

anlamdaşı olarak da kullanıldı. Devletin gerek yerle
şik gerekse de göçebe halkı, muhtemelen kendileri
ne “Müslüman” diyordu.
Altın Orda Devleti’nin parçalanma sürecine girme
siyle birlikte devletin topraklarında Tatar devletle
ri — Kazan, Kırım, Kasım, Astarhan, Şeybanî (onun
temelinde Tümen ve daha sonra Sibir) hanlıkları —
ortaya çıktı. 1502’de yıkılan Büyük Orda’nın dışında
adı geçen bu devletlerin sınırlarında bağımsız Tatar
etnopolitik birlikleri kuruldu. “Tatar” makroetnonimi
kullanılmaya devam edilirken (Sosyal açıdan çok
prestijliydi) hanın adına (Özbekler, Nogaylar, Şeyba
niler) ya da şehir ve bölge adına (Kazan, Kırım) atfen
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Kazan Tatarı.
A. Martınov’un
resminden yapılan
kopya. Ressam:
D. N.
Zalyaletdinov,
XIX. yüzyıl

Erkek atkısı. Ev
işi, XIX. yüzyıl

yeni etnonimler de ortaya çıktı. Bunların neredeyse
tamamı Cuci Ulusu tarihi ile bağlantılı olduğu gibi
bünyelerinde de Mangıt, Barın, Kıpçak, Argın, Şirin
ve askerî elitin ortak adı olan “Tatar” gibi kabile
(etnopolitik) gruplarını bulundurmaktadırlar.
Her ne kadar XV–XVI. yüzyıllar
da ve bazen de daha sonra (Kırım
Tatarları vs.) etnik birlikler bu dev
letler çerçevesinde feodal halklara
dönüşüm süreçleri yaşasalar da fii
liyatta kendi aralarında geniş bağ
lara sahip oldular. Belirli dinî klan
farklılıklarına rağmen onların en
yüksek feodal sınıfları (“Tatar”)
ortaktı. Bunun dışında Büyük
Orda, uzun bir süre daha (1502’ye
kadar) bütün Tatar birliklerinin
etnik ve siyasî çekirdeği olarak kal
maya devam etti.
Bundan dolayı Tatar hanlıkları
nın dönemi, Altın OrdaTatar etno
polit ik birliğinin, yani Ortaçağ
Tatarlarının etnik tarihinin devamı
niteliğinde oldu. Günümüzdeki
farklı etnik Tatar grupları da
XV–XVI. yüzyıllarda mevcut olan
farklı Tatar devletlerindeki etno
polit ik oluşumların (halkların)
mirasçısıdırlar.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında İdil,
Ural ve ardından da Batı
Sibirya’nın Ruslar tarafından ele
geçirilmesinden sonra, XVI–XVII.

Sibirya
Vilayeti’ndeki
Mişer Tatarları,
XIX. yüzyılın sonu

yüzyıllarda, yaşanan Tatar göçleri dolayısıyla İdil
Ural bölgesindeki Tatarların çeşitli gruplara ayrılma
uygulaması terk edildi ve bunun da neticesinde XVII.
yüzyılın sonlarına doğru İdilUral Tatarları ortak bir
etnos (halk) etrafında birleştiler. İdilUral bölgesin
deki Tatarların etnik gelişim süreci, yavaş yavaş
“Tatar” kimliğini ortaya çıkaracak şekilde gelişti.
Başlangıçta bu süreç subetnos ve lokal gruplar çerçe
vesinde gerçekleştiği için ortak etnonimin yanı sıra
çeşitli sınıf ve bölgesel adlar da kullanıldı. Ancak İdil
Ural Tatar birliğinin pekişmesini sağlayan birtakım
dış faktörler de vardı.
Söz konusu dış faktörlerden biri İslâmiyet idi.
Tatarların çoğu atalarının dininde (İslâm) kalmaya
devam ettiler. Nogaylar ve daha sonra Başkurtların
dışında dört bir tarafın Hristiyan ve paganlarla çeviri
li olması, Tatarların İdil ve Ural sınırlarında birleşme
sini sağladı. Daha Altın Orda döneminden miras
kalan bir başka ortak değer de Eski Tatarca edebî
diliydi (İdil Türkçesi).
İdil Ural Tatar birliği oluşurken Kazan Tatarları ile
Mişerler (onların komşusu Kasım Tatarları ile de) ve
Ural Yanı Tatarları arasındaki kültürel ve dil farklılık
ları daha mevcuttu. Ancak iç etnik ayrımlara ve XVI.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kreşen Tatarlarının
Müslüman Tatarlardan ayrılmasına rağmen Uralların
kuzeybatısındaki etnik sınırların belirli olmaması ve

İdil Ural
Tatarlarının
Etnokültürel
Birliği, XIX.
Yüzyılın Sonu —
XX. Yüzyılın Başı

ortak etnonimin yayılması, İdil Ural bölgesindeki
Tatar gruplarının etnik yakınlaşmasını sağladı. XVII.
yüzyılın sonlarında İdil Ural Tatarları’nın etnos olma
süreci artık tamamlanmıştı.
Yalnızca Sibirya ile Astarhan Tatarları bunların
dışında kaldılar. Astarhan Tatarları, Altın Orda grup
larının (ve belki de Hazar ve Kıpçak kökenli unsurla
rın da) evlatlarıydılar. Astarhan Hanlığı, kısmen
Nogay Ordası ve diğer Nogay ordalarında yaşayan
bu nüfus, Nogayların güçlü etkisi altındaydı.
Astarhan Tatarlarının bazı grupları — Yurt Tatarları
ve Karagaşlar — içerisinde Nogay ve Altın Orda Türk
etnosları gibi farklı alt grupları ayırt ediliyordu.
Sibirya Tatarlarının temelini ise Kıpçak ve Nogay
Kıpçak kökenli gruplar oluşturdu. Asimile edilen
Ugorlar da Sibirya Tatarlarının oluşumunda önemli
rol oynadılar.
1783 yılına kadar kendi devletlerine sahip olan
Kırım Tatarları bağımsız geliştiler. Bucak Tatarları ile
Nijegorodlu zengin Tatarlar

Litvanya Tatarlarının gelişimi ise farklı devletler çer
çevesinde gerçekleşti.
XVIII–XX. Yüzyılın Başında Tatar Milletinin
Oluşumu

Mişer Tatarlarının
kıyafetleri, XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı
Erkek atkısı,
XIX. yüzyıl

Bu süreçte üç dönem ön plana çıkmaktadır: 1)
XVIII–XIX. yüzyılın ortası: “Müslüman milletin” geli
şimi; 2) XIX. yüzyılın ikinci yarısı — 1905: “etnik
(etnokültürel) milletin” gelişimi; 3) 1905 — 1920’li
yılların sonu: “siyasî milletin” ortaya çıkması.
“Müslüman millet” dönemi. XVII. yüzyılın sonu —
XVIII. yüzyılın ortasında Rus İmparatorluğu’nun en
üst yetkilileri, Tatarlara toplu Hristiyanlaştırma ara
cılığıyla yeni bir gelişim paradigması yüklemeye
çalıştılar. Ancak bu siyaset İdil ve Ural
Müslümanlarının kültürel birlikteliğinin pekişmesine
yol açtı ve onların bir nevi “Müslüman millet” çerçe
vesinde örgütlenmelerini hızlandırdı. Çok kısa süre
içerisinde bu millet, Rusya’ya karşı önemli başarılar
(1782’de Kazan Tatar Belediye Meclisi ile Orenburg
Müslüman Dinî Nezareti’nin kuruluşu ve Kazan’da
dinî kitapların basımı için Tatar Matbaası’nın açılma
sı) elde etti.
“Etnokültürel millet” dönemi. Burjuvazi münase
betlerinin ve şehirleşmenin yavaş tempolarla geliş
mesi dolayısıyla İdil Ural Tatarlarının etnik kültürün
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Ressam:
J. B. Leprens,
1768

Kazan Tatarları.
Ressam: G.-F. H.
Pauli. XIX. yüzyıl

de 1860’lı yıllara kadar Ortaçağ’a has bazı özellikler
korundu. XIX. yüzyılın ikinci yarısında durum değişti:
Profesyoneller tarafından kurulmakta ve yayılmakta
olan “yüksek” kültür, hızlı bir şekilde gelişmeye baş
ladı. Aynı zamanda dinin kültürden ayrılma süreci
devam etti. Bunun da sonucunda kültür daha “etnik”
bir hâl aldı. Kültür alanındaki reformlar bütün alanla
rı kapsadı: dil (Yeni edebî dil oluşturuldu), eğitim
(yeni eğitim metotların tatbik edildiği ceditçi okul
ların gelişimi), basın yayın (millî dilde kitap ve peri
yodik yayınların basımı). Oluşmakta olan “yüksek”
kültürün etkisiyle kültürün geleneksel (halk) tabaka

Etnografik Gruplar
Seviyesinde İdil Ural
Tatarlarının
Etnokültürel Birlikleri,
XIX. Yüzyılın Sonu —
XX. Yüzyılın Başı

Etnografik Alt
Gruplar
Seviyesinde İdil
Ural Tatarlarının
Etnokültürel
Birlikleri, XIX.
Yüzyılın Sonu —
XX. Yüzyılın Başı

Kadife tekke,

Mişer
Tatarlarının
kıyafeti.
Ressam:
D. N.
Zalyaletdinov.
XIX. yüzyılın
ortası

sı da değişti. Neticede gerçekle XX. yüzyılın başı
şen kökten değişiklikler sonucun
da İdil Ural Tatarları “etnik (etno
kültürel) millete” dönüştüler.
“Siyasî millet” dönemi. “Siyasî
millet in”
oluşum
süreci
1905–1907’de başladı. Bu tarihte
kültüreldinî özerkliğin temel
içeriği belirlendi. 1917’deki Şubat
Devrimi’nden sonra Kazan’da ger
çekleşt irilen II. Bütün Rusya
Müslümanları Kongresi’nin 22
Temmuz 1917 tarihindeki oturu
munda “İç Rusya Müslümanlarının Mill îKültürel
Özerkliklerinin Esasları” adlı belge kabul edildi.
Rusça’nın yanı sıra Türkçe de devlet dini olarak kabul
edildi. Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan (27 Mayıs 1920) sonra
“siyasî milletin” oluşum süreci Sovyet versiyonunda
da olsa devam etti. Ancak bu süreç daha 1920’li yıl
ların ilk yarısında sınırlandırılmaya başlandı.
Daha sonraki tarihte iki resmî dili öngören 1925
Anayasa projesinin onaylanmasından vazgeçildi ve
Latin alfabesine geçiş hızlandırıldı. 1920’li–1930’lu
yıllardaki baskı siyasetinin neticesinde Tatarların
“siyasî millet” sürecine son verildi.

Entelektüellerin Tatar mill î kimliğini oluşturma
sürecinde iki dönem ön plana çıkmaktadır.
Bunlardan ilki, XVIII–XIX. yüzyılın ortasını kapsayan
İslâmiyet temelli “Müslüman” kimliğin gelişim döne
miyken; ikincisi de XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX.
yüzyılın ilk on yılını içeren etnomillî kimliğe dayanan
millî şuurun oluşum dönemiydi.
Etnokültürel ve demografik süreçlerin (daha önce
ki tarihte Rus Devleti’nin bir parçası olunması, etnik
alanların yakınlığı, İdil Ural Tatarlarının Astarhan ve
Batı Sibirya’ya göçü, etnik karışım dolayısıyla dil ve
kültür alanlarında yakınlaşma) neticesinde XIX. yüz
yılın ikinci yarısı — XX. yüzyılın başlarında İdil Ural,
Sibirya ve Astarhan Tatarlarının tek bir etnos çerçeve
sinde birleşmeleri gerçekleşti. Lokal isimlerin korun
ması ise bu sürecin tamamlanmamış olduğunun bir
göstergesidir. “Tatar” etnonimi, entelektüellerin de
etkisiyle temel ve ortak millî isim olarak kullanmaya
başlandı. XX. yüzyılın ilk on yılında da bu isim hâkim
konuma geldi. Netice itibarıyla tarihî kökleşme ve
sahip olduğu özel entegrasyon
Kızların
özellikleri sayesinde “Tatar” adı,
kullandığı kemer. ortak millî etnonim hâline geldi.
XX. yüzyılın başı
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Türk Dilleri

Türk Runik
Yazısı. Tonyukuk
Anıtı, VII. yüzyıl

Türk dilinin yayıldığı alan, Sibirya’daki Lena
Nehri’nin havzasından güneybatıya doğru, Akdeniz’in
doğu kıyılarına kadar uzanan bir coğrafyadır.
Türk dilli halklar Litvanya, Belarus, Ukrayna,
Kırım, Karadeniz, Moldova’nın güneyi ile Romanya
(Gagavuzlar, Kırım Tatarları, Karaimler, Kırımçaklar,
Dobruca Tatarları), Kafkasya (Azerbaycan Türkleri,
Kumuklar, Karaçaylar, Balkarlar, Nogaylar, Stavropol
Türkmenleri), İdil ile Urallar (Tatarlar, Başkurtlar,
Çuvaşlar), Orta Asya ile Kazakistan (Özbekler,
Uygurlar, Kazaklar, Karakalpaklar, Türkmenler,
Kırgızlar, Tatarlar, Ahıska Türkleri), Sibirya (Batı
Sibirya Tatarları, Yakutlar, Dolganlar, Tuvalılar,
Tofalar, Hakaslar, Şorlar, Çulımlar,
Kumandinler, Barabin ve Lebedin
Tatarları, Altaylar ve bazı başka
küçük etnik gruplar) ve Doğu
Türkistan’da yaşamaktadırlar.
Eski SSCB sınırlarının dışında
Türk soylu halklar arasında en
kalabalık nüfusa Türkiye Türkleri
sahipken ikinci sırada Çin’e bağlı
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin
esas nüfusunu teşkil eden
Uygurlar gelmektedir.
Bunların dışında önemli Türk
nüfusu İran (Azerbaycan Türkleri,
Türkmenler, Kaşkaylar, Afşarlar,
Halaçlar), Irak (Türkmenler),
Afganistan
(Türkmenler,
Karakalpaklar, Kazaklar, Özbekler,
Uygurlar), Çin (Uygurlar, Kazaklar,
Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar,
Salarlar,
Sarı
Uygurlar),
Moğolistan (Kazaklar, Tuvalılar) ve
Avrupa’da (Tatarlar, Gagavuzlar)
yaşamaktadır.
Farklı bilim adamlarının Türk dil
lerinin sınıflandırılmasına dair tek
lif ettikleri çok sayıda şema mev
cuttur. Günümüzde herkesin
mutabık kaldığı bir şema mevcut
değildir. Bunların arasında etnik
kabile bölünme prensibini temel
alan N. A. Baskakov’un sınıflandır
ması ile fonetik benzerlik, dil akra
balığı ve coğrafya prensibine göre
oluşturulan A. N. Samoyloviç’in
sistemi, en popüler olanlarıdır.
Antropolojik verilerle madd î
kültür eşyalarına dayanarak eski
Türk konuşma dilinin Güney
Sibirya ile Merkezî Asya’da,
Altay’dan Baykal’a kadarki geniş
coğrafyada oluştuğu tahmin edile
bilir. B. Ya. Vladimirtsov, N. A.
Baskakov, E. Kajibekov ve diğerle
ri çeşitli Türk lehçelerinin Moğol
lehçelerinden ve yine her ikisinin
de TungusMançurya lehçelerin
den daha pek ayrılmadığı “Altay
dönemi”nin varlığına dair tahmin
lerde bulunmaktadırlar.
Bilindiği gibi V. yüzyıldan itiba
ren Türk dilli halklar (daha sonra
Bulgarlar) Asya’dan Kama Yanı’na
doğru göç etmeye başladılar. X–XI.
yüzyıllarda Asya’nın merkezinden
hareket
eden
ve
Töles
Konfederasyonu içerisinde yer
alan Türk kabilelerinin yerleştikleri alan, Orta Asya’yı
da içerdi (Karluklar, Çiğiller, Yağmalar). Tuvalı,
Hakas, Altaylar’ın atalarının mensup olduğu kabileler
birleşmeye ve böylece büyümeye başladı. Bu tarihte
Kırgız kabileleri, Yenisey Nehri havzasından çıkarak
günümüz Kırgızistan topraklarına göç ettiler. XV.

yüzyılda Kazak kabilelerinin birleşme ve kaynaşması
gerçekleşti. XVI. yüzyılın başlarında KıpçakÖzbek
kabileleri vs. KarlukÇağatay kabileleri ile yakın
temasa geçtiler. XIV. yüzyıldan itibaren Karakalpak,
Nogay ve Kazak dillerini de içeren Nogay Ordası
oluşmaya başladı.
X–XV. yüzyıllarda Türk halklarının daha küçük
kabile gruplarına bölünme süreci — a) Batı’da
Kıpçaklar (KıpçakBulgar kabileleri, KıpçakKuman
kabileleri, KıpçakNogay birliği), Oğuzlar (Oğuz
Bulgar, OğuzTürkmen, OğuzSelçuk kabileleri),
Karluklar (KarlukHârezm ve KarlukUygur kabilele
ri); b) Doğu’da KırgızKıpçak, Hakas, Yakut, Tuba
(TuvaKaragas) ve Altay kabileleri — gerçekleşti.
İlk Türk devletlerinin kuruluşu ve gelişimine dair en
önemli kaynakların başında Runik yazıyla kaleme alı
nan yazıtlar gelmektedir. Bunların arasından özellik
le Moğolistan’daki anıtlar ön plana çıkmaktadır.
Bunlar hacim olarak büyük, içerik olarak da ortak ve
düzenli metinlere sahip anıtlardı. Bunlar, VIII–X. yüz
yıllardaki bazı Türk kabilelerin kullandığı ve şekil iti
Orta İdil’deki
Ternovki
Köyü’nde
bulunan bir
mezardaki huş
kabuğuna
yazılan yazı
fragmanı. Metin,
Uygur harfleriyle
Moğolca kaleme
alınmıştır.
XIV. yüzyılın başı

Altın Orda
dönemine ait
altın paralar

barıyla Cermen runlarına benzer Eski Türk Runik
yazısıyla yazılmıştı.
Merkezî Asya ve Sibirya’daki OrhunYenisey yazıt
ları, Soğd yazısının temelinde oluşturulan alfabeyle
(Bazı bilim adamlarının görüşüne göre VI–VII. yüzyıl
lardan önce değildi) kaleme alındı. Bölgesel ve kro
nolojik versiyonların tamamını içerecek şekilde alfa
be 40 harften (işaretten) oluşuyordu. Eski Türk Runik
yazısı, 1893’te Danimarkalı bilim adamı V. Thomsen
tarafından çözümlendi. Orhun yazıtlarının metinleri
ilk kez 1894’te V.V. Radlov tarafından yayımlandı.
Zamanla Eski Türk Runik alfabesinin yerini Eski
Uygur alfabesi aldı. İlk başta bu alfabe, Doğu
Türkistan’da yayıldı; daha sonra ise geliştirilerek
Çengiz Han İmparatorluğu ve mirasçı devletlerinde
de resmî statü kazandı. Merkezî Asya’daki Türklerin
Müslümanlaşması ile birlikte X.–XI. yüzyıllardan iti
baren Arap yazısı yayılmaya başladı. Bu alfabe, uzun
bir tarihî dönem boyunca Doğu Türkistan, Yedisu,
Orta Asya, Deşti Kıpçak, Kafkasya ve İdil Boyu halk

Mezar taşı,
XIII — XIV.
yüzyılın başı

larının dominant yazı sistemi oldu. Arap yazı sistemi,
Türk fonetiği ile morfolojisinin özelliklerine adapte
edildi. XV–XVI. yüzyıllarda Türk halklarının edebî dil
lerinin oluşum süreçleri de tamamlandı.
Hristiyan misyoner faaliyetlerinin başlamasıyla her
bir Türk boyu için Kiril alfabesinin temelinde ayrı

Mezar taşı,
1288

alfabeler oluşturuldu. XX. yüzyıl mill î alfabelerin
oluşturulduğu bir dönem oldu. Bunun neticesinde
Tataristan’da Kiril alfabesi temelinde oluşturulan
Tatar alfabesi kullanılmaya başlandı.
Tatar Dili
Kıpçak dil grubuna mensup olan Tatarca’nın halk
konuşma dilinin gelişiminde üç temel dönemden
bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki, İdilBulgar
ve Kıpçak dillerinin nispeten bağımsız gelişt iği
dönemdir. Bu dönemin başlangıç tarihini tespit
etmek güç olmakla birlikte dönem XVI. yüzyılın

Mezar taşı,
1308

ortasına, yani Rus Devleti’nin Kazan Hanlığı’nı ele
geçirdiği döneme kadar devam etti. Bu dönemde
Tatar ve Başkurtların atalarının dillerinin ana hatla
rı oluştu. Tarihçilerin görüşüne göre XI. yüzyıldan
itibaren İdil Bulgarları’nın arasına Kıpçaklar karıştı
ve Kıpçak Türkçesi (başta Bulgar Devleti’nde, daha
sonra Kazan Hanlığı’nda) Kazanlıların dilinin etki
sinde kaldı. Araştırmacıların çoğuna göre daha İdil
Bulgar Devleti’nde Kıpçak ve Bulgar kabile lehçele
rinin karışımı neticesinde Tatar sözlü edebî dilinin
de temelini oluşturacak ortak bir dil yaratıldı. Bu
dilin oluşum süreci, XV–XVI. yüzyıllarda tamamlan
dı. Bulgar döneminde KarahanlıUygur edebî dilinin
yazılı geleneklerinin etkisinin de hissedildiği bir
yazı dili ortaya çıktı.
XIII. yüzyılın önemli eserlerinden Kıssai Yusuf’tan
başlayarak Eski Tatar edebiyatının yazılı kaynakları
nın analizi, konuşma dilinin unsurlarının adı geçen
eserlere girmeye başladığını gösterdi. Bu da İdilUral
coğrafyasında bölgesel bir Türk dilinin — daha sonra
bazı araştırmacıların “İdil Türkçesi” olarak adlandıra
cağı eski Tatar edebî dilinin — oluşmasını sağladı.
İkinci dönemin (XVI. yüzyıldan XX. yüzyılın ortası
na kadar) en önemli özelliği ise Kazan Hanlığı’nın
Ruslar tarafından ele geçirilmesi net icesinde
Kazanlılarla Kıpçakların karışmasıydı. Böylece
Tatarca ortak konuşma dili ortaya çıktı. XIX. yüzyılın
sonları — XX. yüzyılın başlarında bütün Tatarların
anlayabileceği Tatar millî edebî dili oluştu.
XX. yüzyılın ortasında başlayan üçüncü dönemde
ise Tatar halkkonuşma dili, edebî normla Tatarca
Rusça iki dilliliğinin güçlü etkisinde kaldı.
Tatar Dilinin Lehçeleri
Tatar dilinin lehçeler sistemi Batı (Mişer), Orta
(Kazan Tatar) ve Doğu (Tobolİrtiş, Barabin, Tomsk)
lehçelerini içermektedir.
Orta lehçe, Tatar edebî dilinin ve özellikle de onun
fonetik sistemi ile söz varlığının dayanağını oluştur
maktadır. Edebî dilin gramer yapısının oluşumunda
ise Batı lehçesi büyük rol oynadı.
Tatar dilinin fonetik, gramer ve söz varlığının özel
likleri daha Eski Türk dilinde ortaya çıkmıştı ve bu
dilin bazı unsurları günümüz Tatar dilinde de mev
cuttur.

Ta t a r i s t a n
Halkları

“Nuh
Peygamberin
Gemisi” şemaili.
Kazan, 1904
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Tatar dili, kesintisiz yazıedebî geleneklerine sahip
ve runik temelli Eski Türk yazısına dayanan bir yazı
dilidir.
Kazan Tatarlarının tarihî vatanı olan Tataristan
Cumhuriyeti ve sınırlarında yaşayanlar ise orta lehçe
konuşmaktadırlar. Günümüzde Kazan Tatarları çeşitli
tarihî, ekonomik ve diğer sebeplerden dolayı bütün
eski SSCB topraklarına dağılmış bulunmaktadırlar.
Başlangıçta muhtemelen Oğuz unsurlarının ağır bas
tığı bu dil, daha sonraki tarihlerde ve özellikle de
Moğol öncesi dönemde Kıpçakça’nın etkisi altında
kaldı.

Orta lehçe çok geniş coğrafyaya yayılmış ve çok
sayıda ağıza ayrılmaktadır. Bunu da tarihî sebeplerle
açıklamak mümkündür. Bulgarların Kıpçak kabileleri
tarafından asimile edilmesi, asırlar boyunca FinUgor
(Udmurtlar, Mariler), Türk (Başkurtlar, Çuvaşlar), Slav
(Ruslar) halklarıyla yan yana yaşamaları ve karşılıklı
olarak etkileşim içerisinde olmaları, bu halkların
kısmî olarak Tatarlar tarafından asimile edilmesi,
Tatar halkının bir kısmının Hrist iyanlaştırılması,
nüfusun bir kısmının coğrafî olarak ana gruptan uzak
kalması, Mişerlerin etkisi vs. bu sebeplerin başlıcala
rıydı. Bununla birlikte önemli fonetik özellikler açı
sından orta lehçe ağızlarının çoğu edebî dilden pek
farklılık içermemektedir.
Edebî dile özellikle Kazan Ötesi’nin ilçeleri (Baltaç,
Mamadış, Laişev vs. ve Mari El Cumhuriyeti’ndeki
Paranginsk) ile Tataristan’ın dağlık taraflarındaki
(Nurlat, KamskoUstyinsk, Tarhan) ilçelerdeki ağızlar
çok yakındır. Aynı şeyi Menzele (Tataristan’ın bazı
Doğu ilçeleri ile Başkurdistan’ın Batı ilçeleri) ve Birsk
(Başkurdistan’ın kuzeybatı ilçelerinin bir kısmı) ağız
ları için de söylemek mümkündür. Günümüz
Başkurdistanı’nın kuzeybatı toprakları ile Perm İli’nin
güneyi, X. yüzyıldan itibaren İdil coğrafyasındaki
devlet ve idarî yapılanmalar (İdil Bulgar Devleti,
Kazan Hanlığı, Kazan Vilayeti) içerisinde yer aldı.
Moğol seferlerinden sonra Bulgar kabileleri, Kazan
Hanlığı’nın yıkılışından sonra da Kazan Tatarları
buraya gelip yerleştiler. Onlar yeni yerlerinde de
gerek kültürel ve ekonomik gerekse de dil açıların
dan hâkim konumlarını devam ettirdiler.
Ufa Vilayeti’nin çeşitli nahiyelerinden yapılan Tatar
göçleri net icesinde bu coğrafyada Başkurtça’nın
etkisi altında kalan Tatarca’nın Zlatoust ve Tepekeev
ağızları oluştu. Urallar’ın ötesinde (Kurgan İli)
Tatarca’nın Doğu lehçesinin etkisi altında kalan
İçkinskiy ağzı yayıldı. Güney Urallar’a XVIII. yüzyılın
ilk yarısında Kazan Vilayeti’ndeki Tatarların göçü
neticesinde Kargalinskiy ağzı, XVIII–XIX. yüzyılın ilk
yarısında da Kazan ve Ufa bölgesindeki Tatarların
göçü neticesinde Abdulinskiy ağzı oluştu.
Aşağı İdil Boyu ile Stavropol’de yine Doğu lehçesi
nin etkisi altında kalan Astarhan ağzı yaygındır.
Orta lehçede Nukrat, Perm, Kasım, Kreşen ağızları
ön plana çıkmaktadır.
Batı (Mişer) lehçesini konuşanların yaşadığı en eski
yerler ise Tsna ve Mokşa nehirleri havzası ve muhte
melen de Mordva Bölgesi’nin doğu ilçeleridir.

Bunların dilinde Kıpçak unsurları ağır basmaktadır.
Bu lehçe, nispeten daha az dış etkiye maruz kaldığın
dan dolayı ağızları arasında da pek fark yoktur. Batı
lehçesi, ağızlar açısından iki gruba ( “ç” ve “ts”lerin
hakkı verilerek konuşulan ağızlar) ayrılmaktadır.
“Ts”li grubun içerisinde Sergaçskiy (Nijegorod İli),
Drojjanovskiy
(Tataristan,
Çuvaşistan),
Baykibaşevskiy (Başkurdistan) ağızları, “ç”li grubun
içerisinde
ise
Temnikovskiy,
Lyambirskiy
(Mordovya), Kuznetskiy (Penza İli), Hvalınskiy ve
Melekesskiy (Ulyanovsk İli), ÇistopolskoKreşenskiy
(Tataristan), Sterlitamakskiy (Başkurdistan), Şarlıks
kiy (Orenburg İli), Volgogradskiy (Volgograd,
Astarhan illeri) ağızları yer almaktadır. Her iki grubun
da temsilcilerinin göç edip yerleştiği Kama Ötesi’nde
oluşan Çistopol ağzı ise karma unsurlara sahiptir.
Söz konusu ağızların ortaya çıkması, Rus
Devlet i’nin genişleme sürecinde hizmetli sınıfına
dâhil olan Mişerlerin dört asır boyunca gerek devle
tin isteği gerekse de kendi istekleri ile doğu, güney
ve güneydoğu yönünde göç etmeleri ile ilgilidir.
Tatar dilinin Doğu lehçesini ise Tümen, Omsk,
Novosibirsk, Tomsk illerinde yaşayan Tatarların
konuştuğu ağızlar oluşturur. Dilci D. G. Tumaşeva, bu
grubun içerisinde Toboloİrt işskiy (Tümenskiy,
Tobolskiy, Tarskiy, Zabolotnıy, Tevrizskiy ağızları),
Barabinskiy ve Tomskiy (Kalmakskiy, Euşt insko

Kuran-ı Kerim,
XIX. yüzyıl

Tonyukuk
Yazıtı’ndaki
Runik Türk
Yazısı, VII. yüzyıl

Çatskiy ağızları) lehçelerini saymaktadır. Bu lehçele
rin oluşumunda yerli Türk (Kıpçak, daha sonra Doğu
Türk kavimleri), Buhara (erken tarihlerden XIX. yüz
yılın ilk yarısına kadar Orta Asya’dan buraya gelen
tüccarlar, misyonerler vs.) ve İdil Tatar (XV–XX. yüz
yıllar) unsurları yer aldı. Son unsur yerli halkın eko
nomisine, madd î ve dinî kültürüne ve onların diline
büyük etkide bulundu. Yapılan araştırmalar da gerek
Orta lehçe gerekse de Batı lehçelerinin Tatar edebî
dilinin oluşumunda belirleyici rol oynadığını göster
mektedir.
Lehçelerin ortak temeli olarak Eski Kıpçak dili
kabul edilse de her birinde ayırt edici özellikler mev
cuttur. Örneğin Kazan Tatarlarının
bünyesine Bulgar unsurları dâhil
olurken Sibir lehçelerinde Altay
dilleri ile ortak özellikler görül
mektedir. Ayrıca bütün lehçelerde
Eski Türk ve Eski Tatar yazılı kay
naklarında da bulunan özelliklere
rastlamak mümkündür.

Altay Dönemi

Altay dilleri

Tablo 1:
Batı Hun Dilleri

TungusMançurya TürkMoğol
dilleri
dilleri

Hun Dönemi (M.
Ö. V. yüzyıla
н.
kadar)

Eski Türk Dönemi
(V–X. yüzyıllar)

Moğol dilleri

Türk dilleri

Batı Hun dilleri

Doğu Hun dilleri

Bulgar dilleri

OğuzKarluk
Kıpçak dilleri

Hazar dili

Bulgar dili

KarlukHarezm
dilleri

Orta Türk Dönemi
(X–XV. yüzyıllar)

N. A. Baskakov’a
Göre Türk
Dillerinin Gelişim
Şeması

Karluk dilleri

KıpçakBulgar
dilleri

KarlukUygur
dilleri
Yeni Türk Dönemi
(XV–XIX.
yüzyıllar)

Çuvaş dili

Özbek dili, Yeni
Uygur dili

Tatar dili,
Başkurt dili

KıpçakOğuz dilleri

Kıpçak dilleri

Oğuz dilleri

KıpçakKuman
dilleri

OğuzBulgar
dilleri

Kuman dili

KıpçakNogay
dilleri

Nogay dili,
Karakalpak dili,
Kazak dili,
Özbekçe’nin
lehçeleri

Karaim dili,
Kumuk dili,
KaraçayBalkar
dili, Kırım Tatar
dili

OğuzSelçuklu
dilleri
OğuzTürkmen
dilleri
Gagavuz dili,
Balkan
Türklerinin çeşitli
lehçeleri

Azerbaycan
Türkçesi, Türk
dili, Kırım
Tatarcasının
güney lehçesi
Türkmen dili,
Truhmen dili

Hun Dönemi
(V. yüzyıla kadar)

Eski Türk Dönemi
(V–X. yüzyıllar)

Doğu Hun dilleri

Tablo 2
Doğu Hun
Dilleri

Kırgız Kıpçak dilleri

UygurOğuz d illeri

Eski Kırgız dili

UygurTukyu dilleri

Eski Uygur dili
Eski Oğuz dili
Orta Türk Dönemi Kırgız dili
(X–XV. yüzyıllar)

Yeni Türk Dönemi Kırgız dili
(XV–XIX. yüzyıllar)

Hakas dilleri
Altay dili
(güney lehçesi)

Hakas lehçeleri
Altay dilinin
kuzey lehçeleri

Altay dilinin
güney lehçeleri

Hakas dili,
Kamasin dili, Şor
dili, Çulım
Tatarlarının dili,
Altay dilinin
kuzey lehçeleri,
Sarı Uygur dili

Yakut dilleri
Tuba (Tuva
Karagas) dilleri

Yakut dili

Tuva dili,
Karagas dili
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Mişer Tatarları.
XX. yüzyılın
başına ait bir
fotoğraf

Özellikle İdil ve İdilUral’dakiler olmak üzere
Tatarlar eskiden beri daimî ve sabit yerleşim yerleri
ne ve ev inşa etme geleneğine sahip bir halktı.
Ortaçağ’da Tatar toprakları, yalnızca köylerle değil
burada bulunan şehirlerle de dikkat çekiyordu. XVI.
yüzyılda Tatar hanlıklarının Ruslar tarafından ele
geçirilmesi ve Tatarların şehirlerden çıkartılması
neticesinde Tatarlar daha çok köylerde yaşamaya
başladılar. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ise hızlı şehir
leşme süreci başladı, şehirli sayısı arttı. XX. yüzyılda
bu süreçler hız kazandı. Astarhan Hanlığı’nın bazı
grupları (etnik açıdan Nogaylarla bağlantılı olan
Karagaslar) XX. yüzyılın başına kadar yarı göçebe
yapılarını devam ettirdiler.
Köylerde Kazan Tatarlarının
toplumsal örgütlenme yapıların
dan biri de ciyen müessesesi idi.
Aslında bu yapı, ciyen adlı yaz
halk bayramının kutlanması için
oluşmuştu. Neredeyse her köy,
4–15 arasında (Bazen de bu sayı
40’a kadar çıkıyordu), ciyen böl
gesine dâhildi. Birbirlerinin
hemen ardından bayram kutla
maları yapan birkaç (3–20) ciyen
bölgesi, bir nevi konfederasyon
oluşturuyorlardı. Ciyen konfede

Doğu Kama
Ötesi’ndeki
Tatarlar, XX.
yüzyılın başı

XIX. yüzyılın ikinci yarısında şahıslar
ve gruplar arasındaki ilişkileri
düzenleyen din temelli sosyal
ortaklıklar (oluşumlar) —
mahalleler- ortaya çıktı. Her mahalle,
ayrı bir camiye bağlıydı. Resmiyette
mahallenin başında cami imamı,
fiiliyatta ise hayırsever zengin tüccar veya etkili ve
kalabalık tüccar ailesi bulunuyordu. Ancak bu liderlik ve
etki sınırsız değildi. İslâmî geleneklere uygun mahallenin
kolektif iradesi, bir taraftan iş adamlarının potansiyelini
toplum ihtiyaçları için kullanırken diğer taraftan da
onların hırslarını kontrol ediyor ve sınırlandırıyordu.
Mahalle, yaşama yeteneği ve kendi toplumsal idarî
organları olan sosyal bir organizma idi. Örneğin cami
yalnızca namaz kılınan ve diğer dinî ihtiyaçların
karşılandığı bir yer olmayıp aynı zamanda mahallenin
bütün sorunlarının konuşulduğu bir mahalle kulübü idi.
Neredeyse her mahallede ayrı bir okul vardı.

arasında paylaştırıyordu. Köye ait diğer toprakların
(otları biçilen çayır, av alanı, balık tutulan yerler vs.)
kullanımı için de kimsenin bozmaya cesaret edeme
diği kurallar belirleniyordu. Cemiyetin başında aksa
kallar bulunuyordu. Onun alacağı kararlar herkesçe
hayata geçirilmeliydi.

rasyonları birbirlerinden bağımsızdılar. Ciyenler
döneminde bölge içerisindeki köylerde yaşayan
akrabalar birbirlerini ziyaret ediyordu. Bu günler
ayrıca gençler için tanışma ve kaynaşma günleriydi.
Araştırmacılar, ciyen örgütlenme geleneğinin Kazan
Hanlığı dönemine kadar uzandığı ve muhtemelen de
kabile yapısı uygulamasına dayandığı görüşündedir
ler.
Yalnızca Kazan Tatarlarına has olan ciyenlerin
dışında ayrıca her yerde aul (köy) cemiyetlerinin
olduğu bilinmektedir. Bunlar köy nüfusunun günlük
ve toplumsal hayatında önemli rol oynuyordu. Örne
ğin cemiyetler, toprakları kura çekimine göre aileler
Köylerin planı, kuş yuvası ve küme şeklinde idi. Sokaklar
çok eğri ve karmaşıktı. Bütün bunlar köylere “Doğu” havası
veriyordu. Bunun sebebi, köylerin birkaç akraba aile
tarafından kurulması ve onların çiftliklerini yuva
oluşturacak şekilde yan yana inşa etmeleridir. Köyler
büyüdükçe çiftlikler arasındaki boşluklar arasına evler
yapılıyordu. Ancak yine de köylerin planı daha uzun bir süre
düzensiz olarak kalmaya devam etti.
XX. yüzyılın başlarında Tatar köylerinin çoğu nispeten
düzenli sıra ve radyal sokak yapısına sahip oldu. Göl ya da
derelerin olduğu köylerde ise sokaklar dairevî plana da
sahip olabiliyordu.

Tatar Köyü.
Ressam: K. Gun,
1862

Köy cemiyet hayatı çok iyi düzenlenmişti ve birey
ciliğe hiç imkân tanımıyordu. Köylerde yavaş yavaş
ortaya çıkmaya başlayan zengin insanlar dahi öyle
ya da böyle cemiyet düzenine ayak uydurmak zorun
da kalıyorlardı.
XX. yüzyılın sonlarında Tataristan’da hemşehri yar
dımlaşma dernekleri yayılmaya başladı. Örneğin
Aznakaevo, Buinsk, Tülyaçi, Çistopol vs. ilçe dernek
leri kuruldu. Bu derneklerin asıl amacı hemşehrileri
bir araya getirmek, aralarındaki temasları ve yardım
laşmayı arttırmaktır. Hemşehri yardımlaşma dernek
lerinin kuruluşunu, etnomillî şuurun artmasının bir
göstergesi olarak kabul etmek mümkündür.

Alınlık ile
pencerenin
pervaz ve
çerçevesini
boyama örneği,
Kazan Ötesi,
XX. yüzyılın
ortası

Yerleşim Yerleri

Kazan
Tatarlarının
geleneksel evi

İdil Boyu’nda daimî yerleşim yerleri çok eski tarih
lerde, birkaç bin yıl önce kuruldu. İdil Bulgar Devleti
döneminde yüzlerce büyük ve küçük yerleşim yeri
mevcuttu. Kama Önü ile İdil Önü bölgelerinde bulu
nan yerleşim yerlerinin çoğu varlıklarını Kazan
Hanlığı döneminde de devam ettirdiler, hatta bazı
ları günümüzde de mevcuttur.

Tatarlar hijyene ve dolayısıyla da hamam kültürüne çok
önem verirlerdi. Bundan dolayı her ailenin veya birkaç
ailenin ortak bir hamamı olurdu. Hamamlar bahçenin
içerisinde, göl ya da nehir kıyısında veya son dönemlerde
evin avlusunun içerisinde bulunuyordu. Genellikle bunlar
soyunma odası ile yıkanma odasından oluşuyordu. Çok
eski dönemlerde tek kısımdan da oluşabiliyordu. Tam
tersine terleme, yıkanma ve giyinme olmak üzere üç
odadan oluşan hamamlar da vardı.

Duvarları
kütüklerden
yapılan küçük
oda (ambar).
Tatarskoe
Uraykino Köyü

Bahçeleri basit yapıdaki çitler ile çeviriyorlardı.
Duvarları ise tahtadan ve nadiren de kütük, taş ve
kerpiçten yapıyorlardı. Özellikle ormanlık bölgeler
deki evlerin sokak kapıları çok yüksek yapılıyordu.
Tatarların inşaat kültüründe XX. yüzyılın sonuna kadar
toprak dam gibi arkaik yapılar da varlıklarını sürdürdüler.
Ural Yanı ve daha güney ilçelerinde bu yapılar özellikle
yeni yerlere yerleşirken ev olarak kullanılıyordu. Yapı
itibarıyla bunlar çukur şeklinde olup köşelerinde direkler
bulunuyordu. Bu direklere sırıklar ve çit ekleniyordu.
Duvarlar toprak seviyesinin üzerine çıkıyor ve bütün yapı
saman, kamış ve topraktan çatı ile kaplanıyordu.

Köyler
Genellikle köyler (aul, il) nehirlerin kıyısında kuru
lurdu. Ancak bazen çok yüksek yerlerde de köylerin
kurulduğu görülmektedir. Bu tür durumlarda suyu
çok derin kuyulardan alıyorlardı. Köyler genellikle çit
ile çevriliyor ve çit, çiftliklerden belli bir mesafe
uzaklıkta bulunuyordu. Sokakların giriş çıkışlarında
kapılar mevcuttu.
Köyün merkezinde dükkânlar, dönemin şartlarına
göre teçhizatlandırılmış itfaiye binası, zengin ailele
rin iki katlı evleri yer alıyordu. Fakir köylüler ise köy
“Tatar Kapısı”.
Srednyaya
Elüzan Köyü

lerin en uç noktalarında yaşarlardı. Küçük meydan
larda camiler kurulurdu. Kazan Tatarlarının köyleri
yemyeşil olurdu: Hem sokaklara ağaçlar diker hem
de her evin önünde küçük bahçeler olurdu. Tatar köy
evleri genellikle dikdörtgen şeklinde olup çit ile çev
riliydiler.

“Rus Kapısı”.
Kozyakovı Çelnı
Köyü

Kapılar yapı ve süs bakımından “Tatar” ve “Rus”
olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
Çiftlikler

Ağaçtan yapılmış
çit, Urazaevo
Köyü

Kazan Tatarlarının evlerinin en belirgin özellikle
rinden biri, evin çitin arkasında, sokak çizgisinin çok
uzağında yer almasıydı.
Evler, içerisinde yapıların olduğu avlu ve bahçe
olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Avlunun içerisinde
ahırlar, at ahırları, ambarlar, mahzenler, hamamlar
yer alıyordu. Ev hayvanlarına sevgiyle yaklaşan
Tatarlar, ahırlarla ambarların da sıcak olması için
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gayret ediyor, bu kısımlara da küçük sobalar kuru
yorlardı. Bunun sebeplerinden biri de Tatarlarda
komşu halklardan farklı olarak hayvanları evin içeri
sine alma geleneğinin olmamasıydı. Daha az özenle
yapılmış ağıllarda ise küçük baş hayvanlarla kümes
hayvanları kalıyordu.
İaşe ve ev eşyalarının saklandığı küçük oda ve
ambarlar da eve yakın yerlerde iyi ağaç, kerpiç, taş
tan yapılıyordu. Bozkır bölgelerinde ise yangın teh
likesi dolayısıyla bu tür odaları sıkça geniş sokağın
ortasına sıra şeklinde inşa ederlerdi. Bazen de iyice
çit in öbür tarafına çıkartırlardı. Genellikle eşya
koymak için kullanılan küçük yapılar tek odalı,
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Tatar Köyü
Tatar medeniyetinin tarihî özelliklerinden biri de daha çok şehirli kültüre sahip
olmalarına rağmen 1552’den itibaren yaklaşık 200 yıl boyunca Tatarların köylerde
yaşamak zorunda kalmalarıydı. Bu şartlarda Tatar köyleri aynı zamanda şehir
fonksiyonlarına da sahipti. Diğer bir deyişle köyler, Tatar kültürünün eğitim, ilmî
ve bazen de siyasî merkeziydi.
Şehir ve köy hayatlarının bu şekilde karışması, Tatar kültüründe şehirlerle
köylerin daha birbirinden ayrı olduğu dönemde ortaya çıkan konsept ve
düşüncelerin de sentezine yol açtı. XIX. yüzyıl Kazan Üniversitesi Profesörü K.
Fuks, Kazanskie Tatarı v Statistiçeskom i Etnografiçeskom Otnoşeniyah (İstatistik
ve Etnografya Açısından Kazan Tatarları) adlı eserinde bu konuda şunları
yazmıştır: “Doğu eğitiminin şehirlerin yanı sıra köylerde de yayılmış olduğunu
Tatar köyüne girer girmez görmek mümkündür. Genellikle harabe küçük evlerin
arasında birkaç çok güzel ev görür ve bunlara girmek isterseniz. Eve girdiğinizde
sizi patiska beyaz gömlek ve Buhara yeleği giyen ev sahibi karşılıyor. Eşi de çok
düzgün kıyafetler giymiş ve şehirli Tatar kadını gibi yüzünü kapatmıştır. Onun çok
sayıda gümüş ve firuze süs taktığını da görürsünüz. Evin içi de çok temizdir.
Semaver ve çay takımı, dolabın içinde saklanıyor. Geniş kanepenin üzerinde kuş
tüyünden döşekler ile yastıklar dizilmiş, kullanılmış Fars halıları serilmiştir. Rus
erkeklerinin hayatıyla kıyaslarsanız bu evin erkeğinin zengin olduğu kanısına
varır ve yanılırsınız. Çünkü bu ev, Rus komşusundan ancak biraz daha zengin
olan bir köylünün evidir. Ancak o, artık hayat tarzı açısından hiçbir şekilde
komşusuna benzemiyor. O her gün ailesiyle birlikte dinî kitaplar okuyor, akşama
doğru kıyafetini değiştirip camiye gidiyor. Burada molla, yaşlı Tatarlarla oturup
önemli meseleleri konuşuyor… Zengin Tatar kadınları bir yana, köydeki zengin
olmayan kadınlar da okuma yazma biliyorlar. Onların en sevdiği uğraşları, Kuranı Kerim’den sure okumaktır. Bütün Tatar kızları, İslâmiyet’in bütün şartlarını
yerine getirmektedirler.”
İlginçtir ki, Tatar köylerinde hayata dair İslâmiyet öncesi halk düşünceleri de
korunmuştur. Bunlar Eski Türk (Bulgar Öncesi) efsaneleri, mitleri ve
masallarıdır. Köy hayatının gelenekselliği ve tutuculuğu dolayısıyla Tatarların
zaman ve yer hakkındaki düşünceleri, ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış bayramlarına
yansıyordu. Diğer Türk halklarında olduğu gibi Tatarlarda da Müslüman takvimin
yanı sıra Eski Türk “Hayvan” Takvimi ve ayların Zodyak isimleri de
kullanılmıştır. Bu tür bayramlardan biri de çok eskiden İran halklarından benimsenen Nevruz’dur.
Neredeyse her Tatar köyünde cami ve okul vardı. 1552’de şehir kültürü köy
şartlarına “sürgün edilince” köylerin çoğu, bütün Müslüman dünyası, Çin ve
Avrupa ile temas içerisinde olan sanayi, eğitim ve ticaret merkezlerine dönüştü.
Bütün bunlar Tatarların dünya hakkındaki düşüncelerini arttırıyor, Tatar
köylerine felsefe de dâhil olmak üzere çok yönlü bilgilerin akışını sağlıyordu.
Cenaze ve anma törenleri, bütün Müslüman Tatar gruplarında ortak olup
bunlarda yalnızca bölgesel bazı farklılıklar (dualar, ikonlar, mumlar, tabut, ölüyü
yıkama şekli vs.) mevcuttur. Diğer taraftan özellikle anma ayinlerinde eski Türk
gelenekleri devam ettirilmiştir. Örneğin anma törenlerinde ölünün adına koç, ölen
akrabaların adına tavuk, genel olarak bütün ölenlerin adına da balık kurban
olarak sunulurdu.

ormanlık bölgelerde ise iki odalı, hatta bazen iki
katlı da olurdu.
Bu durumlarda odalardan biri “kara oda” olarak
adlandırılır ve eşyaların muhafazası için kullanılırdı.
“Ak oda” adlı ikinci kısım ise yazları normal ev olarak
kullanılırdı.
Özellikle Mişer Tatarları arasında yer altı mahzen
leri mevcuttu. Bunlar da ambarlarla aynı işlevi görü
yordu. Et ve süt ürünlerini saklamak için ise buzul
mahzenler yapılırdı.
Neredeyse her evin bünyesinde çalışma aletlerinin,
at arabalarının, sapanların, odunun saklandığı ayrı
ambarlar (odunluklar, arabalıklar) vardı. Yazları bu
tür ambarlarda ev ile ilgili tamir vs. işleri de yapılırdı.
Kolhozlar kurulmadan önce çiftlikte demet, saman
ve başak kalıntılarının saklandığı harman yeri de
önemli yer tutuyordu.
Harman yerleri bahçelerin batı kısımlarında, yer
yetmediği takdirde ise çiftliğin çitlerinin yanında yer
alırdı. Bunlarda deste kurutma ambarları bulunurdu.
Söz konusu ambarlar kütükten ya da şişten yapılmış
tır. Daha çok ormanlık bölgelerde yapılan kütükten
ambarlar iki kısımdan oluşuyordu. Bozkır alanlarda
ise daha basit, ancak yangın açısından daha tehlikeli
yapılar inşa ediliyordu. Bu tür deste kurutma ambarı
yer çukuru şeklinde olup üstüne perimetre boyunca
sırıklar koyuluyor ve bu sırıklar kendi aralarında bir
leştiriliyorlardı. Sırıkların üstüne de başakları aşağı
sarkacak şekilde demetleri yerleştiriyorlardı. Ateş ise
çukurun içinde yakılırdı.

Bazı özelliklerinden anlaşılacağı üzere kütükten
yapılan deste kurutma ambarı muhtemelen komşu
lardan benimsenmiş, şişten yapılanlar ise Tatar kül
türüne has ambarlardır. Nitekim bunlara “Tatar
ambarı” deniliyordu.
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Ev
İzbe. Geleneksel köy Tatar izbesi,
12–17 kütük yığınından yapılıyor
du. Kütükten duvarlar, ağaçtan ya
da taştan köşeli direklere dayanı
yordu. Bunların arasındaki boşluk
bir şekilde ambarlar inşa edilirdi. Kalabalık ya da
zengin aileler ise ısınma sistemi olan ve aralarında
dış giriş bölümü olan iki izbeye sahiptiler. Odalardan
biri mutfak, diğeri ise misafir odasıydı. XIX. yüzyılın
sonunda ortadan duvarla ikiye ayrılmış “beş duvar
lık” olarak adlandırılan uzun izbeler inşa edilmeye
başlandı.
Zengin köylüler ise bahçe örümceği olarak bilinen
evler yapıyordu.
Kama Önü’nde yaşayan Kazan Tatarları ile Kasım
Tatarlarının evleri ise mimarî ve dekoratif açılardan
çok zengindiler. Marangoz ve diğer ustalar evlerin
köşe direklerini, kapılarını, kornişlerini, pervazlarını
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lar kiriş ve odunlarla doldurulur,
çatılar sıkça samanla, daha az ince
tahta ve sadece zenginlerin evi
demirle kaplanırdı. İzbenin döşe
me ve tavanı tahtadan yapılırdı.
Evin ön yüzünde iki üç, cepheler
de ise bir iki pencere vardı.
Eskiden en yaygın tipteki izbeler ocaklı, tek odalı
izbelerdi. Bu odaların yanında ısınma sistemi olma
yan dış giriş bölümleri olurdu. Bu giriş kısımları da
kütük, odun, hatta sırık ve çitlerden yapılırdı. Dış
giriş bölümlerinin tavanı yoktu. Özellikle kuzey böl
gelerde dış giriş bölümlerinin arka duvarına yapışık
Su değirmeni
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süslüyorlardı. Özellikle alınlıkların süslemesine önem
veriliyordu. Evlerin dış görünümlerinin bir başka
özelliği de çok renkli olmalarıdır. Bu özellikleri ile de
komşu halkların gri evlerinden ayırt ediliyorlardı.
Evlerin dış cephelerinin boyanmasında beyaz ve
mavi, beyaz ve yeşil, sarı ve kahverengi, kırmızı ve
mavi renk uyumu sağlanıyordu. Mişerlerde ise evle
rin dış cephelerini süsleme geleneği yoktu. Onlar da
aynen güney bölgelerindeki Tatarlar gibi evlerine yal
nızca badana yapıyorlardı.
Evin İçi. İzbenin içindeki en önemli bölüm, kerpiçten
yapılan ve ekmeğin de pişirildiği büyük sobanın yer
aldığı kısım idi. Bu soba, evin ısıtılması, ekmeğin ve
diğer yiyeceklerin pişirilmesi için kullanılıyordu.
Bacalı sobalar çok erken tarihte kullanılmaya baş
landı. Özellikle Kazan Tatarlarının sobalarını farklı
kılan husus, takma kazanların olmasıdır. Yemek
pişirme kazanını Mişer Tatarları ile bölgenin diğer
halkları da kullanıyordu. Ancak onların kazanı, çok
rahat bir şekilde sobanın içine kanca ile takılıyor ya
da ayaklık üstüne oturtuluyordu.
Evin “temiz odaları”, çok odalı izbenin misafir oda
ları Hollanda tipi sobalarla ısınıyordu. Soba genellik
le evin hemen girişinde yer alırdı. Tahta çit ya da bez
den yapılan perde, izbeyi ikiye — mutfak ya da
“kadınlar bölümü” ve “beyaz” ya da “erkekler bölü
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Tatarların evinin içerisinde yumuşak bezden yapılan eşyaların bolluğu dikkat çekmektedir. Yerel el işi olan yolluk ve
halılar serilirdi. Duvar ve döşeme kalası boyunca dantel fırfırlar asılıyordu. Pencerelerde mutlaka perde olurdu. Perde
yanlara çekilmez, yukarı doğru katlanırdı. Pencere aralarındaki boşluklar ile evlerin köşelerini havlularla süslerlerdi. En görünür yerlere seccadelerle
bayramlık kıyafetler, kapıların üstüne
ise Kuran-ı Kerim’den ayetler asılırdı.

mü”
–ayırıyordu.
Kazan
Tatarlarının evlerinin bir başka
özelliği de evin ön duvarı boyunca
ranzanın yayılmış olmasıdır. Alçak
ve geniş tahta ranza, mutfak kıs
mında da mevcuttu. Bunlar aslında
ailenin hayatının merkezi idi.
Bunların üzerinde uyulur, oturulur, Beşik
misafirler ağırlanır, ev işleri yapılır
dı. “Beyaz Oda”nın içerisindeki
ranzanın ortasında “tür” olarak
adlandırılan aile büyükleri veya
önemli misaf irlerin oturduğu
“onur yeri” bulunuyordu.
Mişer Tatarları ile Kreşen
Tatarları’nda soba, aynen komşu
ları Mordvalarda olduğu gibi ön
duvarın yanında yer alıyordu.
Onların evinde ranzalar yerine
geniş ve yerinden oynamayan
kanepeler kullanılıyordu. Masa
hep köşede dururdu. Astarhan Tatarlarında ayrıca
ranzanın üstüne koyulan küçük bir masa daha vardı.
Aynen Ruslarda olduğu gibi girişte tavanın altında
çocuk ve gençlerin uyuduğu soba ile duvar arasına
konulan ranza bulunuyordu. Kreşen Tatarlarında ön
“kırmızı köşe”ye ikonlar yerleştiriliyordu.
İdil Tatarlarının evinde tavanın altına esnek bir sırık
bağlanıyor ve onun da ucuna çocuk beşiği asılıyordu.
Kafes şeklinde olan beşik ağaçtan yapılırdı.
Tatar evinin vazgeçilmez bir başka eşyası da san
dıktı. Bazen bir evde birkaç sandık olur ve bunlar
sobanın yanına üst üste koyulurdu. XX. yüzyılın baş
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larında yatak, sandalye, ayna, vit
rin gibi eşyalar da yayılmaya baş
ladı.
Günümüze ulaşan mumluklarla
fenerlerden bir zamanlar köy
evlerini mumlarla çıraların aydın
lattığı anlaşılmaktadır. Ancak
daha XX. yüzyılın başlarında gaz
lambaları yayıldı. Tatarlar lambayı
genellikle sobanın köşesine koyar
ve böylece evin her iki tarafını da
aydınlatırlardı.
Özellikle zengin ev sahipleri
misafir odalarına halı sererlerdi.
XIX. yüzyılda Kazan’da yaşayan
sıradan halkın evinin içi, köylününkinden pek ayırt
edilmiyordu. Çok sayıda halı, seccade, yatağın üstü
ne dizilen onlarca yastık hem şehir hem de köy evleri
nin vazgeçilmez eşyalarıydı. Sanayici ve tüccarların
evlerinde ise biriki misafir odası olur ve bu odalar
Avrupaî tarzda donatılırdı.
Aile
XX. yüzyılın başında Tatarların büyük kısmının köy
lerde yaşaması dolayısıyla köy şartları da doğal ola
rak aile hayatının bütün alanlarını etkiliyordu.

Evlilik, insanların en önemli ihtiyaçlarının karşı
lanması için yapılan birliktelik olarak geleneksel
bakış açısını, gelin seçimindeki kriterleri de belirli
yordu. Aileler, iyi iş yapan ve çocuk doğurabilen
gelin istedikleri için kızların çalışkan, tutumlu ve
sağlıklı olmalarına dikkat edilirdi.
Gelinin çeyizi ile kızın ailesinin maddî durumu da
önemliydi. Gelinler genellikle aileler tarafından seçi
lir ve sıkça da gençler kız istemeye gidilinceye kadar
birbirlerini görmüyorlardı.
Gelin ile damadın aynı sosyal gruba ve aynı dine
mensup olmalarına özellikle dikkat edilirdi.

Günümüzde evlilikler birbirleri
ne aşık olan gençlerin kendi hür
iradeleri ile yapılmaktadır. Genel
olarak kendi milletlerinden birile
riyle
evlenmelerine
rağmen
Tatarlar arasında milletlerarası
evliliklere de sıkça rastlamak
mümkündür.

Tatarlar arasında eskiden beri iş ve meşguliyetler, erkek ve
kadınlara ait olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Erkekler tarla
ve inşaat işleri, hayvan yemi tedariki, kış için odun hazırlama gibi en ağır işlerle meşgul oluyorlardı. Kadınlar genellikle ev işlerine bakarlardı. Evin temizliği, yemek, çamaşır,
hayvan bakımı, kıyafet hazırlama, dikiş işleri ise kadınların
göreviydi. Kadınlar ot biçme, mahsul toplama ve harman
dövme gibi işleri de yaparlardı. Tatar kızları, el işleri ustası
olarak kabul edilirlerdi. Bununla birlikte kadınların işleri
pek değerli bulunmuyor, asıl işleri erkeklerin yaptığı düşünülüyordu.

İslâmî geleneklere rağmen ve
diğer Müslüman halklardan farklı
olarak Tatarlar arasında erken
yaşta evlilikler yaygın değildi.
Yaşlı Sergaç
Tatar çifti,
XX. yüzyılın başı

farklı olarak kız, topraktan pay almayan ailenin geçi
ci bir üyesiydi. Yine “Oğul doğur, rahat yaşa” şeklin
deki atasözü de doğan çocuklarda gözetilen cinsiyet
ayrımına işaret etmektedir.
Etiket
Aile Etiketi. Küçüklerin büyüklere, çocukların da
ebeveynlerine saygı duymaları üzerine inşa edilen
geleneksel aile etiketinin temel prensipleri, modern
ailelerin birçoğunda korunmaktadır. Dede ile nineye
ayrı bir saygı duyulmaktadır.

Şehirli Tatar
çocukların
fotoğrafı, XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı

Tatarlar arasında yeni evlilerin erkeğin ailesinin evinde ya
da ayrı bir evde yaşama geleneği mevcuttu. Damadın kızın
ailesinin evinde yaşaması, çok ayıp sayılıyordu. Nitekim
“Damat olarak kızın ailesinin evine girmektense ateşin
içine dalmak daha iyidir” şeklindeki atasözü de bu yaklaşımı iyi özetlemektedir.

Kızlar genellikle 19–22 yaşında, erkekler ise 23–25,
bazen de 26–30 yaşlarındayken evleniyorlardı.
Son 30–40 yılda evliliklerin daha genç yaşta yapıl
maya başlandığı görülmektedir. Bu değişimi özellik
le şehirlerde görmek mümkündür.
Tatarlar tek eş sahibiydiler, çok eşlilik pek yaygın
değildi.
Sosyal içerik açısından Tatar aileleri homojendiler.
Çocuklar genellikle babalarının işini devam ettiriyor,
toplumsal üretime katılmayan kadının sosyal statü
sünü ise kocasının konumu belirliyordu. Taşınır ve
taşınmaz bütün mülkiyetin sahibi olan koca (ya da
baba), aile hayatının bütün mese
Aile, Tatarlar açısından her zaman
lelerinin çözümünde söz sahibiydi.
önem arz eden doğal bir süreç olarak
O, yönetim ve denetleme görevle
kabul ediliyordu. Diğer Müslüman
ri yürütüyordu. Hukukî olarak
halklarda olduğu gibi Kazan
hakkı olmayan ve ekonomik olarak
Tatarları’nda da evlenmek kutsal bir
da kocasına bağlı olan kadın ise
görevdi: “Aile kuran kimseler, Tanrı
tâbi konumda olup ev işleri ile
karşısında, bekâr kalan en dindar
kocası, çocukları ve ailenin diğer
Müslümanlardan daha hayırlıdır.”
üyelerinin bakımı ile meşgul olu
Kreşen Tatarları arasında da neredeyse yordu. Bu bağlamda erkeğin anne
hiç bekâr erkek ve kadın yoktu.
si bir istisna teşkil ediyordu. O, aile
içerisindeki otoritesi ile saygı
duyulan, ancak söz sahibi olmayan
bir bireydi.
Modern Tatar ailesinde ise iç
hayatın demokratikleştiği, hak ve görevlerin eşitlen
diği görülmektedir. Köylerdeki muhafazakâr aileler
de dahi bu yönde değişiklikler oldu.
Günümüz Tatar ailelerinin en önemli görevleri
çocuklarının eğitimidir. “Çocuklu ev, pazara, çocuk
suz ev mezara benzer” şeklindeki Tatar atasözü de
Tatarların çocuklara verdiği değeri göstermektedir.
Eskiden çocuk eğitiminde cinsiyet ayrımı gözetili
yordu. Doğumdan hemen sonra erkek ve kız çocukla
rına yaklaşım farklı olurdu. Erkek çocuğun doğuşu iyi
haber, kız çocuğun doğuşu ise pek istenmeyen bir
gelişme olarak kabul ediliyordu. Soyun devamı ve
ebeveynlerin yaşlanınca ümidi olan erkek çocuktan

Farklı nesil
şehirli Tatarların
fotoğrafı, XX.
yüzyılın başı

Aynen diğer Müslüman halklarda olduğu gibi Tatar
kadınlarının da “köşesine çekilmiş olması” gerekiyor
du. Tek başına rahat bir şekilde sosyal yerleri ziyaret
etmesi yasak olan kadınlar, yabancı erkeklerle karşı
laşmaktan da kaçınmalıydı. Dışarıda kadın, kocasının
arkasından belli bir mesafe aralıklarla yürümeli,
erkeklerle karşılaştığında onlara yol vermeli ve yüzü
nü kapatmalıydı.
İslâmiyet’in öngördüğü çarşaflar, Tatarlar arasında
pek yayılmadı ve kullanmadı. Tatar kadını, kocasının
izni olmadan misafir davet edemiyor, hatta ailesini
dahi ziyaret edemiyordu.
Kreşen Tatar kadını daha hür ve kocasıyla daha
fazla eşit hakka sahipti. Ancak Kreşenler arasında da
aynen diğer Tatar grupları arasında olduğu gibi XX.
yüzyılın başında dahi birçok eski âdet devam ettirili
yordu. Kadın, kocasının akrabalarının yanına başör
tüsüz ve kol ve bacakları açık şekilde çıkamıyor, belli
bir süre boyunca kocasının erkek akrabaları ile karşı

Özellikle köylerde yaşayan Tatarlarda büyük erkek ve kız
kardeşlere (yaş farkı fazla olmasa dahi) isimle değil de apa
(büyük abla) ve abıy (büyük abi) olarak hitap etme geleneği
mevcuttur. Aynı hitap şekli, ebeveynlerin kardeşleri için de
geçerliydi. Evin erkeğine (atası — çocukların babası) ve
evin hanımına (anası — çocukların annesi) geleneksel
hitap şekilleri de günümüzde hâlâ mevcuttur.
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Bira çanağı ve
kepçeleri.
XIX. yüzyıl

laşmaktan kaçınıyor ve ancak birkaç yıl sonra özel bir
tören yapıldıktan sonra bu yasak kalkıyordu.
Tatar ailelerinde hâlâ çocuklar arasında hiyerarşik
durum devam etmektedir. Küçük çocuklar büyük
kardeşlerin sözünü dinlemeli, büyükler ise küçükleri
korumalıydılar.
Misafir çağırıldığında belli yemeklerin
ikram edilişinin sırasına da önem veriliyordu. Kuran-ı Kerim okunduğu ve
misafirlerin çoğunu yaşlıların oluşturduğu öğle ve akşam yemeklerinde et
suyuyla pişirilen tutmaç çorbası, beleş
(hamur içinde patates ile et), patatesli
et yemeği ikram edilir, ardından yine
evde hazırlanan hamur işleri ile çay
içilirdi. Misafirler gelmeden önce
masaya bütün tabak çanaklar, ekmek,
salatalar ve gerekli bütün baharatlar
koyulur, herşeyin üstü peçete ile örtülürdü.

börek türlerini getiriyorlardı. İkramlar da yine gele
nekler çerçevesinde yapılırdı.
Yatılı kalan misafirleri her sabah hamama gönderi
yorlardı (Tatarlara göre “misafir için hamam, saygı
belirtisidir). Misafirler hamamdan çıkıncaya kadar
masa hazırlanır ve geleneksel kaymak ile çay ikram
edilirdi. Ondan sonra ise öğle yemeği ziyafeti başlı
yor. Müslüman Tatarlarda misaf ir yemeklerinde
erkeklerle kadınlar ayrı oturur ve özellikle düğünlerle
dua günlerinde buna dikkat edilirdi. Kreşen
Tatarlarda ise böyle bir ayrım yoktu.
En değerli ve en çok hak eden misafirler “tür”, yani
merkeze oturtulurlardı. Bu gelenek günümüzde de
devam etmektedir.
Yemek sırasında çağrılmayan misafirin gelmesi (ve
özellikle de bu misafir çok uzaktan geliyorsa), iyiliğe
işaret olarak kabul edilmektedir. Yemek ve misafirli
ğin süsü olarak ise iyi sohbet kabul edilmektedir.
Düğün Âdetleri
Neredeyse bütün Tatarların düğün âdetleri aynıdır.
Mevcut farklılıklar da daha çok nikâh töreninin dinî
uygulamaları ile ilgilidir. Yine Mişer Tatarları ile
Kreşen Tatarlarının zengin düğün folklor kültürüne
sahip olması da onların törenlerini biraz daha farklı
kılmaktadır.

Bira kepçeleri,
XVIII. yüzyılın
başı

Havlu desenleri,
1978

Misafirl ik Etiketi. Tatarlar arasın
da misafirleri kabul etiketi mev
cuttu. Yemekten önce ve sonra
sında mutlaka dua okunurdu.
Sıkça ikramlar, çay ile başlardı.
Misaf ir kabul dönemleri de
vardı. Ramazan ve Kurban gibi
büyük dinî bayramlar sırasında
aynen aile içi önemli günlerde
olduğu gibi genellikle aynı köyde
yaşayan akraba ve dostlar misafir
edilirdi. “Ciyen” adlı yaz bayramı
sırasında ise misafirler daha geniş
coğrafyadan, ilin tamamından
gelebiliyordu. Misaf irler birkaç
günlüğüne geliyor, kendileriyle
birlikte kaz eti, ekmek ve çeşitli
Kreşen Tatarlarının nikâhı kilisede yapılıyordu. Nikâh masasına gençleri damadın yakın akrabalarından seçilen düğünde babalık ve analık yapan kimseler
götürür. Bunlar yeni ailenin bir nevi himayecisi oluyorlardı. Nikâhtan sonra
gelin onların evine gidiyor, burada onun kız tacı, kadın tacı ile değiştiriliyor ve
daha sonra düğünün asıl yapıldığı erkek evine götürülüyordu. Yeni evlileri yalnızca akrabalar değil, bütün köylüler karşılıyordu. Evin kapısının önündeki
küçük merdivende gençleri ebeveynler karşılıyordu. Anne, gelinin ayaklarına
ters çevrilen kürk ya da yastık seriyor ve dileklerde bulunuyordu. Eve girerken
gelin, havlu asıyor ve daha sonra karı koca masaya oturuyordu. Yağ gibi yumuşak, bal gibi tatlı, yani uysal ve yumuşak başlı olması için gelin üzerine yağ ve
bal sürülen ekmek kenarı yemeli ve mutlaka birkaç bardak çay içmeliydi.
Fakirlik ve kıtlık görmemesi için gelinin elini una batırıyorlardı.

Kırım’ın Baydarı
Köyü’ndeki Tatar
kadınları.
Ressam: Raffe,
1837

XIX. yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başına kadar
görücü usulü evlilikler yaygındı. Dolayısıyla bu
husus, düğün âdetlerini de belirliyordu. Belli coğ
rafyalar için belirlenen ve kesin olan âdetlere mutla
ka uyulurdu. Mevcut bazı farklılıklar ise ancak aile
lerin sosyal durumlarından kaynaklı olup daha çok
misafir sayısı, eğlence süresi ve hediyelerin içeriği
ile ilgiliydi.
Kız İsteme Âdetleri
Düğün öncesi dönemde taraflar hediyelerin mikta
rı ve kalitesi ile erkek tarafının kız tarafına vermek
zorunda olduğu başlık parasını istişare ederlerdi.
Gelin için kıyafet, ayakkabı, iki adet kuş tüyünden
döşek de bu başlığın içindeydi. Bunun dışında erkek
tarafı kız tarafının çeyizin hazırlanması için harcana
cak para miktarını ödemek ve düğünde misafirlere
ikram edilecek yemekler için bir miktar yiyecek
getirmek zorundaydı.

“Tügerek yavlık”
adlı başörtüsü
takan Kazan
Ötesi’ndeki
Kreşen Tatar Kızı

ma gönderirlerdi. Hamamdan
damat, gelinin diktiği yeni kıyafet
le dönüyordu, kendisi de eşine
değerli hediyeler veriyordu.
Diğer Düğün Âdetleri
Tatarların yaşadığı her yerde
“evi süsleme” geleneği vardı. Buna
göre de evin perdeleri ile duvar
süsleri çıkartılır, gelinin çeyizinde
ki yenileri asılırdı. Yine bir başka
âdet de kızın çeşmeye götürülmesi
ve oradan su taşımasıdır. Kreşen
Tatarları, bütün âdet ve uygulama
ları özel düğün şarkılarının eşliğin
de yerine getirirlerdi. Gelinin evine
gençler davet edilirken, damadın
evine gelinin ebeveynleri davet
edilirdi.
Ancak bu günden sonra damat
ile gelin birbirlerini rahat bir şekilde ziyaret edebilir
lerdi. Mişer Tatarları’nın düğün âdetleri arasında evli
lik akşamı gelin tarafının sadece kızlara verdiği parti
ile “erken horoz” (erkeğin evine gitmeden önce kızın
genç kızlığı ile vedalaşması ve ağlaması) âdetleri
vardı.

Damadın mendili,
XVIII. yüzyıl

Taraflar anlaşmaya vardıktan sonra gelinin ebe
veynleri, dünürlerini söz kesmeye davet ederlerdi.
Anlaşmanın kesin olarak sağlanması dolayısıyla da
kız tarafı damat tarafına havlu ve masa örtüsü, erkek
tarafı ise para veriyordu.
Düğün

Şehirli Kazan
Tatarının gelinliği,
XIX. yüzyılın
sonu — XX.
yüzyılın başı

Müslüman Tatarlarda düğün, gelinin evinde yapılır
dı. Davet edilen en önemli misafir de doğal olarak
damadın annebabasıydı. Onların düğüne başlık
parası ile ikramlar — birkaç kez, 2–4 veya daha fazla,
özel pişirilmiş ve süslenmiş ekmek, çeşitli tatlı börek
ler, düğün tatlısı olan bal ve hamurdan yapılan çak
çak tatlısı ve yine hamurdan yapılan Tatar millî yiye
ceklerinden “bavırsak” — getirirlerdi. Onlarla birlik
te yine damadın yakın akrabalarından iki üç çift daha
özel misafir statüsüyle gelirdi. Onlar da ikram geti
rirlerdi. Gelin tarafı ise düğünün gerçekleşmesine
yardım eden akrabalarca temsil edilirdi.
Düğün, Müslüman Tatarlarda
mevcut geleneklere göre dinî
nikahın kıyılması ve duaların okun
masıyla başlardı. Molla kayıt def
terine evlilik şartlarını kaydediyor,
kız tarafına teslim edilen başlık
parasını yazıyordu. Özellikle de
kayıtta ileride erkeğin isteği üzeri
ne gerçekleşecek boşanma duru
munda kadına ödenecek para mik
tarının belirtilmesine özen göste
riliyordu. Daha sonra molla, genç
lerin bu evliliğe razı olup olmadığı
nı sorardı. Gençler, düğünün bu
kısmına katılmadıklarından dolayı
damadın adına babası, gelin adına
da iki şahit cevap verirdi (Bu iki
şahit, gelinin bulunduğu odaya
giderek evlenmek isteyip isteme
diğini sorarlar). Olumlu cevapları
aldıktan sonra molla, nikâhı kıyı
yor ve daha sonra ikrama geçili
yordu.
Misafirler dağıldıktan sonra geli
nin evinde damadı karşılama hazır
lıkları başlardı. İlk günlerini geçire
cekleri oda özenle temizlenirdi.
Sabahleyin ise yeni evlileri hama

Gelinin
örtüsünden bir
fragman, XIX.
yüzyıl

XX. yüzyılın ortalarından itibaren kızların hür ida
releri ile erkeklere kaçarak evlilikler yapılmaya baş
landı. Genç, sevgilisini gezme veya kulüp dönüşü
kaçırıyor ve yanına da kendi arkadaşı ile sevgilisinin
en yakın arkadaşını davet ediyordu. Gelin, damadın
kadın akrabalarından birinin yanında kalıyor ve gece
yi orada geçiriyordu.
Bir sonraki sabah, damadın ebeveynleri ya da
yakın akrabalarından birileri, gelin ailesinin yanına
giderek kızlarının nerede olduğunu bildiriyor ve
misafirliğe davet ediyorlardı. Bu ziyafet sırasında da
nikâh kıyılıyordu. Belli bir süre sonra da damadın
evinde “kızıl tuy (düğün)” yapılıyordu.
Doğum Âdetleri
Doğum âdetleri, aslında günlük aile hayatında çok
mütevazı bir yere sahiptir. Ancak yine de bunların
yerine getirilmesi için özen gösterilirdi. Çünkü gerek
yeni doğan bebeğin gerekse de annenin sağlığının
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Köy düğünü,
XX. yüzyılın başı
(modern rekonstrüksiyon)

532–533
söylerlerdi: “Ekmek ve tuzla ol,
mutlu ve edepli ol, annen ve
babanla ol, iki kanatlı ol.”
Doğumdan sonra ilk günlerde
kadını komşu kadınlarla akrabaları
ziyaret ederdi. Her gelen de ayrı
bir ikram getirirdi. Gelen kadının
get ireceği ikramın büyüklüğüne
göre annenin sütünün de o kadar
olacağına dair bir inanç vardı.
Bebeğin ilk kıyafetini eski bir
parçadan büyük dikişlerle diker
lerdi. Çünkü Tatarlar böyle durum
larda bebeğin kıyafetlerini iht i
mamla taşıyacağına ve onlara
zarar vermeyeceğine inanıyorlar
dı. Dikilen söz konusu kıyafet i
bebeğe sadece ilk günlerde, göbe
ği düşünceye kadar giydiriyorlardı.
Daha sonra onu yıkıyor, ütülüyor
ve “kendi aralarında dostça geçin
meleri için” bir sonraki bebeğe saklıyorlardı.
Halk arasında özellikle doğumdan sonraki 40 gün,
çocuğun hayatının tehlikede olduğuna inanılırdı.
Bundan dolayı da bebeğin tek başına bırakılmaması
gerekiyordu. Ancak yine de onu bırakacak birini bula
madıklarında beşiğine bıçak, makas, eski çalı süpür
gesi koyuyor ve böylece kendilerince “onun cinler
tarafından değiştirilmesini” engelliyorlardı.
Bebekleri nazardan uzak tutmaya çalışıyorlardı.
Bundan dolayı bebekleri kalabalık yerlere götürmü
yor, kimseye göstermiyorlardı. Bunun dışında bebeği
nazardan korumak için beşiği üvez sarığına bağlayıp
üvez ve kuş kirazı dallarını beşiğe dolayarak bebeğin
şapkasına dikiyorlardı. Diğer bir deyişle bütün bunla
rın bebeği nazardan koruyacağına inanılıyordu. Aynı
amaçla bebeğin şapkasına kabuk ya da parlak renkte
bir düğme dikilirdi. Bebeğe kurum sürerler, eline
parlak renkte ip bağlarlar, erkek çocukları sünnet
ederlerdi.

Müslüman Tatarlarda bebeklere isim
doğumlarından birkaç gün sonra verilirdi. Daha uzun bir süre isimsiz bırakmak tehlikeli sayılırdı, çünkü hastalanabilirdi. İsim verme töreni imam,
yaşlı insanlar, akrabalar ve komşuların
katılımıyla yapılırdı. Bebek yastığın
üstünde imamın yanına getirilir, o da
Kuran-ı Kerim’den sureler okuyarak
ebeveynlerinin kendisine söyledikleri
ismi bebeğin kulağına fısıldardı.
Ardından da hemen kayıt defterine
kaydını düşerdi.
Kreşen Tatarları ise çocuğa ismi kilisede, vaftiz töreni sırasında verirlerdi.
Vaftiz babası ile vaftiz annesi onu kiliseye getirir ve burada tören düzenlenirdi. Daha sonra evde yemek verilirdi.

Modern Düğünler
Modern düğünler çok farklı şekilde gerçekleşmektedir. Ancak yine de birtakım
ortak noktalar mevcuttur. Gençler evlenme kararı verdikten sonra kızın
ebeveynlerinden kızlarının evlenmelerine razı olduklarına dair onay alması
şarttır. Halk arasında bu âdet, “kız isteme”, “sözlenme” gibi geleneksel terimlerle ifade edilmektedir. Ebeveynlerin iznini almak için ise damat kendisi tek başına
ya da arkadaşıyla birlikte kızın ailesini ziyaret eder. Ancak bundan sonra
damadın ailesi de kızı istemeye gider. Bu ziyaret sırasında taraflar düğünün ne
zaman ve nerede yapılacağı, kaç kişinin davet edileceği vb. konuları görüşürler.
Ebeveynlerin de onayını aldıktan sonra gençler, evlenme dairesine giderek
başvuruda bulunurlar. Gün belli olduktan sonra ise akrabalarla arkadaşlara
düğün davetiyeleri dağıtılır ve düğün hazırlıkları başlar. Karşılıklı hediyeleşme
için hediyeler, yemek yapımı için de yiyecekler satın alınır. En yakın erkek akrabalara hediye olarak gömlek, kadınlara ise elbise ya da elbiselik kumaş hediye
edilir. Diğer misafirlere ise mendil, havlu vb. eşyalar verilir. Düğün masasını
hazırlama konusunda yardımda bulunanlara ise özel hediyeler hazırlanır.
XX. yüzyılın sonlarında ise yeni ve eski geleneklerin iç içe girdiği düğün tören ve
âdetleri uygulanmaya başlandı.

Çocuk yeleği ve
takkesi

korunması ve “kötü güçlerden” uzak tutulması için
bu âdetlerin yerine getirilmesi gerektiğine inanılı
yordu.
Her yerde doğumlar evin en temiz odasında yapılı
yordu. Doğumu ebe nine yaptırıyordu. O, göbek
bağını keser, yeni doğan bebeği yıkar ve daha sonra
babasına yakın olması ve babası tarafından sevilmesi
için babasının gömleğine sarılırdı. Yine ebe nine,
bebeğin ağzına bal ile yağ sürer ve böylece ona haya
tında başarı ve şans dilemiş olurdu. Bazen Kreşen
Tatarları bir bezin içerisine çiğnenmiş ekmek ile yağ
koyarlar ve onu emmesi için bebeğe verirler ve şunu
Altın iple dikilen
erkek çocuğun
bayramlık
gömleği, XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı

Çocuğa nazar değdiği kanısına varıldığında ise
büyü yapmaya başlarlar. Bir ailede çocuklar öldüğü
takdirde yeni doğana içerisinde “demir” kelimesinin
yer aldığı isimler verilirdi. Bebek doğumu ile ilgili
âdetlerin analizi, bunların büyük bir kısmının diğer
Türk dilli halkların âdetleri ile aynı olduğunu göster
mektedir.
Cenaze ve Anma Törenleri
Cenaze ve anma törenleri, merhumun def ine
hazırlanması, gömme ve anma törenlerinden ibaret
tir. XX. yüzyılın başında Müslüman Tatarlar ile Kreşen

Beşik.
Urazbahtino
Köyü, 1971

adlandırılmıştı. Merhum için bırakılan yerin önünden
yemek ile su alınır ve masadaki bütün kemikler topla
nırdı (Bunları kırmak da kemirmek de yasaktı).
Yiyecek, evin çitinin direğine koyulur, içecek direğin
altına dökülür, kemikler de “affedersiniz, kötülük
İslâmiyet’te cenaze töreninin yalnızca bazı âdetlerine dair kesin kanunlar vardır. Ölünün yıkanması, kefene sarılması, mezarın kazılması, ölünün gömülmesi bu işin eğitimini alan kimselerin
yönetiminde gerçekleşir. Her bir âdetin ritüeli de kesin hatlarla bellidir. Ölüyü mümkün olduğu
kadar hızlı bir şekilde toprağa vermeye çalışırlar. Merhum gece ya da sabahın erken saatinde
vefat ettiyse ve beklenmesi gereken başka bir yerden gelecek akraba yoksa naaş, aynı gün, öğle
namazından sonra toprağa verilir. Ancak yine de genellikle bir sonraki gün gömülürler. Kreşen
Tatarlar da aynı şekilde hareket ederler.

Tespih

Tatarların âdetleri arasında din
farkı dolayısıyla doğal olarak
büyük farklılıklar olmasına rağmen
eski geleneklerin bir kısmının
devam etmesi dolayısıyla ortak
yönler de mevcuttu. Günümüzde
de törenleri asırlardan beri devam
edegelen şekilde yerine getirmeye
gayret etmektedirler. “Cin çarp
Nazar duası.
mamasına” dikkat ederler, televiz
Urazbahtino
yon ve aynaları kapatırlar.
Köyü, 1971
Cenazenin yanında ise sesli konuş
mak ve ağlamak yasaktır.
Ölüm haberi çok hızlı yayılır.
Yakın ve uzak akrabalar, komşular
ve köylüler merhum ile vedalaş
mak, ailelere baş sağlığı dilemek,
yardım teklifinde bulunmak için
ölünün bulunduğu evleri ziyaret
ederler.
Cenaze törenine kadar ölüyü tek
başına bırakmazlar. Onun yanında
devamlı insanlar bulunur, yaşlı
olanlar dua okur, ölü ile ilgili hatı
ralarını paylaşırlar. Geceleri de ölü
evinde daha yaşlı kimseler kalırlar.
Sabahleyin köyün erkekleri mezar
kazmaya giderler. Müslümanların
mezarlarının Mekke yönünde olması gerektiğinden
dolayı mezar yerlerini bu işten anlayan ve mezarlık
tan sorumlu aksakallardan biri belirler. Daha sonra
kendisine özel hazırlanmış havlu hediye edilir. Bu
geleneklerin büyük bir kısmı günümüzde de devam
etmektedir.
Ölü, toprağa verilmeden hemen önce yıkanır.
Erkek ölüyü erkekler, kadın ölüyü kadınlar yıkarlar.
Kadınlar ayrıca beyaz kumaştan büyük dikişlerle
kefen dikerler. Çok yaşlı birinin cenazesinde ise
kefenden kalan kumaş, cenaze törenine katılanlara
ölen kişinin yaşadığı yaşa kadar yaşama dileğiyle
dağıtılır. Bu gelenek Sibirya Tatarları’nın bazı köyle
rinde de mevcuttur.
“Bizimle gel, senin duanı ediyoruz” sözleriyle
gelenler masaya oturur ve ölen kişi için bir tabak,
bardak, kaşık koyulur ve bir sandalye onun için boş
bırakılırdı. Yemeği tamamlayıp “merhumu uğurlar
lardı.” Bu merasim, “kemiklerin uğurlanması” olarak

yapmayınız” denilerek gömülürdü. Eve dönenler
“onu uğurladık”, orada bulunanlar ise bunun üzerine
“toprağı yumuşak olsun” derler. 40. gününde ise
merhumun eşyaları dağıtılır.
Dualı anma günlerinin yanı sıra toplu anma günleri
de yapılmaktadır. Müslüman Tatar erkekleri
Ramazan ve Kurban bayramlarında toplu olarak
mezarlıklara gider ve akrabalarının mezarlarının
yanında dua okurlar. Kreşen Tatarlar ise ölüler için
toplu dualarını, ilkbaharda Paskalya’dan sonra
yaparlar. Bu günde anma yemekleri (mutlaka balık,
yumurta, gözleme) pişirirler ve “merhumların mem
nun kalması için bunları” tertip ederler.
Sovyetler zamanında Müslüman Tatarlar arasında
ki dinî bayramların yanı sıra bu günlerdeki toplu
anma duaları da yasaklanmıştı. Ancak perestroyka
(yeniden yapılanma) sonrasında bu âdetler yeniden
uygulanmaya başlandı.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tatar Halkının Etnografyası
Sosyal Yapı

534–535

Sabantuy

Sabantuy, Kazan,
2014

II. Nikolay’ın
Muhafız
Birliği’nde görev
yapan Hasan
dede. Ulyanovsk
İli’ndeki Karsun
Köyü, 1978

Sabantuy bayramı, XIII. yüzyıl
dan itibaren bilinmekte ve hâlâ
halk arasında çok yaygın ve popü
ler bir bayram olarak kalmaya
devam etmektedir. Bununla birlik
te sabantuy ile ilgili kaynaklardaki
bilgiler çok eksiktir. Araştırma kay
nakları, sabantuyun yalnızca mey
dandan ve sabantuyda hediye ola
rak dağıtılacak bayram öncesi
halktan eşya toplama uygulama
sından ibaret olmadığı, bunların
dışında da çok sayıda merasim,
eğlence, yarışma vs. olduğunu gös
termişt ir. Sabantuyun belirli bir
kutlanma günü yoktu. Herşey hava
şartları, karın erime hızı ve dolayı
sıyla da toprağın ekime hazır olup
olmamasına bağlıydı. Yine aynı
bölgedeki köylerde sabantuyu
Sabantuydaki at
yarışından sonra,
Bikbulovo Köyü,
1977

farklı günlerde kutlamaya gayret ederlerdi. Çünkü
başka köylerdeki sabantuylara katılmak isteyenler
oluyordu. Genellikle de köylerin aksakalları bu konu
da mutabakata vardıktan sonra bu bilgiyi pazarlardan
birinde halkla paylaşıyorlardı.
Sabantuy, bir köyün bayramıydı ve bu bayrama
diğer köylerden misafir çağırma geleneği yoktu.
Sabantuyu izlemek veya yarışmalarına katılmak iste
yenler, davetsiz geliyorlardı. Sabantuy bittikten sonra
başka köylerden gelenleri buradaki akrabaları veya
arkadaşları öğle ya da akşam yemeğine davet ederler
di. Ancak yine de genel olarak sabantuy, misafir ağırla
ma zamanı değildir.
Herhangi bir büyük bayram için yapıldığı gibi saban
tuy hazırlıkları da çok önceden başlıyordu. Kadınlar
evleri, erkekler ise avlu ve sokakları temizlerlerdi.
Sabantuy için bira ve çeşitli yiyecekler hazırlanırdı.
Sabantuydaki merasimlerin analizi, bunların iki
gruba ayrıldığını göstermektedir. İlk grup, fonksiyonel
olarak bayram ile bağlantılı değildir. Genetik açıdan

bunlar muhtemelen eski putperest merasimleridir:
toplama yiyeceklerden bulamacın pişirilmesi (1) (bkz.
harita), yumurta oyunları (2, 3), önceden yapılan at
yarışları (4). Bununla birlikte bütün bu merasimler,
sabantuyun ayrılmaz birer parçası ve sabantuyun baş
langıcının oyunlarıydı.
İkinci grubu ise bayramın özünü oluşturan at yarışı,
çeşitli yarışmalar (ki bunların galipleri için önceden
hediyeler toplanmıştı) ve gençlerin akşamları yaptıkla
rı yarışmalar oluşturur (5, 6, 7).
XIX–XX. yüzyıl folklorcu, etnograf ve dilcilerinin yap
tığı araştırmalar, Tatarların yaşadığı ayrı bölgelerde
kutlanan sabantuylardaki merasimlerin farklı olduğunu
ortaya koymuştur. Buna göre sabantuylar çeşit açısın
dan birkaç gruba ayrıldılar. Farklı merasimlerin belirli
coğrafyalara has olması sabantuy çeşitlerinin yayılma
coğrafyasını da belirledi.
Birinci tip, birinci grubun birçok merasimini içeriyor
ve bundan dolayı çok daha uzun sürüyordu. Bu mera
simlerin başında lapanın pişirilmesi (merasim 1),
çocukların boyanmış yumurta toplaması (merasim 2),
gençlerin boyanmış yumurta toplaması (merasim 3)
gelmektedir. Bunun dışında bazı köylerde, örneğin
Malmıjskiy ilçesindeki Nijnie Şuni Köyü’nde yumurta
larla ilgili başka bir merasim daha vardı. Bu köyde
gençlerin yumurta toplama işini tamamladıktan sonra
erkeklerin de yumurta toplamaya çıktıkları ve ikram
talep ettikleri görülmektedir. Bu talepler yerine getiril
mediği takdirde beddua etmekle tehdit ediyorlardı.
Ancak genellikle bunlar olmuyordu. Bunları, ikinci gru
bun merasim ve eğlenceleri — hediye toplama, mey
dan yarışları, gençlerin akşam eğlenceleri (merasim 4,
5, 6) — takip ederdi.
Bu tür sabantuylar Malmıj ilçesinin güney kısımları,
Mamadış ilçesinin kuzey kısımları, Elabuga ve
Sarapul’un güney kısımları, Menzele ilçesinde Millî Güreş
Belebeev, Birsk, Bugulma ilçelerinin bazı köylerinde de
olurdu.
İkinci tip sabantuylarda ise en başta, birinci grup
ta daha önce yapılan at yarışı (merasim 4) gerçekleş
tiriliyordu. Bu tip sabantuyların gerçekleştiği Laişev
İlçesi’ndeki Kugarçino Köyü ile ilgili ilginç bir kayıt
vardır. Bu tür yarışmaların yapıldığı son günde dede
lerden biri evleri dolaşıp yumurta toplar ve her evden
birer yumurta alırmış. Toplanan yumurtalar her
yerde olduğu gibi meydana götürülür ve yarışmacıla Sabantuydaki at
yarışı.
ra dağıtılırmış.
Kazan, 2004

Bu dedenin dolaşması kadınlar için aslında yumurta
ların boyanması, çocuklar için tatlıların hazırlanması
gerektiğine dair bir nevi mesajdı, çünkü sonraki günün
sabahı çocuklar yumurta toplamaya çıkarlardı.
Çocuklardan sonra hediye toplama işi başlardı.
Toplayıcılar daha çok erkekti. Bazı köylerde gençler de
yumurta toplardı. Gençler atın üzerinde şarkılar söyle
yerek her evin yanına yaklaştığında evin kadını birkaç
yumurta da dâhil olmak üzere hediyeyi çıkartır, ev
sahibi ise onlara ev yapımı bira ikram ederdi. Daha
sonra ise geleneksel düzene göre diğer merasim ve
akşam eğlenceleri gerçekleşiyordu.
Böylece ikinci t ip, 2, 4, 5, 6, 7
No’lu merasimleri içeriyordu. Bu
tür
sabantuylar
Kazan,
Tsarevokokşaysk ve Urjumsk ilçe
lerinin kuzey kısımlarında ve yine
buralara komşu olan Malmıj
İlçesi’nin güney kısımlarındaki
köylerde yapılıyordu.
Üçüncü tip sabantuylarda birinci
gruptaki merasimlerin sayısı iyice
azalmış olup bu grup yalnızca
yarışmalar arifesinde çocukların
boyanmış yumurta toplama mera
siminden (merasim 2) ibarett ir.
Hediyeler ise genellikle gençler
tarafından toplanırdı. Başka yerler
den farklı olarak bunlar atla değil
de yaya gezerlerdi. Toplama işi
tamamlandıktan sonra ise mey
danda yarışmalar, ardından da
akşam eğlenceleri tertiplenirdi. Bu
t ip sabantuyları yapan köylerin
bazılarında sırayla ikram merasimi
(merasim 8) de vardı. Araştırma
yapılan Laişev ve Kazan ilçelerin
deki 32 köyden 12’sinde bu mera
sim tespit edilmişt ir. Bunların
dışında
Elabuga
İlçesi’ndeki
Sukman
Köyü
ile
Sarapul
İlçesi’ndeki İjBobya Köyü’nde de
bu uygulama mevcuttu.
Üçüncü tip, daha çok Kazan
Vilayeti’nin Kazan İlçesi’nin güney
ve güneydoğu bölgeleri ile Laişev,
Tetüşi, Sviyajesk ilçelerinin güney
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Saka sırığı ile
koşu yarışması.
Büyük Menger
Köyü’ndeki
sabantuy, 1973

batı kısımlarında yaygındı. Mamadış İlçesi’nin doğu
sundaki köylerle buraya bitişik olan Elabuga İlçesi’nin
köylerinde de bu tip sabantuylar yapılıyordu. Diğer
yerlerde ise nadiren bu tip sabantuylara rastlanıyordu.
Çistopol ve kısmen de Spassk ilçelerindeki Mişer
Tatar köylerinde yapılan sabantuylar da şekil itibarıy
la bu üçüncü tipe yakındırlar. Ancak adı geçen bu coğ
rafyalarda sabantuyun tarihi ile ilgili kurallara pek
uymuyorlardı. İlkbahar, erken yaşandığında ve karlar
erken eridiğinde sabantuy ekim işleri bittikten sonra
da yapılabiliyordu. Ayrıca çocuklar da boyanmış
yumurtaları sabantuy bayramı çerçevesinde değil de
Paskalya bayramı sırasında, “Kırmızı Yumurta
Günü”nde topluyorlardı.
Dördüncü tip sabantuylar, ilk üç tipten birçok açıdan
ayırt ediliyordu. En başta yarışmalar başlamadan
önceki merasimler çok farklıydı. Örneğin sabantuy ari
fesinde veya aynı günün sabahında bütün yaşlılar
köyün mezarlığında toplanır ve kendileri ile birlikte
tavuk yumurtaları içeren küçük bir düğüm getirirlerdi.

Sabantuydaki
yarışmalardan
biri olan
yoğurdun
içerisinde para
bulma oyunu,
Kupka
Köyü’ndeki
sabantuy, 1985

Bu yumurtalar imama verilir ve böylece yeni mahsul
yılında iyi ürün alacaklarını umarlardı. Erkekler mezar
lıkta cemaatle namaz kılarken kadınlar da birbirlerini
ilkbaharın gelişiyle kutlar ve birbirlerine kaymak, Sabantuydaki
ikramlar.
yumurta ve başka şeyler ikram ederlerdi.
Bu tip sabantuyun diğerlerinkinden farkı, bayram Kazan, 2004
unsurlarını daha az içermesidir. Örneğin yumurtaların
boyandığı bilinse de çocukların topluca yumurta topla
madığı görülmektedir. Kadınlar onları sabantuy günü
akrabalarının çocuklarına dağıtırlardı. Hediyeleri iki üç
erkek toplardı. Bazı köylerde ise (örneğin Glazov
İlçesi’ndeki Poçinki, Bugaşur, Tatarskie Klüçi köylerin
de) hediye hiç toplanmazdı. Genç ve yeni evli kadınla
rın havluları ise meydana doğrudan kocaları ya da
kayınpederleri tarafından götürülürdü. Bu tür havlulara
sahip olabilmek için, ancak havlu sahibi kadının kocası
nın soyundan gelenler yarışabiliyordu. Bundan dolayı
at yarışlarına da ancak genç gelinin mensup olduğu
ailelerin temsilcileri katılabiliyordu. Yarışmacı sayısı da
havlu sayısına bağlıydı. Bu köylerde ayrıca “gece içme”
merasimi yapılıyordu. Aynı âdetin bu bölgede yaşayan
FinUgor halklarında olduğu da görülmektedir. Buna
göre genç insanlar, eğlenceler bittikten sonra köydeki
evleri dolaşıyor ve burada kendilerine ev yapımı bira
ikram ediyorlardı. Netice itibarıyla erkeklerin mezarla
rı ziyareti, cemaatle namazın kılınması, her isteyenin
(yeni evli kadının zorunlu olarak) hediyelerini meydana

doğrudan götürmesi, sabantuy günü akraba çocukları
na boyanmış yumurta dağıtılması, meydanlarda yarış
maların yapılması, “gece içilmesi”, gençlerin akşam
eğlenceleri tertip etmesi dördüncü tip sabantuyların
en önemli merasimleriydi. Bu tür sabantuylar, Vyatsk
İli’ne bağlı Glazov İlçesi’nde olurdu.
Bu şekilde ilk üç sabantuy tipi, Kazan Tatarlarının
yayıldığı coğrafyalarda kutlanırdı. Dördüncü tip ise
Çepets Tatarlarına, daha doğrusu Büyük Çepets
Tatarlarına has sabantuy bayramıydı. Çünkü Büyük
Çepets Tatarlarının dışında diğer Çepets Tatarları
sabantuy kutlamıyorlardı. Hâlbuki 70’li yılların başında
(bu bölgede bilgi toplandığı yıllarda) XIX. yüzyılın son
larına ait bilgilerin son derece doğru ve tam olduğu
anlaşılmaktadır.
Mişer Tatarlarının büyük bir kısmında da sabantuy
bayramı yoktur. Bu bağlamda istisnayı Kazan Tatarları
ile yakın temasta olan Çistopol, Spassk, Belebeev,
Buguruslan ilçelerindeki Mişer Tatarları oluşturmakta
dır. Diğer taraftan yukarıda da belirtildiği gibi Çistopol
ile Spassk ilçelerinde sabantuyların yapıldığı tahmini
tarihe bile uyulmuyor, yani ekim işleri başlamadan
önce yapılmasına her zaman riayet edilmiyordu. Ayrıca
Mişer Tatarlarının bütün köylerinde “Kırmızı Yumurta
Günü” kutlanıyordu.
Kreşen Tatarları arasında sabantuylarda yapılan bütün
merasim ve eğlenceler mevcut olup bunlar Kazan
Tatarlarında olduğu gibi sabantuy çerçevesinde değil de
birbirinden ayrı günlerde, farklı ilkbahar bayramları
dolayısıyla uygulanıyordu. Örneğin Paskalya’dan önceki
Pazar günü, herkese lapa ikram edilirken, Paskalya’da
da boyanmış yumurtalarla hediyeler toplanır, yarışmalar
yapılırdı.

Sabantuy ve Tipleri
1 No’lu
Merasimlerin
Yayıldığı
Coğrafya

ğiyle yapıyorlardı. Ayrıca bunun “kıra verilen sadaka”
olduğu söyleniyordu.
Bu tür ilkbahar merasimlerinin yapıldığı coğrafya ise
Laişev İlçesi’nin bir kısmı, bu ilçeye bitişik olan
Mamadış İlçesi’nin nahiyeleri ve Elabuga İlçesi’nin bazı
köylerinden ibaretti.
Sabantuyun farklı coğrafyalarda farklı şekillerde
kutlanması, ele aldığımız dönemde sabantuyların
Tatar halkının etnik kültürünün aktif bir şekilde yeri
ne getirilen önemli olaylarından biri olduğunu da
göstermektedir.
Yakın zamanda sabantuylar, şehirler ve daha
büyük idarî birimlerde, federal seviyede de yapılma
ya başlandı.

Sabantuyu
yöneten
aksakallar,
Kupka Köyü,
1985

Kreşenlerin yaşadığı ilçelerde yarışmaların yapıldığı Büyük Sardık
eğlencelerin “sabantuy” terimi ile ifade edilmeye baş Köyü sakinleri,
1982
laması, Sovyet dönemine denk gelmektedir.
Sabantuyların farklı dönemde kutlandığı bir başka
Kazan ve Kreşen Tatar köy grubundan daha bahset
mek gerekmektedir. Bu köylerde sabantuylar ilkbahar
da, ekim işleri başlamadan önce değil de yazın, ekim
işleri bittikten sonra yapılırdı.
Bununla birlikte ekim işleri öncesinde birinci grup
merasimlerini bazen “sabantuy” adı altında bazen de
isimsiz olarak yaparlardı. Örneğin Mamadış İlçesi’ndeki
Tatar İkşurma ve Eski İkşurma köylerinde, sabantuy
yalnızca çocuklar, gençler ve yaşlıların boyanmış
yumurta toplama merasiminden ibaretti. Toplanan
yumurtalar kovalara koyulurdu. Bazen bunların sayısı
bine ulaşıyordu. Yumurtalar kıra çıkartılır ve bütün halk
burada toplanırdı. Yumurtalar yere serilir ve dua okun
duktan sonra da orada hazır bulunan herkese dağıtılır
dı. Bunu da tahılın yumurta kadar büyük olması dile
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Geleneksel Ekonomi
İdil Tatarları, aynen atalarının büyük bir kısmı oldu
ğu gibi eskiden beri gelişmiş ekonomiye sahip yerle
şik halktı. Daha Ortaçağ’da, bölgede tarım, hayvancı
lık, çeşitli zanaat alanları ve el işleri, ticaret çok geliş
mişti. Aynı alanlar XIX. yüzyılda da hâkim konumday
dı. Ancak özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren ekonomide fabrika sanayisi önemli rol oynamaya
başladı.
Farklı Tatar gruplarının ekonomisinin temel özellik
leri arasındaki benzerliğe rağmen bazı yerlerde sosyal
konum, etnik tarih ve komşu halkların etkisi gibi fak
törlerin tesiriyle ortaya çıkan farklılıklar da mevcut
tur.

Orta İdil ve Ural
Yanı bölgelerinde
kullanılan kara
saban, XVII–XIX.
yüzyıllar

Tarım
Tarım, İdil Tatarlarının en önemli uğraşlarından
biriydi, çünkü XX. yüzyıla kadar nüfusun büyük bir
kısmı köyde yaşıyordu. Daha İdil Bulgar Devleti döne
minden itibaren sürülü toprağa dayalı tarım sistemi
İdil sabanı,
XVIII–XIX.
yüzyıllar

Tırmık, XX.
yüzyılın başı

taş” adı verilen ağaç veya taştan bir silindir kullanıl
maya başlandı. Ağaç kürek, ardından da elek yardı
mıyla mahsul çöpten temizleniyordu.
Unun elde edilmesi için su ve rüzgâr değirmenleri
kullanılıyordu. Neredeyse her köylünün çiftliğinde el
değirmeni ve havan vardı. Tohum, un, yarmayı evin
Tatarların yetiştirdiği asıl tarım ürünlerinin başında kışlık çavdar ve yazlık yulaf, sayvanı altında ya da özel yapı ile ambarlarda ıhla
arpa, buğday, darı, karabuğday, Arnavut darısı, nohut, mercimek, keten ve kenmurdan yapılan büyük fıçılarda saklıyorlardı.
dir gelmektedir. Karabuğday, Kazan Tatarlarının dinî tören yemeklerinden biriydi. Mişer Tatarları için aynı anlamı darı ifade ediyordu (Darı, Mişerlerin oluşumunda önemli rol oynayan Kıpçak-Nogaylar gibi yarı göçebe halkların yetiştirdiği sıradan hububat türüydü.)

ne sahiptiler. Toprak, tek at koşulan saban ile işleni
yordu. Ormanbozkır ve bozkır bölgelerindeki kara
topraklarda (birkaç at ya da öküz koşularak) ağır ağaç
pulluk kullanılıyordu. O tarihlerde buna “Tatar pullu
ğu” deniliyordu. Arkeolojik materyallerden anlaşıldığı
üzere Tatarların ataları bu aleti daha Moğol seferleri
başlamadan önce kullanıyorlardı. XX. yüzyılın başla
rında artık “kungurka” ve “kiramişka” adı verilen daha
gelişmiş kara sabanlar vardı. Bu tarihlerde artık çelik
pulluklar da biliniyordu.
Ekim işleri elle, tohumlar hasır sepetten alınarak
gerçekleşiyordu. Ekinlerin olgunlaşmasından sonra
ekin biçme, kurutma, harman dövme, harman savur
ma, hububat ve yarmaya dönüştürme işlemlerini ger
çekleştiriyorlardı.
Mahsulleri orakla topluyorlardı, güney bölgelerinde
tırnaklı tırpan da kullanılıyordu. Biçilen ekinden
demetler yapılıyor ve kuruması için tarlaya seriliyor
veya iyice olgunlaşması için dokurcun yapılıyordu.
Bunlar yağmurların sık yağdığı kuzey ormanlık bölge
lerde sivri tepeli “bebke”, “soslan”; daha güneyde
kalan ormanbozkır ve bozkır ilçelerinde ise “zurat”,
“çümele” adı verilen yatay yatırılmış demet yığınla
rıydı. Mişer Tatarları ise sıkça haç şeklini kullanıyorlar
dı. Kurutulmuş ve harman yerine taşınmış ekinin sak
lanması için yuvarlak dokurcun şeklinde sehpanın
üstüne koyuyorlardı.
Demetleri harman yerinde zincir yardımıyla har
manlıyorlardı. Ancak Tatar köylüleri bozkır halklarının
tarım kültüründe olan eski ve çok yaygın metodu da
kullanıyorlardı: çember boyunca serilmiş demetler
üzerinde inekler, bazen de öküzler gezdirilir ve onlar
da tohumları toynaklarıyla çıkarırlardı. XIX. yüzyılın
sonlarında bu iş için güney bölgelerde “aşlık bastıran

Hayvancılık
Hayvancılık, tarıma bağlı olsa da yine de köy eko
nomisinin önemli alanlarından biriydi. Küçük ve
büyükbaş hayvanlar, halkın iaşe ihtiyacını (et, süt vs)
karşıladığı gibi ev zanaatı ve el sanayisi için ham
madde (deri, yün, kemik) ve tarlalar için gübre sağlı
yordu. Atlar ve bazen de öküzler, tarla sürme ile taşı
macılıkta (araba ve kızak) da kullanılıyordu.

Köylüler at, inek, koyun ve keçi; Kreşen Tatarlar ise ayrıca domuz yetiştiriyorlardı. Hayvanlar o dönemin deyimiyle “yerli cinsten olup gösterişsiz, orta büyüklükte ve düşük verimliydiler.” Bunun sebebi de yemin az olmasıydı. Yeterince çayır
olmadığından dolayı kışları hayvanları ancak saman ile besliyorlardı. Ancak
buna rağmen çağdaşlarının görüşüne göre hayvancılık en fazla Tatarlar arasında gelişmişti.

Yazları hayvanlar çobanın gözetiminde otlak yere,
mahsul toplandıktan sonra ise kır ve tarlalara götürü
lüyordu. Akşam ise hayvanlar ahırlara kapatılıyordu.
Sonbahardan ilkbahara kadar atlar at ahırında,
büyükbaş hayvanlar ise ahırlarda tutuluyordu.
Bölgenin güneydoğu bölgelerinde (Orenburg Vilayeti
ve Ufa Vilayeti’nin güneyi) XX. yüzyılın başına kadar
zengin köylülerde hayvancılık, yarıgöçebe karakterini
devam ettiriyordu: Kalabalık sürüler bütün yazı yazlık
otlaklarda geçiriyor, karın altında da yem bulabilen
atlarla koyunlar ise kışları meralarda kalıyordu.
İdil Tatarlarında komşu halklardan farklı olarak
kümes hayvanı yet işt iriciliği de çok gelişmişt i.
Tatarlar kaz, ördek ve tavuk yetiştiriyorlardı.
Avcılık ve Balıkçılık
XX. yüzyılın başlarında Tatarlarda avcılık, eski öne
mini kaybetti. Hâlbuki kaynaklarda bahsedilen av
topraklarından, örneğin kunduz avlama yerlerinden

Kovanlık, XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı

Hasır yapmak
için kullanılan
alet
Yün eğirme
aleti, Kazan
Ötesi, XX.
yüzyılın başı

Tatarların en eski uğraşlarından biri de arıcılıktı. Nitekim bal, Tatarların millî yiyecekleri (yağ ile bal)
arasında yer alıyordu. Özellikle Kazan ile Ufa vilayetlerinde arıcılık çok gelişmişti. Başta yabanî arıların balını kullanıyorlardı. Daha sonra büyük eski ağaçların gövdesine suni arı kovanları yerleştirmeye başladılar. XIX. yüzyılda kovanlık ve bostanlarda arı kovanı görmek, sıradan bir olaydı. XX.
yüzyılın başlarında artık modern kovan tipleri yayılmaya başladı.

anlaşılacağı üzere eskiden avcılık,
Tatarların hayatında önemli rol
oynuyordu. Kürklü hayvana kapan
ve tuzak kuruyorlardı. Gerek büyük
gerekse de küçük hayvan avı için
av çukurları ile düğümler, ıssız yer
lerde Avrupa muşu avında büyük
mancınıklar kuruluyordu. Kurtlarla
t ilkileri kışları kayakla, yazları
atlar ve köpeklerle kovalıyorlardı.
Kuşları ise ilmikli kapanlarla yaka
lıyorlardı. Av sırasında doğan ve
altın kartal gibi av kuşlarının kulla
nıldığı da bilinmektedir. Daha
önce bu işlerde kullanılan okun
yerini XX. yüzyılın başında av tüfe
ği aldı.
İdil Tatarları imkânları dâhilinde
balıkçılık ile de uğraşıyorlardı. Ural
Nehri boyunca, Batı Sibirya ve
özellikle de Astarhan bölgesinde
yaşayan halk balıkçılıkla uğraşıyor
du bölgelerde balıkçılık, ekonomi
nin önemli alanlarından biriydi.
Balık her yerde olta ile tutuluyor
du. Balıkçı takımı (kirtil, çöten),
balık ağı ve daha büyük sürtme ağı
da yaygın olarak kullanılıyordu.
Küçük nehirlerde akımın tersine çit yerleştirilir, çitin Ayı kapanı.
ortasına da kirtil koyulurdu. Bu eski usulden uzun bir Pallas, 1786
süre daha istifade edildi. Sonbahar gecelerinde ise
zıpkın kullanılarak balık tutuluyordu.

Kuş kapanı —
“yapma”,
Pallas, 1786

Sanat ve Zanaat Dalları
Eskiden beri çeşitli zanaat dalları (dokumacılık,
nakış işleme) Tatarların ekonomisinde önemli rol
oynamaktadır. Zamanla zanaat üretimi, toptan bir
mahiyet kazandı. Köy ustaları yalnızca köylülerin ve
komşu köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamıyor, ürünlerini şehir pazarlarına da götürü
yorlardı. Bu süreç özellikle XIX. yüzyılda hız kazandı,
çünkü bu dönemde Rusya’nın tamamında ekonomi
alanında gelişmeler yaşandı ve toprak yetersizliği
yüzünden köyde işçi sayısı arttı.
XIX–XX. yüzyılın başlarında en fazla kişi orman,
orman kimya ve kereste sanayisinde çalışıyordu.
İşçiler ağaç kesme, ağaçları at arabası ile taşıma,
tomruk sallarını yüzdürme, odun kömürü yapımı,
reçine ve katran toplama işleri yapıyorlardı. Kazan ve
Vyatsk vilayetlerinin Tatarları ıhlamur kabuğu ve sici
mini işliyor, bez dikiyor ve kese kağıdı üretiyorlardı.
Tatarlar usta dülger olup yalnızca kendi köylerinde
değil köylerinin dışında da ev yapıyorlardı. Yine
marangoz (mobilya), torna (tabak çanak), araba yapı
mı (at arabası, kızak), fıçıcılık (fıçı) zanaatları da geliş
mişti.
Tatar ustaları deri, post ve yün işleme konusunda
da ün kazanmışlardı. Bu zanaatın geleneği çok eskiye
dayanmaktadır. Daha Ortaçağ’da İdil coğrafyasında
yapılan elBulgarî adlı deri, yüksek kalitedeki sahti
yan ve telatin Batı Avrupa ile Doğu ülkelerinde de
biliniyordu. XIX. yüzyılda deri daha çok ayakkabı
yapımında kullanılıyordu. Bunun temelinde yüzyılın
sonunda Kazan ve şehre yakın köylerdeki atölyelerde
yumuşak deri veya renkli kumaştan dikilen çizme

Tatar kadınları her yerde kendi ihtiyaçları için keten ya da
kenevir bezi ile yün çuhası imal ediyorlardı. Keten ve kenevir saplarının kırılıp ufaltılması için farklı şekil ve yapıdaki filariz (tokmak) kullanıyorlardı.
Keten dövüldükten sonra lifi didiyor, sonra daha ince işleme
(fırçalarla tarama) tâbi tutuyorlardı. Bu fırçalar, üzerinde
satranç tahtası sırasına göre demir iğnelerle iki tarağın
olduğu ağaç tahtadan ibaretti. Koyun yününü iplik bükmeden önce çöpten temizliyorlardı. Yün eğirme işi için “kaba”
ya da “çığır” adı verilen çıkrıklar kullanılıyordu.
Geleneksel çıkrıklar arasında yapıları itibarıyla bazı küçük
farklılıklar mevcuttu. Yün eğirme aletleri arasında “orçık”
adı verilen ve İdil-Ural’ın bütün halklarına has olan eğirmen de vardı.
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Yıllıklarda XVI. yüzyıl Ortaçağ
Kazanı’nda kuyumculuk işinin gelişmiş olduğu, profesyonel gümüş ustalarının faaliyet gösterdiği, bunların Han
Sarayı ile çevresinin gümüş ve altın
ürünler ihtiyacını karşıladığı yazılmaktadır: “Han, kendisine çok pahalı taçlar, altın ve gümüş kapkacaklar ve
pahalı han kıyafeti yaptırdı.”
(Kazanskaya İstoriya / Kazan Tarihi).

Kuyumculuk Sanatı

Gümüş, işlenen
taş ve telkâriden
yapılan kemerin
bir kısmı, XIX.
yüzyıl

Gümüş ve çeşitli
taşlardan yapılan
düğme, XIX.
yüzyıl

Gümüş bilezik,
XIX. yüzyıl

Altın boncuklu
süs örneği

üretimine başlandı. Özellikle Kama Önü ile Ryazan
Vilayeti’ndeki Kasımov ilçesinde kürkçülük çok geliş
mişti. Yün dokuma ile keçecilik işinde de çok kişi
istihdam edilmişti.
En eski zanaat dallarından biri de dokumacılık idi.
Kumaşa talep o kadar yüksek ve dikişçi kadınların
özellikle Kazan ve Simbirsk vilayetlerindeki sayısı o
kadar fazlaydı ki, daha XIX. yüzyılın ilk yarısında adı
geçen coğrafyalarda Tatar iş adamları ilk atölyelerini
açtılar, yüzyılın ortalarında ise fabrikalar kurdular.
Özellikle Kreşen Tatarlar başta olmak üzere
Tatarlar arasında giysi diken terzi sayısı çoktu. Kama
Önü ve İdil Önü’nde yaşayan terziler Ural ve Batı
Sibirya’ya, memleketlerinden yüzlerce kilometre
uzağa giderek de bu mesleği icra ediyorlardı. Tatar
kültürünün bir başka gururu da altın işlemeciliği idi.
Millî başlıklarla kadın ayakkabıları, altın ip ve incik
boncuklarla işleniyordu. Kama Önü’nde geleneksel
tesviyecilik zanaatı gelişmişti. Yine bakır kapkacak,
semaver ve ibrik yapımı çok yaygındı. Boyama işi
(mavi indigo ile iplerin boyanması) ile veterinerlik gibi
az yapılan ve bilinen zanaat dalları ile meslekler de
mevcuttu.

Tatarlar arasında gelişen zanaat
dalları arasında kuyumculuk sanatı
da ayrı bir öneme sahipti. İdil Ural
Tatarları arasında kuyumculuk
sanatı, özellikle XVIII–XIX. yüzyıl
larda çok gelişti. Bu dönemdeki Gümüş ve çeşitli
kuyumculuk sanatının temelinde taşlardan yapılan
ise İdil Bulgar, Altın Orda ve Kazan düğme, XIX.
Hanlığı’ndaki şehirlerde oluşan yüzyıl
kuyumculuk gelenekleri yatıyordu.
Tatar etnosuna has özelliğini
korumasına rağmen kuyumculuk
işi, farklı kökenli yeniliklerle zenginleşti. Yeni unsurlar
özellikle asırlar boyunca oluşan geleneklerin estetik
doğasına uyum sağladığı takdirde benimseniyordu.
Örneğin Doğu ile asırlar boyunca geliştirilen bağlan
tılar, mücevheratın şekil ve tiplerinden ziyade onların
dekoratif süslemesinin karakterini (değerli taş ve ren
kli parlak taşların seçimi ve ürünün üzerine yerleştiril
mesi gibi hususları) etkilemiştir.
Mücevheratlarda değerli ve yarı değerli taşlar —
sarı elmas, yeşilmavi renkte değerli bir taş, kırmızı
akik, firuze, mor taş, yeşim taşı — uyum içinde kulla
nılıyordu. Renkli taşları kullanıma hazır şekilde genel
likle Urallı elmas tıraşçılarından alıyorlardı. En fazla
kullanılan malzeme ise gümüştü.
Dekorasyonda ise en çok çiçek
bitki, daha az geometrik desen ve
hayvan şekil ve tasvirleri kullanılı
yordu.
Eskiden beri kuyumculuk zanaa
tında oymacılık da çok gelişmişti.
Yine döküm, hakkak, savat, çen
tikleme işlemleri de yapılıyordu.
Profesyonel ustalar telkâri tekniği
ne de sahiptiler. Mücevheratı altın
baloncuklarla süsleme geleneği de
gelişmişti.
Taşra merkezlerindeki kuyumcu
lar aynen Kazan Ötesi’nde olduğu
gibi genellikle tek başlarına çalışırlar ve mesleklerini
kendi çocuklarına veya yakın akrabalarının çocukları
na öğretirlerdi. Nadiren iki üç öğrencileri olurdu.
Mücevheratları genellikle sipariş üzerine yaparlar,
bâzen de hazır ürünlerini satabilmek için yerlerinden
ayrıldıkları olurdu.
Halk Dekoratif Uygulama (El) Sanatı
En önemli ayırt edici özelliği kolektif karakter olan
sanat, halk sanatı olarak adlandırılmaktadır.
Geleneksel el işi ürünleri, şimdiki zamanı eski zaman
ların kültürü ile bağlayan sanatsal bir gösteriyi günü

Oyma örneği

Telkâri örneği

Dokumacılık
Materyallerine
Göre Etnokültürel
Bölgeler

Dokumacılığın bir bütün olarak ele alınması ve harita ile şemalara yansıtılması,
İdil Ural Bölgesi Tatarlarının dokumacılığında ortak özelliklerin tespitini sağladı. Söz konusu ortak özelliklerin başında ham maddenin işlenme şekli ve aletleri,
dokuma tezgâhının yapı ve isimleri, ipliği hazırlama metotları vs. gelmektedir.
Her yerde aynı teknikle hazırlanan keten dokuma hâkimdi. Tatarların yaşadığı
bütün coğrafyalarda değişik renkli ipliklerden yapılmış kareli, çizgili kaba keten
ya da pamuklu kumaş ile kırmızı-beyaz masa örtüleri yaygındı. Bu kadar ortak
noktanın mevcudiyeti muhtemelen çeşitli Tatar gruplarının tarihinin ortak olması ve Tatarların temas içerisinde oldukları halkların kültürel yakınlığı idi. Netice
itibarıyla üç tane etnokültürel alan ortaya çıktı. Bunlardan ilki “Merkezî” olup
Kazan Ötesi, Nukrat, Verhoçepetsk, Sarapul kompleksleri ile “Kreşen” Kazan
Tatar, Elabuga, Molkeev komplekslerinden ibaretti. Batı etnik bölgesi ise
“ç”lerin hakkını vererek konuşan Mişerler, “ts”lerin hakkını vererek konuşan
Mişerler ve Kasımov kompleksini içermektedir. Doğu etnokültürel bölgesi ise
Perm, Ural, Ural Ötesi komplekslerinden oluşuyordu.

müze kadar ulaştırmaktadırlar.
Halk sanatı insan gelişiminin en
erken evrelerinde ortaya çıkarak
ve halka hayatının bütün aşamala
rında refakat ederek millî kültürün
temelini oluşturmaktadır.
Usta eskiden beri günlük hayat
ta ihtiyaç duyulan eşyaları ürete
rek onlara güzel bir şekil vermeye
çalışıyor ve onları süslüyordu. Dokuma havlu,
Böylece sıradan eşyalar sanat XIX. yüzyılın
ürünü hâline geliyordu. Ürünün ikinci yarısı —

Oyma süsleme,

şekli ve bezeği sıklıkla büyüleyici İ. Gaynutdinov.
XX. yüzyıl
ve dinî bir amaca da sahipti.
Böylece bir eşya, insanların ger
çek iht iyaçlarını karşıladığı gibi
onların güzellik anlayışı ile dinî
görüşlerini de yansıtıyor ya da kar
şılıyordu. Bu senkretizm, özellikle halkın hayatından
ayrılmaz olan eski sanata has bir husustu.
Farklı tarihî dönemlerde halk sanatı da değişikliğe
uğradı. Günlük hayatta kullanılan eşyaların (mutfak
eşyası, kıyafet, mücevherat) üretiminin de bunda
etkisi büyüktür. Yöresel dekoratif uygulama sanatının
tarihî şekillerinden birini, yöresel el işleri sanatı oluş
turmaktadır. Deri kakmacılığı (mozaiği), altın iple
dikiş, zincir işi (dikiş), kuyumculuk, dokumacılık gibi
Tatarlar arasında en gelişmiş sanat dallarında yerle
şik şehir ve göçebe bozkır kültürlerinin gelenekleri
kesin olarak görülmektedir.

XX. yüzyılın başı

Dokumacılık

Dokuma havlu,
XIX. yüzyılın
ikinci yarısı —
XX. yüzyılın başı

Eskiden beri İdil Ural Tatarları
arasında sanatsal dokumacılık ile
desenli çok renkli kumaş üretimi
çok gelişmişti. Bütün bunlar aile
ayinleri ile bağlantılıydı. Dokuma
eşyaların büyük bir kısmı, evin iç
mekânı ile ilgiliydi. Desenli kumaş
ların kullanılması, Tatar evine zen
gin görünüş, zarafet ve güzellik
katıyordu. Kadın ve erkek kıyafet
lerinin süslenmesinde de evde
yapılan desenli kumaş kullanılıyor
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du. XIX. yüzyılın ortasında anilin boyası ortaya çıkın Elle işlenen
caya kadar iplikleri bitkisel renklendiricilerle boyu havlu, XIX. yüzyıl
yorlardı. Bu da desenli kumaşa yumuşak, parıltısız ve
donuk bir hava katıyordu. Daha geç tarihlerde fabri
kalarda üretilen ve parlak anilin boyalarla boyanmış
pamuklu ve yün ipler kullanılmaya başlandı.
Aynı anda çeşitli iplerin kullanılması, eşi benzeri
olmayan, son derece karmaşık ve sanatsal açıdan da
çok yüksek kalitede ürünlerin ortaya çıkmasını sağlı
yordu. Türk dünyasına has geleneksel desenli kumaş
lar, içerisinde kare, üçgen, eşkenar dörtgen, çok yüzlü
çeşitli geometrik şekillerin yer aldığı daha çok sade
ve sıralanan çizgi desenlidirler.
Halıcılık

Tüysüz halı

Tatarlar, Avrasya’nın günümüz Türk etnoslarının
atalarından kilim benimsediler. Bu da ev zanaatı şek
linde gelişti. Bununla birlikte daha XIX. yüzyılın son
larında Kazan Tatarları arasında kilim ve yolluk üreti
minin olduğu bilinmektedir. Bunlar
daha çok satış için üretiliyordu. Bu
dönemin halı ve yolluklarında par
lak renkler — koyu kırmızı, pembe,
kızıl, yeşilmavi, firuze, sarı, turun
cu — hâkimdi.
XIX. yüzyılın sonlarında eski halı
cılık
teknikleri
terkedildi.
Dolayısıyla havlu ve halıların desen
ve renkleri de değişti. Tatarlarda
kırmızı ve beyaz renkler hâkim
konumdaydı. Özellikle beyaz fon
üzerine kırmızı desenler işleniyor
du. Havluların bezekleri, en sıradan

çizgilerin yanı sıra çok karmaşık ve olağanüstü zarif
geometrik şekillere de sahipti. Yine en yaygın motif
lerin başında küçük karelerden meydana getirilen “x,
ж, s, yıldız” motifleri gelmekteydi.
Nakış

Tatar kadınları arasındaki en popüler el sanat dalla
rından biri de nakıştı. Nitekim kadınlar ev eşyası
(perde, havlu, masa örtüsü, keten peçete), yatak
takımları (yatak örtüsü, dantel fırfır, yastık yüzü) ve
dinî karakterdeki eşyalara (şemail, namazlık, kitap
kabı) nakış işliyorlardı. Başta başlık olmak üzere millî
İdil Ural Tatarlarına ait kıyafetlerin ayrıntılı incelenmesi ve analizi neticesinde 12
kıyafetlerin nakışına da önem veriliyordu.
etnobölgesel geleneksel kıyafet alanı tespit edilmiştir. Bunlar da özel etnokültürel
Özellikle İdil Ural Tatarları arasında çok renkli zincir
alanlar çerçevesinde birleştirilebilir ya da yine etnokültürel alanlar içerisinde Tatar işi nakışı da gelişmişti. Özellikle desenin çevresi ya da
etnosunun farklı gruplarına göre ayrıca kuşaklara bölünebilir. Merkezî
içi nakışla işlenirdi. Eskiden küçük ve büyük zincir
etnokültürel alan Kazan, Vyatsk, Samara, Perm’in bir kısmı, Ufa ve Orenburg
vardı.
vilayetlerini kapsamakta ve Kazan Tatarlarının temel ve yönlendirici grubunun
Nakış özel iğne ve genellikle de ince ipek iple yapı
kültürel gelenekleri ile bir şekilde bağlı olan millî kıyafeti temsil etmektedir. Bu alan lıyordu. Böyle bir nakış, düz ve çok
aynı zamanda şehirli Kazan Tatarlarının kıyafetlerinin temsil edildiği bir alandır.
zarif bir resme benziyordu. Bunun
Batı etnokültürel alanında ise Mişer Tatar grubu yaşamakta ve bu alandaki
dışında bükülmüş ipek iplik ile yün
kıyafetler çeşitlilik arz etmektedirler. Doğu (Ural Ötesi) etnokültürel alanındaki
iplik de kullanılıyordu. Bu ipler, Geleneksel Kadın
Tatar kıyafetleri ise Başkurt millî kıyafetinin etkisi altında kalmıştır.
nakışa kabarıklık katıyor ve süsle Kıyafetleri
Grupları
me efekti yaratıyordu.
(Alanları)

Mişer ve Ural Yanı Tatarları arasında Rus geleneği
nin etkisiyle “birbirine geçirme, yeniden örme” nakış
usulü yayıldı. Bu nakış, keten bezi üzerine genellikle
ince yün ip ve sıradan iğneyle yapılıyordu. Kumaşın
seyrekleşt irilmesinden sonra ortaya çıkan iplerin
sarılması için daha ince ipler kullanılıyordu.
Özellikle Oksk ve Sursk nehirleri arasında yaşayan
Tatarlar arasında renkli ipek ipler kullanılarak elle
işlenen nakış da çok yaygındı. Kreşen Tatarlar ise
“haç” tekniğini kullanarak “sureke” adı verilen başlık
larla erkek gömleklerini nakışla işliyorlardı.
Altın İple Dikiş
Dikiş sanatında halk sanatının en eski uygulamalar
dan biri olan altın iple dikiş önemli yer tutmaktadır.
Özellikle millî kıyafetlerin dekoratif ayrıntıları altın
ve gümüş iplerle dikiliyor ya da süsleniyordu. Millî
kıyafetlerden özellikle başlıklarla Kazan Tatarlarının
meşhur kalpaklarındaki çiçek demedi, altın kalem ve
“mutluluk kuşu” altın işlemeliydi.
XIX. yüzyılın sonunda altınla dikiş,
Kazan ve Kazan Ötesi’nin en geliş
miş el sanatı dallarından biriydi.
Tatar ustalar kağıt veya iplikten
temele sarılan metal ipler, ince
altın veya gümüş tel, mişura adı

Üzerine nakış
işlenmiş keten
peçeteler,
XIX. yüzyıl

Kıyafetin temel öğeleri, bütün Tatar grupları için
ortak olup erken (ataerkil) dönemdeki temel özelliği
de muazzam üslubu idi.
Geleneksel erkek ve kadın kıyafetlerinin temelini,
ince kumaştan dikilen gömlek ve pantolon oluştur
maktadır. XIX. yüzyılın ortalarına kadar Tatarlar ara
sında eski tunik şeklindeki gömlek (düz, enine bükül
müş kumaştan dikilmiş, omuzlarda dikiş olmayan,
geniş eklemeli yan peşleri olan gömlek) çok yaygın
bir şekilde kullanılıyordu. Kolları geniş ve uzun olan
ve dize kadar uzanan bu gömleğin üzerine kemer
bağlanmıyordu (“Tatar gibi haçsız ve kemersiz”).
Evde dokunan beyaz gömlekler nakışla süslenirdi.
Tunik şeklindeki kadın elbisesi erkek gömleğine
benziyordu. Bu da genel olarak eski kıyafet tarzlarına
uygun bir özellikti. Kadın elbiseleri neredeyse ayak
bileğine kadar uzanacak şekilde dikilirdi.
Eski kadın elbisesinin ayrılmaz bir parçası da dekol
teli elbisenin altına giyilen alt göğüslüktür.

Kadifeden
dikilmiş ve altınla
nakşedilmiş
kalpak. XIX.
yüzyılın ikinci
yarısı
İpek havlunun
altınla işlenmiş
kenarı, XIX.
yüzyıl

verilen altın ya da gümüş kaplamalı bakır ve ek dekor
malzemesi olarak da pul, boncuk, inci, borazan,
saçak, sırma, püskül, metal spiraller, el işi mücevhe
rat vs. kullanıyorlardı.
Halk sanatının en eski dallarından biri de deri
mozaiği kullanılarak desenli ayakkabı üretimi idi.
Meşhur Kazanlı ayakkabıcılar, Rusya’nın diğer halkla Kadınlara ait kış
kıyafeti,
rı arasında da ün kazanmışlardı.
XX. yüzyıl

Geleneksel Kıyafet
Tatar millî kıyafeti; kumaş, zengin ve bezekli baş
lık, ayakkabı çeşitleri ve sanatsal açıdan yüksek kalite
mücevherat üretimini içeren halk sanatının eşi ben
zeri olmayan bir eseridir. Millî kıyafetin bütün öğeleri
şekil, renk, materyal bakımından birbirleriyle uyum
hâlinde idi.

Ketenden dikilmiş
kadın kıyafetinin
ipekle dikilmiş
göğüslüğü. Mişer
Tatarları, XIX.
yüzyılın ilk yarısı

Araştırmacılar Tatar dikişindeki bezekleri hayvan, bitki ve
geometrik şekilli bezekler olmak üzere üçe ayırmaktadırlar.
Pagan kabilelerin totemleri, mitoloji ve efsaneleri dahi
bezeklerin konusunu teşkil edebilmiştir. Yine “Doğu baroğu” olarak da adlandırılan çiçek ve bitki bezeği de çok yaygın olarak kullanılıyordu. Meşhur Kazan havlularının
desenlerinde üstü kapalı bir biçimde gösterilen at, süvari,
çift güvercin, ördek, ejderha resmedilmektedir. Bunlar ayrıca çiçek ve bitki dünyası ile çevrilmekte ve âdeta yeni esrarengiz şekiller almaktadır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında gerek erkekler gerekse
de kadınlar modern modellerde gömlekler giymeye
başladılar. Fabrika kumaşından olan bu gömlekler,
yuvarlak kol delikli ve devrik yakalıydı.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Altın simli
kumaştan
dikilmiş kadın
ceketi, XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı
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larına bakılmaksızın sağ taraftan kapatılan kıyafet
giyerlerdi.
Biçim açısından üst giysiler, belden daralan arkalık
XIX. yüzyılın ortasında zengin ailelerin kıyafetlerle (kolsuz erkek ceketi, kazakin: bir tür
kızları, kıyafetleri için Kitayka adı veri- erkek pelerini, bişmet, çoba, belli çikmen, kuzu deri
len pahalı kumaşlar (hafif ipek, yün,
sinden belli palto) düz arkalık kıyafetler (jilen, turı
çikmen, tulup, kuzu derisinden düz palto, kabtal)
pamuklu kumaş ve ince simli kumaş)
satın alıyorlardı. Dekoratif süs genelolmak üzere ikiye ayrılıyordu.
likle fırfır, çeşitli renkli ipekli ve atlas
Kemer, kıyafetin ayrılmaz bir parçasıydı. En fazla
dantel, sırma püskül ve kurdelelerden
bezden kemerler yaygındı. Müzedeki koleksiyonlar
ibaretti. Kazan Tatar ve Kreşen Tatar
arasında geniş sırmalı, kadife ve kendi aralarında
kızları üstten fırfırlı elbiseler, Mişer
mafsallarla bağlı olan gümüş şeritli, zengin bir şekilde
Tatarları da alttan fırfırlı kıyafetler
süslenmiş gümüş tokalı kemerler mevcuttur.
giyerlerdi. Sergaç Mişerlerinin kıyafetKadınların üst kıyafeti, erkek kıyafetinden ancak
Zamanla dekorasyonda küçük leri ise göğüs, omuz ve eteklerinde
dekoratif planın bazı ayrıntılarıyla farklılık arz ediyor
farbalalar (giysilerin kenarlarına farklı renkli dikişlerle değişiklik arz
du. Bu ayrıntılar, kürkün fazladan bezenmesi, sırması,
işlemesi ile ilgilidir. Erkekler gömleklerin üzerine diz
dikilen kırmalı ya da büzgülü süs) ediyordu.
lere kadar uzun ya da kalçaya kadar kısa ceket giyer
da önemli yer tutmaya başladı. Söz
lerdi. Bu ceketler ya kolsuz ya da dirseklere kadar kısa
konusu farbalalar (fırfırlar) sıkça
kadın kıyafetinin eteğinin tama
kollu idiler. Yine bunlar ya yüksek göğüs kısmı ya da
mını süslüyordu.
Tatarcası “ıştan” olan pantolon
ise Türk halklarının kemerli kıyafe
tinin önemli bir parçası olup etno
grafya sözlüğünde de “geniş
adımlı pantolon” olarak tasvir edil
mektedir. Bu pantolonlar, ayak
bileğine kadar uzun ve bel kısmı
geniş şekilde dikilirdi. Cepsiz olan
bu pantolonlar genellikle çizgili
kumaştan dikilirken, kadınlar ise
Altınla süslenmiş
kıyafetleri için tekdüze kumaşlar
kadife kapak,
tercih ediyorlardı.
XIX. yüzyıl

Üst Giysi
Özellikle XIX. yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başında kıyafetin dik
kate değer parçalarından biri de
desenli veya çok renkli önlükler
dir. Müslüman kadınlar onları
gömleklerinin
üstüne,
genç
Kreşen kızları ise üst giysilerinin üstüne de takarlardı.
Erkeklerdeki bezeksiz önlükler ise iş kıyafetlerinin bir
parçasını oluşturuyordu.
Üst giysiler, amaçlarına göre fabrika (pamuklu,
yün) kumaşı, keten bezi, çuha, kürk (koyun, tilki vs.)
gibi materyallerden dikilirdi. Tatarlar cinsiyet ve yaş

Renkli parlak
taşlarla süslü
gümüş, altın
kaplamalı ve
bakır bel kemerleri ile dokuma
kemerler, XVIII.
yüzyıl

Mişer
kadınlarının
başörtüsü: dastar.
XIX. yüzyılın
ortası

derin göğüs dekolteli, önden kapatmalı ya da tama
men kapalı olurdu. Üst kıyafetlerin bütün kenarları
sırma, şerit, kuş tüyü veya kürkle işleniyordu. Doğu
bölgelerinde ise kolsuz erkek ceketleri paralarla süs
leme geleneği vardı.
Başlıklar (Baş Giysileri)
Kadife ve ipekten
yapılan ve inci,
altın sırma ve
pullarla süslenen
kalpak, XIX.
yüzyıl

Erkek başlıkları evde takılan (alt) ve dışarıda takı
lanlar (üst) olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Alt başlık
ların başında tübeteyler (tekke) gelmektedir.
Tübeteyler, kafanın tepesine takılan küçük başlıklar
olup üstüne de bez, kürk (bürke), keçe şapkalar ve
türban takılıyordu. Yarım küre şeklindeki tübeteyler,
dört peşten (parçadan) dikildiğinden ve farklı
kumaşlarla bezekler kullanıldığından dolayı bunların
modelleri çok farklı olabiliyordu. Daha geç tarihteki
modellerden düz üst kısımlı ve sert kuşaklı tübetey
ler, muhtemelen Türkİslâm geleneklerinin etkisiyle
başlangıçta şehirli Kazan Tatarları arasında yayıldı.
Ancak XX. yüzyılın başında siyah kadifeden dikilen
bu tür tübeteyler, Tatar gençleri ve aydınları tarafın
dan da millî kıyafetin bir parçası olarak kullanılmaya
başlandı.
Kadınların en yaygın başlığı ise kalpaktı. Kalpak,
süs kurdele ile birlikte takılıyordu. Kalpağın koni biçi
mindeki ucu ise arkaya ya da yana sarkıyordu.

Özellikle eski (XVII–XIX. yüzyılın ortası) sert temelli karkas
şapkalar çok popülerdi. Bu şapkalar yüksek koni biçiminde
olup altın kaplamalı Rubleler, mercan ve incilerle işlenmiş
ipekle kaplıydı. Süs olarak demir paralar kullanılmış olduğundan dolayı paralı şapka da denilmektedir. Bu tür şapka
Kazan Tatarları arasında çok yaygındı. Oksk ve Sursk
nehirleri arasındaki coğrafyada yaşayan Mişer Tatarları ile
Molkeev Kreşen Tatarları ise aynı şapkanın temeli yumuşak
olan çeşidini kullanıyorlardı.
Oksk ve Sursk nehirleri arasındaki coğrafyada yaşayan
bütün Mişer Tatar gruplarının şapkalarındaki ortak nokta
dastarın da olmasıdır. Dastar, zengin bezeklerle süslü olan
havlu benzeri, genellikle beyaz olan bir başörtü çeşididir.
Kreşen Tatarların başlıkları ise kendilerine has özellikler
taşıyordu. Bunlar kasket, başörtüsü, havlu şeklindeki baş
sargısı, düğün örtüsüdür. Özellikle Elabugalı Kreşen
Tatarlarının başlıkları çok orijinaldi. Bunlar miğfer şeklinde olup Avrasya’nın Türk halklarının eski başlıklarını andırıyordu.

Kadın çizmesi
(içiği), 1920’li
yıllar

En çok pamuklu beyaz iplerden dikilmiş kalpaklar
kullanılıyordu (köy kızları ve özellikle de Kreşen
Tatarlar). Şehir kızları renkli ipek iplerden dikilmiş
“şehir” kalpakları takıyorlardı. Bunların arasında zen
gin bezeklerle donatılmış eşi benzeri olmayan örnek
ler de vardı. XIX. yüzyılda sert kuşaklı kalpaklarla inci
ve boncuklarla süslü kalpaklar moda oldu.
Evli kadınların geleneksel kalpakları ise çok daha
karmaşık ve daha çeşitlidir. Genç kızların kalpakların
dan farklı olarak bunlar yalnızca başı değil, boyun,
omuz ve sırtı da kapatıyordu. Her ne kadar bu başlık
lar arasında bölgesel farklılıklar olsa da Tatar kadınla
rının başlıkları zorunlu üç ana kısımdan oluşuyordu.
Alt başlıklar saçları toplayıp kapatmalıydı. Bundan
dolayı saçlarını ören Müslüman kadınlarda bunlar,
kılıf (örtü) ve saçkap adı verilen örgüleri örten parça
dan oluşuyordu. Başkigeç (başa giyilen) adı verilen
bir başlık daha vardı. Bu başlık, başı sıkıca saran
kapüşon şeklinde olup omuz ve sırtı da kapatıyordu.
Havlu, üçgen ve kare şeklindeki temel başlıklar ise
hem dönem hem de coğrafya olarak başka isimlerle
(yavlık, dastar, kıyekça, orpek) adlandırılıyordu. Bu
isimler, eski kültürel geleneklerle ilgilidir. “Dastar”
terimi Farsça iken, “yaulık” ve “kıekça” terimleri Türk
kökenlidir. Üst başlıklar ise örtülerin üstüne takılıyor
du. Bu örtüler kısa ve uzun, dört köşeli ya da
Kreşenlerin düğün örtüleri olabiliyordu.

Valenki (bir tür
keçe çizme),
Kukmor Köyü,
XX. yüzyılın başı

Ayakkabılar

Kadın kıyafeti, yuvarlak kol deliği olan gömlek, bel kısmı
hafifçe yükselitlmiş kuyruklu ve süslü elbise, sırma, kuğu
Geleneksel erkek ve kadın ayakkabıları, ancak tüyü, püskül ile süslü kısa kolsuz ceket, orta boy kalpak,
küçük ayrıntılarla (desen özellikleri, konç ölçüsü, kalpağın üzerine atılan ipek örtü ve atkı benzeri örtüden
topuk yüksekliği) ayırt ediliyordu.
oluşuyordu. Mozaik deri ayakkabı, bu kıyafeti tamamlıyordu. Yine küpe, salkım, sırma göğüslükler, yarım ay şeklindeki sargılar, süs iğnesi, gerdanlık da kadın kıyafetinin
tamamlayıcı birer parçalarıydı. Tatar erkek millî kıyafeti ise
dikilmiş kollu gömlek, kısa ceket, Avrupaî pantolon, siyah
kadife başlık ve fabrika yapımı ayakkabıdan oluşuyordu.

Sahtiyandan
yapılmış topuksuz
ev terliği. Deri,
altın ip
işlemelerle süslü,
XIX. yüzyılın başı

Gögüs süsü,
Nijegorod
Vilayeti’ne bağlı
Alemaevo Köyü,
XIX. yüzyılın sonu

Örgüye bağlanan
süs (inciboncuklar, yün
ipliği)

Deri üzerindeki
Kazan arması
(oyma süsleme)

Desenli erkek
çizmesi, XIX.
yüzyılın başı

Tatarlar çıplak ayağa yün iplerden çoraplar giyerler
di. Bunları el işi ve genellikle de beyaz çuhadan üreti
yor ve günlük giydikleri ağaç liflerinden yapılmış bir
ayakkabı ya da deri ayakkabılarla kullanıyorlardı.
Dize takılan parçalar da ayakkabı kültürünün oriji
nal bir parçasıydı. Bunları dizleri sarmak için içik ya da
çuha çoraplarla birlikte takıyorlardı.
Dışarıda giyilen ayakkabılar genellikle deri, keçe ya
da ağaç liflerinden yapılıyordu. Deri ayakkabıların altı
yumuşak olurdu. Telatin, vidala ve sahtiyandan yapı
lan içikler ise genellikle tek siyah renkli, konçları
desenliydi. Evden çıkarken içiklerin üzerine sert
tabanlı ayakkabı (keveş, kata), kışın ise valenki (bir
tür keçe çizme) giyiyorlardı. Bayramlarda ise kadınlar
deri mozaiği tekniği kullanılarak yapılan desenli çitik
ler (çizmeler) giyiyorlardı. Mozaik ayakkabılar, Tatar
millî ayakkabılarının etnik özelliğini oluşturmaktadır.
Sert tabanlı ayakkabılar da vardı. Özel günlerde ise
başmak adlı verilen ayakkabı kullanılıyordu.
Özellikle lapti (huş kabuğundan, ipten örülmüş
pabuçlar) ve çabata adı verilen ağaç liflerinden yapı
lan ayakkabılar, Tatarlar arasında iş ayakkabısı olarak
kullanılıyordu. Çünkü bunlar özellikle tarla işlerinde
çok hafif ve rahattılar. “Yüzü” diz, tabanı da meyilli
olan laptilere “Tatar çabatası” deniliyordu.
Kışın her yerde valenki (bir tür keçe çizme) ve yarım
valenki giyiliyordu. Zengin Tatarlar arasında

Örgüye bağlanan
süs (inciboncuklar, yün
ipliği)

Altın kaplamalı
firuzeli, gümüş
küpeler, XIX.
yüzyıl
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Kukmora’da üretilen renkli valen
kiler çok yaygındı.
Ziynet Eşyaları

Şehirli zengin
Tatar kadınının
bayramlık
kıyafeti. Kazan,
XIX. yüzyıl

Zengin erkekler değerli taşlı
yüzükler, mühür yüzükler ve
kemer tokalar kullanıyorlardı.
Kadın süslerinin sayısı ise daha
fazlaydı. Bu da Müslüman gele
nekleri ile de ilgiliydi. Nitekim
Müslümanlarda erkeğin zenginli
ği, eşinin kıyafetlerinin pahalılığı
ve sahip olduğu ziynet eşyasının
sayısı ile belirleniyordu.
Başa takılan süslerin başında
örgüye bağlanan süs gelmektedir.
Bunlar şekil, kumaş, üretim tekni
ği, bezeme sanatı, hatta taşıma
yöntemi açısından farklılıklar arz
ediyorlardı. Tatar kadın kıyafetinin
vazgeçilmez parçalarından biri de
küpelerdir. Astarhan kadınları
eskiden hızma takıyorlardı.
Boyun ve göğüs takılarının
başında ise sırma, mücevherler,
paralar, altın fistolarla süslenen
kumaş göğüslükler gelmektedir.
Eskiden Kazan, Sibir ve Astarhan
Tatarları arasında ve özellikle de
hanın yakınlarında bulunan üst
sınıflar arasında, söz konusu
göğüslüklerin kumaşı yerine
değerli taşlar kullanılıyordu.
Bir başka özel süs ise kumaş
bandajdı. Bandajın ilk kullanılma
ya başlanması, genç gelinin kocasının evine ilk gir
mesiyle ilgiliydi. Bu âdet, aynı zamanda kadını kötü
güçlerden koruma ve ona zenginlik ve doğurganlık
dileme anlamına geliyordu. Her ne kadar bu süs,
“koruma” amaçlı kullanılsa da aynen göğüslükler gibi
şekil, isim, dekor açılarından farklılık arz ediyordu.
Bilezik, yüzük ve mühür yüzükler de Tatar kadın
kıyafetinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Kadınlar, bile
zikleri hiç çıkarmıyorlardı ve genellikle her ele birer
bilezik takılıyor ve böylece karı koca arasındaki sevgi
nin devam ett irilmesi amaçlanıyordu. Aynı şeyi
yüzükler için de söylemek mümkündür.

Gümüş, altın
kaplama ve
firuzeden yapılan
boyuna takılan
süs eşyası

değişiklikler ortaya çıktı. Tatar
kıyafetinin gelişiminde bir taraf
tan Avrupa ve Rus, diğer taraftan
da Tatar etnosunun Kazan
Tatarları etrafında birleşme süre
ci etkili oldu. Bu dönemde Kazan
Tatarlarının geleneksel kıyafet i
çerçevesinde Tatar millî kıyafe
t in oluşumuna doğru ilk adımlar
atıldı.
Günümüzde günlük hayatta
geleneksel kıyafetin ancak bazı
unsurlarını görmek mümkündür.
Bunların başında tübeteyler (tek
keler), kadınların Tatar usulü örtü
lerini bağlamaları, az da olsa gele
neksel nitelikler taşıyan Avrupaî
kadın gömlekleri, geleneksel deri
ayakkabı (desenli de dâhil olmak
üzere) gelmektedir. Bütün bu
kıyafetleri günümüzde yalnızca
köylerde yaşayan yaşlı insanlar
giymektedir.
Millî Mutfak

Millî Kıyafet
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya’nın çeşitli böl
gelerinde yaşayan Tatarlar arasında kültürel ve eko
nomik bağlantıların artması neticesinde daha önce
âdeta değişmez olan bölgesel halk kıyafetlerinde
Simli kumaş ve
kadifeden
yapılan Tatar
kadınının
bayramlık
kıyafeti. XVI.
yüzyılın ortası
Mercan ve
paralarla süslü
Tatar
kadınlarının
göğüs süsü

Tatarların mutfak kültürü, zen
gin geleneklere sahipt ir. Tatar
mutfağının temelini, köyde yetiş
t irilen ürünler oluşturmaktadır.
Bunlar, çeşitli baklagiller ile hubu
batlardır. 1950’li yılların sonuna
kadar bahçecilik ve sebzecilik
fazla gelişmemişti. Buna rağmen
soğan, şalgam, kabak, havuç, pan
car eskiden beri yetiştiriliyordu.
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren çok fazla patates
yetiştirilmeye başlandı. Köylüler ormanlarda böğürt
len, orman çileği, frenk üzümü, kartopu, kuş kirazı,
şerbetçi otu vs. topluyorlardı. Geleneksel Tatar mutfa
ğında mantara pek yer yoktu.
İdil Tatarlarının en sevdiği et türü koyun eti olmak
la birlikte sığır eti de çok tüketiliyordu. At eti pişiril
miş, tuzlanmış, kazılık (bir nevi sucuk) şeklinde tüke
tiliyordu. Yine tavuk, ördek ve kaz yetiştiriliyor, arıcı
lıkla uğraşılıyordu.
Sütten kaymak ve katık (yoğurt türü) yapılıyor ve
süt ürünlerinden en fazla bunlar tercih ediliyordu.
Her ikisi de Tatarların en lezzetli tatlarıydı. Katığa su
katarak ve karıştırarak Tatarlar ayran yapıyor ve böy
lece susuzluklarını gideriyorlardı. Yine katıktan süzme
yoğurt yapıyorlardı. Bir başka yoğurt (peynir) çeşidi
de eremçek adı verilen bir nevi lor peyniriydi. Yine
kızıl eremçek, kort ve tura Tatar peynirinin diğer
çeşitleridir. Söz konusu üç peynir çeşidi benzer bir
şekilde yapılıyordu, yalnızca pişirilme süreleri farklıy
dı. Yine kortlı may adı verilen tatlı da benzer şekilde
yapılıyor, yalnızca süt kaynatılırken bal katılıyor ve en
son da eritilmiş yağ dökülüyordu.
Bu ürünlerin dışında Tatarlar pirinç, çeşitli baharat
lar, güneyden get irilen kurutulmuş meyve (kuru

Kadın
Kıyafetlerindeki
Süs Çeşitleri
Haritası

“Atlar,” “ördek”
ve “dev” adlı
kepçeler,
XIX. yüzyıl

Etnosun farklı gruplarında tespit edilen “tam olmayan”
süs takımlarının analiz ve değerlendirilmesi sürecinde
birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun sebeplerinden biri de Aşağı İdil Boyu ile Aşağı İdil Ötesi ve bazı
Ural Yanı ilçelerinde gerçekleşen göç ve etnik çevre değişimi dolayısıyla bölgesel kıyafet ve süslerin değişime
uğramasıdır. Bölgesel süs komplekslerinin belirlenmesinde, XIX. yüzyılın ortalarına ait harita üzerinde “başlık”
ve “omuz-göğüs” gibi süslerin yoğun olarak kullanıldığı
coğrafyalar işaret edildi. Yaygın olan kola takılan süslerin
kullanıldığı coğrafyalar incelendiğinde bunlar arasında
lokal ve diğer farklılıkların olmadığı görülür. Dolayısıyla
bunlar sınıflandırılmaya tâbi tutulmadı. Ancak her bölgeye has genel ve kullanım özellikleri ile sınıfsal özellikler
ve yaş özellikleri kendisini lokal kıyafetlerde belli etti.

içi yemeklerinde hem özel davetlerde ikram edilen
hamur işleriydi.
“Çay masası, ailenin ruhudur” diyen Tatarlar, böyle
ce çayı ne kadar sevdiklerini de ifade ediyorlar. Çay,
Tatar mutfağının üçüncü önemli özelliğiydi. Tatarlar
çayı sıcak, demli ve sıkça da süt ya da kaymak katarak
içerler. Her yemekte mutlaka çay içilir. Çay ile birlikte
yiyilen hamur işi, bazen Tatarların kahvaltısı, öğle
yemeği, hatta akşam yemeği olabiliyordu. Yine gerek
davetli gerekse de davetsiz gelen misafire mutlaka
çay ikram edilirdi.

üzüm, kuru kayısı, erik kurusu),
çay gibi ithal ürünleri de eskiden
beri kullanıyorlardı.
Geleneksel Tatar mutfağının en
önemli yemeklerinin başında etli,
vejetaryen ve sütlü çorbalar gel
mektedir. Et suyuyla pişirilen tut
maç çorbası, hâlâ misafirlere ikram edilen önemli
yemeklerdendir. Yine mantı da et suyuyla pişirilmek
te ve et suyu ile birlikte sunulmaktadır.
Tatar mutfağının bir başka özelliği de hamur işi
yiyeceklerin fazla olmasıdır. Bunlar hem sıradan aile
At eti ve
sütünden yapılan
yemekler

Tatarlar hamura her zaman büyük önem vermiş ve mayalı
mayasız, tatlı tuzlu her türlü hamur işi ve böreği iyi pişirmişledir. En eski ve hızlı pişirilen hamur işlerinden biri
de “kıstıbıy” adını taşımaktadır. Kıstıbıy, mayasız hamurdan yapılan ve içine darı lapası koyulan bir yemek çeşididir. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren kıstıbıy, patates
püresi ile yapılmaya başlandı.
Kıstıbay kadar sevilen ve en az onun
kadar eski olan bir başka Tatar yemeği “beleş”tir. Hem mayalı hem de
mayasız hamurdan yapılabilen beleşin dolgusunu ise yağlı (koyun, sığır,
kaz, ördek vs.) et ile yarma ya da
patates oluşturuyor. Beleş hem küçük
hem de büyük yapılabilir.
Tatar mutfağında mayalanmış ve tatlı
hamurdan yapılan ürünler de önemli
yer tutmaktadır. Çelpek, katlama, koş
tele, paştet hamurlu tatlıların başında
gelmektedir. Bunların büyük bir
kısmı, yapılış tarzı ve tat bakımından
diğer Türk halklarındaki tatlılara da benzemektedir.
Düğünlerle özel günler için yapılan çak-çak tatlısı ise
yalnızca Tatarlarda vardır. Bir gözleme çeşidi olan koymak ise kor üzerinde pişiriliyor. Bu da gözlemeye ayrı bir
lezzet katıyor. Gözleme genellikle sabah kahvaltısında ve
mutlaka dinî bayramlarda eritilmiş yağla bir fincan tabağında sunuluyor.
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Deri Mozaiği

Bezeğin Sembolik Anlamı

Kadın içiğindeki
gülbezek
fragmanı,
XIX. yüzyılın sonu

Klasik çizmeler (içikler) yalnızca Kazan bölgesinin
topraklarında üretiliyordu. Söz konusu eşi benzeri
olmayan halk zanaatı günümüze kadar korunmuştur.
Bu zanaat dalının en fazla geliştiği dönem XIX.–XX.
yüzyılın başı olsa da mozaik ayak
kabının üret iminde en önemli
sanatsal ve teknolojik keşifler çok
daha erken bir döneme ait olup
Asya’nın göçebe halklarının hayatı
ve sanatı ile ilgiliydi. Asya ayakka
bı tarihinin en parlak sayfaların
dan biri de desenli Tatar ayakkabı
larının Rus kıyafetinin bir parçası
olduğu dönemle ilgiliydi.
Desenli Kazan deri ayakkabı
dikişinin orijinal tekniği, deri
mozaiği olarak adlandırılabilir.
Çünkü renkli deri parçaları mozaik
prensibine göre Kazan dikişi ile
birleştiriliyordu. Renkli deri parça
ları elle birleştiriliyor ve bu husus,
birleşme yerlerini kapatmaya ve
süslemeye imkân veriyordu. Bu
işlem aynı anda iki iple (dikiş ve
nakış) gerçekleştiriliyordu.
Son yıllarda deri mozaiği olarak
bilinen zanaatın desen takımı, Tatar sanatının tarihî
gelişiminin harikulade örneklerinden oluşmaktadır.
Örneğin içiklerin bezeğinde göçebelerin kültürüne
has eski desenlerle karşılaşılmaktadır. En eski motif
ler ise boynuzdu. Onların esnek şekilleri palmet ile
süslenmekte ve böylece ana motifte mozaik sanatı
için bitki ve hayvan dünyalarının bağlantısı semboli
ze edilmektedir.
Tatar ayakkabılarının bezeğinde boynuz biçimin
deki motifler özel bir yere sahiptir. Bunlar en eski
sihir düşüncelerini içermekte, birçoğu eski zamanlar
daki adlarını da korumaktadır. “Koyun boynuzu”,
“ters döndürülen boynuz”, “ikiye ayrılmış boynuz”,
“küçük boynuz” adlı boynuz
mot ifleri ise bezeklerin gerçek
anlamını ifade etmektedir. Diğer
desenlerin adları ise ancak XX.
yüzyılın
başında
verilmişt ir.
Boynuz desenlerinin iç içe olması,
çok katmanlı olması ve onların
Uzak Doğu halklarının bezeklerine
yakınlığı, bunların tuhaf çiçekli ve
bulutlara benzer desenler olarak
algılanmasına sebep olmaktadır.
Çeşitli kompozisyonlara dönüş
türülen boynuz motifleri, ayakka
bının farklı kısımlarının ve özellikle
de ayakkabının arkası, çizmenin
koncu ile kundura yüzünün birleştiği yerin desenle
rinde kullanılmaktadır. Çeşitli varyasyonlardaki
desenler genellikle buralardan başlayıp neredeyse
konç kapağına kadar uzanmaktadırlar. Bunun netice
sinde çizme, baştan sona bezek alanına dönüşmek
tedir.
Daha sonra bezekler, dekoratif sanatın diğer çeşit
lerinden benimsenen motiflerle zenginleşmektedir.
Bu yeni motifler dünyanın sembolik algısını genişlet
mekte, bunlara tarımsal işaret ve semboller dâhil
olmaktadır. Çiçekgüneş, açılan filiz ve yapraklar, çiz
menin (içik) dört bir tarafına işlenmişt ir. Bu tür
mot iflerin kaynaklarının başında Tatar nakış ve
mücevher ürünleri gelmektedir.
Motif ve desen çeşitlerini arttıran bir başka kaynak
da Rusya’nın diğer bölgeleri ve özellikle de Doğu
bölgeleri ile sanat alanındaki etkileşimdi.
Muhtemelen de Asyalı müşterinin zevk ve önceliği
doğrultusunda içiklerin desenleri arasına gülbezek
güneş de dâhil edilmiştir. İçik deseninde bu bezek

Kadın içiği, XIX.
yüzyılın ilk yarısı

genellikle dört ya da beş renkli deriden yapılıyordu.
Yarım desenli içiklerin boş alanının doldurulması için
yıldız mot ifli gülbezekler de kullanılmıştır.
Gülbezeğin merkezi, feston dilimleriyle çerçevelen
miş bir dairenin içerisinde yer alan bir başka daire ile
doldurulmaktadır. Bazen bütün kompozisyon, düz
gün çember içerisinde yer alıyordu. Ancak çok kar
maşık kompozisyonlar da mevcut olup gülbezekler
de çiçek şeklini alıyordu.
Güneşi sembolize eden şekiller de deri ürünlerinin
deseninde temsil ediliyorlardı, çünkü yeryüzündeki
hayat hakkındaki hikâyede güneşe önemli rol atfedi
liyordu. Güneş; içerisinde dairelerin, çok yapraklı

Kadın içiğindeki
kalp fragmanı,
XIX. yüzyılın sonu

süslerin ve çok ışınlı yıldızların yer aldığı yuvarlak bir
gülbezek şeklindeydi. Böyle bir desen aynı zamanda
ebediyen devam eden hayatın sembolü olan “kader
çarkı”nın da simgesiydi. Bu desen, birçok halkın
çeşitli sanat dallarında kullandığı bezeklerdendi. Rus
ağaç oymacılığında da geleneksel Özbek dikişlerinde
de bu desene rastlamak mümkündür.
Yıldızlı ve feston dilimli gülbezekler, Kazan
Tatarlarının kuyumculuk sanatı ile deri mozaiğinde
de kullanılmıştır.
“Kalp” şeklinin ortaya çıkması ise temelden ikiye
bölünmüş üç yapraklı palmet ile bağlantılıdır.
Palmetlerin çok farklı şekillere sahip olduğunu görü

yoruz. Örneğin bazı desenlerde karakteristik temeli
ni koruyan kalp şeklindeki beş — yedi yapraktan olu
şan palmetler yer alıyordu. “Kalp” şeklinin ortaya
çıkması ve geliştirilmesinde aslında içik sanatının
karakteristik özellikleri yansımıştır.
Kalp motifi, deri desenlerinde en sevilen ve en
popüler motiflerden biridir. Kalp motifi, mozaiğin
desenleri arasına nispeten geç bir tarihte dâhil
olmuştur. Hâlbuki eskiden beri dekorasyon sanatın
da bilinen bir motifti. Bu motif, şekil itibarıyla Uzak
Doğu ve Türk halklarının sanatında damla benzeri
desenlere benzemektedir. Kazan Tatarlarının halk
sanatında bu motif, çeşitli varyasyonlarda kullanıl

maktadır. Örneğin kadın kıyafetinde bu motif, göğüs
süsüne ya da omuz kayışına kırmızı akikten dikilmiş
sıradan bir kalp iken kalpaklarda altınla iple işlenmiş
kalp şeklinde bir çiçektir. Deri mozaiğinde ise kalp
motifi, içerisine başka sembol işaretlerin işlendiği
kalp şekline dönüşmektedir.
İçiklerin alt kısımlarında da plamet motiflerine
rastlanmaktadır. Bazen bunlar yukarıda tasvir edilen
palmetlerle aynı şekilde olup yaprakları ayakkabının
yüzünü tamamen kaplıyordu. Yanda yer alan yarım
palmet motifler ise zamanla daha sade hâl almış ve
stilize filize dönüşmüştür. Ancak bunun kaynağı,
Orta Asya işlemelerinin yarım palmetidir.
İçiklerin temel bezekleri sınırlı da olsa başka
desenlerle zenginleştirilmektedir. Bu da genellikle
stilize yaprak tasvirleridir. Çizmenin koncu ile yüzün
deki yapraklar, özellikle ana bezekten kalan yerlere
işlenmiştir. Demet kompozisyonuna ise çeşitli çiçek
ler dâhil ediliyordu.

Kadın çizmeleri

Zambak çiçeği
içiklerin
koncunda sık
rastlanan bir
motif değildir

Mozaik tekniği, sanatçının tekniğini sınırlandırıyor
ve onu daha lakonik şekiller seçmeye zorluyordu.
Bundan dolayıdır ki en sevilen motifler olarak silueti
nin sadeliği, anlamlılığı ve yaprak çizgilerinin uyumu
ile ayırt edilen çiçekler seçiliyordu. Böylece Tatar içi
ğinin klasik deseni, çeşitli zamanlardaki motiflerin
bir bütünü olarak ortaya çıkıp gelişti.
Bu bilgi (Deri Mozaiği), L. İ. Sattarova’nın
Kazanskaya Uzornaya Koja (Desenli Kazan Derisi)
(Moskva, 2004) adlı kitaptan izin dâhilinde alın
mıştır.
E. O. Voloşina’ya
ait tipik Kazan
çizmeleri,
XX. yüzyılın başı

Mavimsi-mor
renkteki
sahtiyandan içikler
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Manevî Kültür
Millet oluşum sürecindeki Tatar kültürü, “gelenek
sel” (halk) ve “yüksek” olmak üzere iki katmandan
oluşuyordu. İkisi arasında son derece karmaşık bir
işbirliği vardı. Millî konsolidasyon süreçlerinde bölge
sel özellikler korunarak etnosların kültürlerinin teca
nüsü artmaktadır. Milletlerin oluşum süreçlerinde
gerçekleşen göçler, etnokültürel açıdan karışık alan
larla bölgesel geleneklerin alaşımını oluşturdu.
Kültürün bazı unsurlarına ulusal seviyede önem veril
mesinden sonra “yüksek” kültürün bir parçası hâline
gelecek genel şekiller ortaya çıktı.
“Yüksek” kültür hâkim konuma gelmeden önce
etnosun etnokültürel üretiminde geleneksel kültür

Ağaçtan yapılan
"Şurale" adlı
oyma süsleme.
A. Fathutdinov,
1974

Hayvanın
üstünde duran
Tanrı’nın tasvir
edildiği gümüş
süs

Tengricilik, İslâmiyet’e karşı koyabilen tek ideolojik
sistem oldu. Ancak bu iki din arasında o kadar çok
ortak nokta vardı ki, söz konusu dinler, bir anlamda
birbirini tamamlar oldular. Nitekim Türk dünyasında
ArapMüslüman bir adlandırma olan “Allah”ın yanı
sıra “Tengri” de uzun bir süre kullanıldı ve kullanılma
ya da devam etmektedir. Bununla birlikte X. yüzyıl
dan itibaren “Tengri”, “Allah” için kullanılmaya baş
landı.
X. yüzyılda dinî durum son derece karmaşıktı: İdil
Bulgar Devleti’nde İslâm, resmî din olarak kabul edi
lirken, Rusya’da ve Kafkasya’nın dağ eteklerinde
öncül rol oynadı. “Yüksek” kültürün önemi ancak XX. İslâmiyet’in asırlar boyunca bir taraftan yerli şart ve geleyüzyılda arttı, çünkü bu kültür, “mill î” katmanın neklere uyum sağlaması, diğer taraftan da taraftarlarının
hayatlarının bütün alanlarının aydınlatılması ve nizama
çekirdeğini oluşturuyordu.
İnançlar ve Dinler
Türk halklarının ilk inançları Totemizm, Animizim
(dünyayı yöneten ruhların mevcudiyetine inanç) ve
Şamanizm idi. İdil Bulgar Devleti’nde Güneş ve Ay’a
tapılıyordu. Bu gelenek, kabul gören görüşe göre,
İskit ve Hunların mitolojisine (M. Ö. I. binyıl — M. S. V.
yüzyıl) dayanıyordu.
III. yüzyılda İran’da Maniheizm ortaya çıktı ve daha
sonra bu din İtalya’dan Çin’e kadar yayıldı.
Zerdüştlüğün bazı geleneklerini de içeren
Maniheizm, VIII–X. yüzyıllarda Türk halkları ile kabile
leri arasında çok popüler oldu ve Türk Tengriciliğine
de etkide bulundu. Bu husus X. yüzyıla ait Fal
Kitabı’na da yansımıştır.

koyulması neticesinde kültür, hayat tarzı ve din iç içe
geçti. Bugün çok sayıda insan, bunları birbirinden ayrılmaz görmektedir. İslâmî bayramlar, gelenekler, törenler
etnik kültürün organik bir parçası olarak kabul edilmektedir. İslâmiyet, manevî kültürün temel yönlerinin oluşumunda önemli rol oynadı ve onların en önemli özelliklerini belirledi.

Kemikten yapılan
iki başlı hayvanlı
salkım. M. Ö. III.
binyılın ortası

Ortodoksluk yayıldı. İki büyük din arasında ise çok
sayıda pagan din ve inancı yayılmıştı. Cuci Ulusu’nun
kuruluşu ise bölgedeki durumu değişt irdi.
Cucioğullarının bir kısmı İslâmiyet’i, bir kısmı ise
Nasturiliği kabul etti. XIII. yüzyılın sonlarından itiba
ren ise İslâmiyet’in konumu güçlendi.
XIV. yüzyılın başlarından itibaren Özbek Han döne
minde İslâm, Altın Orda Devleti’nin resmî dini ve
imparatorluk ideolojisinin temeli oldu. İslâmiyet,
resmî din olarak kabul edilmesine rağmen Altın
Orda’da dinî hoşgörülülük devam etti. İdil Boyu şehir
lerinde camilerin yanı sıra kiliseler ile sinagoglar da
inşa edildi. Zamanla bölgede Sünni mezhep hâkim
oldu. Bunun yanı sıra Sufizm de yayıldı. Günümüz
Tatarlarının büyük bir kısmı (Kreşen Tatarların dışın
da) Sünni Müslümandırlar.
Mitler

V–X. yüzyıllarda Tengricilik Küçük, Merkezî ve Orta
Asya’da, günümüz Kazakistan’ı ve Güney Sibirya’da,
Yayık ile İdil nehirleri arasında, Aşağı İdil ve Orta İdil
ile Ural Yanı arasında yayılmıştı. İslâmiyet’in İdil ve
Ural boylarında, Orta Asya’nın Türk bölgelerine ve
daha sonra Sibirya’da yayıldığı dönemlerde

Totem Mitler. Tatarların insanlarla hayvanlar arasın
daki münasebetlerine dair totem mitler Belıy Volk
(Ak Kurt) adlı masalda saklandı. Bu masal kanatlı at,
Simurg kuşu veya genç yiğide dönüşebilen, geçilmez
ormanın güçlü hâkimini konu etmektedir. İnsan onu
kendi hamisi olarak kabul ettiğinde bu kahraman
ona yardım ediyor, kendisini dinlemediğinde insan
ları taşa dönüştürüyor, saygın insanın isteği üzerine

de onları yeniden canlandırabiliyordu. Ak kurt,
Bulgar dönemine (IX–XIV. yüzyıllar) ait bir efsanede
de herşeye kadir Tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu efsanede kurt, geçilmez orman ve bataklıkta kay
bolan bir topluluğu (kabile, soy) kurtarmaktadır.
Kurda tapılması, eski Türklerin anlayışları ile bağlan
tılıydı. Peri masallarında güvercinlerin güzel kızlara
ya da yakışıklı yiğitlere dönüştüklerine dair örnek de
çoktur. Bazı masalların konusunu ise insanlarla hay
vanlar arasındaki akrabalığa dayalı münasebetler
teşkil etmektedir. Örneğin Ayının Oğlu Atıl Ahmet
Giray adlı masalda ayının bir kadını nasıl yakalayıp
Yıldızlar, Eski Babilon’a dayanan Eski Doğu mitoloji sistemlerindeki ile aynı anlama sahiptiler (“Talihli yıldızın
altında doğdu”). Örneğin Kutup Yıldızı’nın gerek Kainat’ın
istikrarlı varlığını, gerekse de muhtemel sonunu, yok oluşunu belirlediği; Büyük ve Küçük Ayı Takımyıldızı’nın ise
Kainat’ın kaderinde önemli rol oynadığı, aynı zamanda da
bir zamanlar Dünya’da yaşayan epik kahramanların, onların atları ve eşlerinin tecessümü olduğu düşünülüyordu.

kendi evine götürdüğü ve ondan
oğullarının doğduğu anlatılmakta
dır. Fakir Yiğit İle Yılan Yüha adlı
masalda ise yiğidin su almaya git
tiğinde nehrin kıyısında güzel bir
kızla karşılaşıp onunla evlendiği
konusu işlenmektedir. Onun Yılan
Yuha ile evlendiği anlaşıldığında
ise yiğit, Yuha’dan kurtulmak için
onu hamamda yakmaktadır.

Birbirine
saldıran fantastik
varlıklar
şeklindeki bronz
heykel

genişleyerek Dünya oluştu. Bulgar dönemine ait
arkeolojik buluntular arasında gagasında baloncuk
bulunduran küçük heykelcikler yer almaktadır. İdil
Bulgarlarının düşüncelerine göre Gökyüzü, Dünya,
Güneş ve Ay ördek yumurtasından yaratılmıştır.
Genel olarak Tatar mitolojisinde her çeşit ruh temsil edilmektedir. Bu ruhlar
Tatarca’da “iye” terimi ile adlandırılan çeşitli doğal afetlerin efendileriydi.
Bunların başında Su İye’si (Suyun Efendisi), Su Anası, Su Kızı, Yurt İyesi
(Yurdun Efendisi) vs. gelmektedir. Sıkça bunlar efendi veya ait oldukları doğal
afet, yapı, bina vs.lerin hâkimleri olarak yansıtılıyordu.

Mitolojik masallara göre Kainat, üç dünyadan —
yer altı (su altı), yeryüzü ve gökyüzü (bazen güneş,
hatta kuş dünyası — Kuşlar Hükümdarlığı) — oluşu
yordu.
Putperest Mitoloji

Kozmogonik Mitler

Çakmak taşından
yapılan ayı
heykeli. M. Ö. III.
binyılın ortası

Kozmogonik mitlerden, daha
doğrusu yankısından günümüze
pek bir şey kalmamıştır. Tatarların
görüşüne göre Dünya, muazzam
büyüklükteki öküzün boynuzların
da yer alan düz alandan ibaretti.
Öküz ise kıyısız sularda yüzen çok
büyük balığın bıyıklarına bağlan
mıştı. Dünya, Kainat’ın merkezi
sayılıyordu. Evrende bulunan
Gökyüzü, Güneş, Ay ve Yıldızlar,
bütün halkların ilkel algılamala
rında canlı varlıklar olarak kabul edilmektedir. Bütün
bunlar bir şekilde Dünya ile bağlantılı olup burada
yaşayan bütün canlılar üzerinde sürekli, kaçınılmaz
ve somut etkide bulunuyorlardı. Bu görüşe göre de
bundan dolayı dünyada canlı ya da cansız eşyalarla
ilgili olup biten herşey (bora, yıldırım, sel, deprem,
orman yangınları vs) Gökyüzü, Güneş, Ay ve
Yıldızlar’a bağlıydı. Bu açılardan Tatar mitolojisi, Eski
Doğu mitolojisinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Dünya’nın yaratılışı meselesi çok basit bir şekilde
çözülüyordu. Bir dönemler kainat, yalnızca sudan olu
şuyordu. Suda yüzen ördek suyun altına dalarak
gagasıyla kil parçası çıkarttı. Daha sonra bu parça

Tatar halkının mitolojisinin kaynaklarından birini de özellikle doğmakta olan
güneşe saygı duyan Eski Türklerin mitolojik düşünceleri oluşturuyordu. X. yüzyıla ait Fal Kitabı’nda gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç dünyadan
bahsedilmektedir. En büyük Tanrı olan Tengri, Gökyüzü’nü canlılaştırıyordu.
İnsanların kaderi ona bağlıydı ve hükümdarlara iktidarı o veriyordu. Onun eşi
Umay ise dünyadaki kadın başlangıcını canlılaştırıyor ve askerleri himaye ediyordu. Yeryüzü Dünyası’nın baş Tanrısı ise “Kutsal Toprak — Su” idi. Yeraltı
dünyasının Tanrısı ise insanları ayıran ve Tengri’ye düşmanlık yapan Erlik’tir.
Bunun dışında, alt mitoloji seviyesinde kötü huylu ruhlar, koruyan ruhlar, ayrı
yerlerin sahipleri olan ruhlar vs.ye inanılıyordu.

Folklor türlerinde Tatar putperest mitolojisine ait
kurgusal karakterler korunmuştur. Bunların en popü
leri ise köken itibarıyla Zerdüştlük ve kutsal kitap
Avesta ile bağlantısı olan Dev Peri’dir. Her ne kadar
Dev, Tatar mitolojisinde genel olarak dev canavar ola
rak resmedilse de Avesta’dan da daha önceki dönem
lere ait Dev’e Tanrı olarak tapınıldığına dair düşünce
nin yankıları da kalmıştır. Örneğin Dutan Bahadır adlı
masalda Ak Dev, kahramanın yardımcısı olarak res
medilmiştir. Çok sayıda devin bir gecede kahramana
muhteşem bir saray, güzel bir bahçe, eşi benzeri
olmayan köprü vs. inşasında yardım ettiği de masal
larda sıkça rastlanılan mevzulardan biridir.
Çakmak taşından
yapılan ayı
heykeli. M. Ö. III.
binyılın ortası

Çakmak taşından
yapılan yüzen kuş
heykeli. M. Ö. III.
binyılın ortası

Daha kötü karakter ise genetik olarak İran mitoloji
sindeki Dahhak ile bağlantısı olan Şeytan(Ajdaha)’dır.
Aslında Ajdaha, bir zamanlar su afetinin Tanrısı olup
daha sonra kötü bir canavara dönüştü. Muhtemelen
Sasanîler döneminde (224–651) bu karakter Türk
halklarının mitolojisine de girdi. Tatar efsanelerinde
Ajdaha, bahadırın tehlikeli ve kötü bir düşmanı ve
herhangi bir olumlu özelliğe sahip olmayan bir kahra
man olarak resmediliyordu.
Tatar mitolojisinde Dev, Ajdaha ve Yılan birbirine
yakın durmakta ve benzer fonksiyonlara sahiptiler.
Meşhur atasözü de bunu doğrulamaktadır: “Yüzüncü
yılına basan Yılan, Ajdaha’ya dönüşmekte, bininci yılı
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na basan Yuha’ya dönüşmektedir.” Yılanlar, siyah ve
beyazlara bölünmektedir. Siyah yılan insanın düşma
nı, beyaz yılan ise onun hamisiydi.
Bunların dışında çok sayıda alt ruh vardı. Bunların
en meşhuru, ormanda yaşayan ve ormanın hâkimi
olan Şurale idi. Dış görünüş itibarıyla insana benze
yen Şurale; kıllı bir vücuda, bir boynuza ve insanları
öldürünceye kadar gıdıklayacak uzun parmaklara
sahipti.
Ölen büyücü ya da müntehir ruhu olan Ubır ise
daha tehlikeli bir ruhtu. Bazen bu ruh, kan içici Ubırlı
Karçık (Kadın) şeklini de alıyordu. Bu varlık, insanın
vücuduna sızıyor ve onun ruhunun yerini alıyordu.
Eski başlıklı küçük kadın olan Biçura ise evde ya da
hamamda yaşamakta, gürültü yapmakta, insanları
korkutmakta, eşyaları saklamakta, ama bazen de
para getirmektedir.

Süyümbike,
Ressam:
R. Tuhvatullin,
1992

Gerek içerik gerekse de tür açısından Tatar edebiyatının en
orijinal eserlerinden biri de Sak-Sok Beyiti’dir. Bu beyitte
babaları yokken ikisi de yedi yaşında olan oğullarına
yaptıkları yaramazlık dolayısıyla anneleri beddua etmiş ve
bir sonraki sabah bunlar kuşlara dönüşerek uçup
gitmişlerdir. Bundan sonra onlar annelerinin bedduasının
sona ereceği kıyamet gününe kadar aileleri ve birbiriyle
görüşmeden karanlık ormanda yaşamak zorundaydılar.

hatnamesinde masalsımitolojik bahadırlardan biriyle
ilgili şunları yazmaktadır: “Tekin bana hükümdarın
ülkesinde muazzam büyüklükte dev bir insanın yaşa
dığını anlattı.” Seyyah ayrıca bu tür insanların büyük
balıklarla nasıl beslendiklerini anlatmaktadır. Yemek
yerken bu tür insanlar belli kurallara uymalıydılar.
Örneğin, ancak yiyebilecekleri kadar balık parçasını
kesmeliydiler. Bu dev adam, büyücü özelliklere de
sahipti. Bahadırlar hakkındaki bu tür hikâyeler Eski
Bulgar Devleti’nde çok iyi biliniyordu.
BulgarTatar efsanelerinin ikinci grubu ise Bulgar
şehrinin yıkılışı ile ilgili olup bu olay daha çok Aksak
Timur ile bağdaştırılmaktadır. İslâmiyet’in farzlarına
uyulması gerektiğinden bahseden Tatar efsanesi de
ilgi çekicidir. Bu efsaneye göre Bulgar Devleti’nde
İslâmiyet’in kanunları yerine getirilmemekte, Cuma
namazı kılınmamakta, dinî bayramlar kutlanmamak
taydı. Bunun üzerine Allah burada düzeni sağlama
işini Aksak Timur’a verdi. Nasihatlerle bir netice ala
Kazan Hanlığı dönemindeki epik masalların başında Cik Mergen Destanı gelmektedir. Çura Batır adlı destanın ise çok sayıda uyarlaması mevcuttur. Bu destanın başkahramanı olan Kazanlı Narık Mirza’nın oğlu Çura, Kazan
Hanlığı’nın bağımsızlığını savunan bir kahramandır. Nitekim Kazan savunması
sırasında hayatını kaybetmiştir. Kazan Hanlığı tarihinin en önemli olaylarını
konu eden beyitler — Kazan Beyiti, Süyümbike Beyiti — de Tatar edebiyatının
önemli yapıtları arasında yer almaktadırlar.

“Ev Bekçisi”.
Ressam:
A. Fathutdinov,
1991

Folklor
Günümüze kadar ulaşan eserlerle üslup sistemle
rinden Bulgar Öncesi (X. yüzyıla kadar) Tatar folkloru
nun özellikleri hakkında fikir sahibi olmak mümkün
dür. TürkTatar folkloru, erkin putperest tasavvurları
nın güçlü etkisi altında gelişti. I.–II. binyılların sınırın
da ise bir başka güçlü ideolojik sistemin — İslâm’ın —
etkisi altında kaldı. Bu bağlamda Bulgar şehrinin inşa
sı hakkındaki halk destanları ile efsaneler önemli yer
tutmaktadır. Bazıları bu olayı, Kuranı Kerim’de
Zülkarneyn olarak geçen İskender’e, bazıları ise pey
gamberlere bağlamaktadır. Bazı efsanelere göre
Bulgar’da İslâmiyet, Hz. Muhammed döneminde
Müslüman Arapların faaliyeti neticesinde yayılmıştır.
Bulgar dönemi destanı, tam olarak günümüze
kadar ulaşmamıştır. Bu destanın içeriği ve zenginliği
hakkında ancak başka kaynaklardaki alıntlardan fikir
sahibi olabiliyoruz. Örneğin İbn Fadlan kendi seya

Tataristan Halk
Sanatçısı, besteci
ve Tatar müzik
folklor eserleri
derleyicisi Şamil
Şarifullin,
2005’te Abdullah
Tukay Devlet
Ödülü’ne layık
görüldü

mayan Aksak Timur, şehri ele geçirdiği gibi vatandaş
ları da acımasız bir şekilde cezalandırdı.
İçerik itibarıyla beyitler de bu hikâyelere çok yakın
dırlar. Arapça bir kelime olan beyit, iki satırlı kıta anla
mına gelmektedir. Daha geç tarihlerde Tatar halk
edebiyatının bazı eserleri, hatta ayrı türleri, bu isimle
adlandırılmaya başlandılar. Bazı bilim adamlarının
görüşüne göre beyitler, edebî tür olarak İdil Bulgar
Devlet i döneminde ortaya çıktı. Bulgar Şehrinin
Beyitleri adlı birkaç eser mevcuttur. Bunlarda Bulgar
şehrinin büyüklüğü ve ihtişamı, bütün Avrupa’daki
ünü, ülke ve şehirdeki güzel saray ve camileri, Bulgar
kültürü vs. anlatılmaktadır. Ancak Aksak Timur’un
seferlerinden sonra herşey yerle bir edildi.
İslâmiyet’in İdil Boyu’nda yayılmasından önce orta
ya çıkan ve gelişen folklor türleri (tören/ayin eserleri,
atasözleri, bulmacalar, masallar, mitolojik hikâyeler,
halk destanlarının birçok arkaik örneği), yazılı edebi
yata kıyasla IX–X. yüzyıllarda daha az İslâmiyet’in
etkisi altında kaldılar.

Dört münacat grubu mevcuttur. Bunlar ana topraklar
(“Vatanımdan Ayrıldım”, “Vatanıma Dönerdim”); çocuklar
ile onlardan uzakta olan yaşlı kadın arasındaki zor ilişkiler;
dinî ve felsefî içerikli ölüm ve ölümsüzlük (“Yalnız Ağaç”,
“Mutluluk — Yağmur Değildir”); Allah ve özellikle Hz.
Muhammed olmak üzere peygamberler (“Yaradana
Hamdolsun”, “O Allah Diye Tekrarlarken”, “Bizim
Peygamberimiz”) hakkındaki münacatlardır.

Altın Orda döneminde Tatar halk edebiyatının ana
türlerinden biri olan masaldestanlar çok gelişti ve
yayıldı. Bu eserlerin bazıları şunlardır: 1) Tulyak ve
Susılu, Yirtüşlük, Altayın Sain Sume adlı erken kahra
manlık destanları ya da masalsıdestanlar; 2) Ak
Kubek, İdegey gibi kahramanlık masalları; 3) Kuzı
Kurpyaç ve Bayansılu gibi aşk hakkındaki hikâyeler;
4) Tahir ve Zuhra, Seyfü’lMülk, Yusuf Kitabı gibi eser
ler vs.
Kazan Hanlığı dönemi Tatar folkloru, trajik konuları
ele almaktadır. Zira hanlığın kısa tarihi (115 yıl) çok
gergin geçti. Kazan Hanlığı, Rus Devleti’nin yayılma
cılık siyasetine karşı koymaya çalıştı, ancak ilk Rus

Tatar Destanı Ak
Kurt.
Ressam:
F. Halikov, 2004

Eski Tatar
türküsü “Allüki”

Çarı olan IV. İvan tarafından ele geçirildi. Bu yıllarda
çok sayıda efsane ve menkıbe, destan ve beyit oluştu
ruldu. Bunların hepsi Kazan şehrinin inşası, tarihî şah
siyetlerin hayatı ve kaderi gibi konuları işledi. Örneğin
Süyümbike menkıbesi, meşhur epik konuyu ele
almaktadır: Moskova Çarı IV. İvan Süyümbike’nin
portresini görünce ona aşık olmuş ve elçilerini
Kazan’a, hanbikenin yanına göndererek ona evlenme
teklifinde bulunmuştur. Süyümbüke bunu kabul
etmeyince IV. İvan, Kazan’ı 7 yıl boyunca kuşattıktan
sonra şehri ele geçirmiştir. Yabancı ülkenin hükümda
rının kendisini zorla götüreceğinden korkan
Süyümbike, Han Camisi’nin minaresine çıkarak ora
dan atlamış ve hayatını kaybetmiştir.
XVI. yüzyılın ikinci yarısı — XIX. yüzyıllarda Tatar
edebiyatı, sömürge rejimi şartlarında gelişti. Bundan
dolayı bu dönemin edebî eserlerinin çoğu da trajikti.
Her ne kadar folklorda şahsiyetler ön plana çıkmaya
başlasa da tarihî olaylar da edebî eserlerdeki yerlerini
korumaya devam etmektedir. Bunlarda sömürgecilik
siyaset inin devamından bahsedilmektedir. Dede
İşembay ve Onun Oğulları adlı hikâyede çocukların
babalarının dostluk içerisinde yaşama nasihatlerini
unuttuklarından toprakları Korkunç İvan tarafından
ele geçirilmiştir. Sibirya Hanlığı’nın ele geçirilmesine
dair hikâyelerde de aynı konu işlenmektedir. Yalnızca
hikâyenin merkezinde Küçüm Han ile Ermak bulun

maktadır. İdil Boyu Tatarlarının zorla vaftiz edilmele
rine dair hikâyelerde bu siyasetin acımasız metotla
rından bahsedilmektedir. Özellikle Piskopos Luka
Kanaşeviç (Tatarcası: Aksak Karatun) acımasız bir
şekilde tasvir edilmektedir. Hikâyeye göre o,
Sviyajesk Manastırı’na gönderilmiş ve burada “kafası
ters yöne döndüğünden dolayı” büyük acılar içerisin
de ölmüştür.
XVIII–XIX. yüzyıllar Tatar folklorunda beyit ve tarih
sel türküler de önemli yer tutmaktadır. Bunların
hepsi, millî ve dinî bağımsızlık için verilen mücadeleyi
konu etmektedir (Orta Tiganali Beyiti). XIX. yüzyıl
Mişer Tatarlarının folklorunda kaçaklarla ilgili birta
kım tarihsel türküler (Kaçak Şaruk, Kaçak Akim) popü
ler oldu. Bunlarda kötü hayat şartları ve Çarlık ordu
sundaki dayanılmaz durumları dolayısıyla kaçak
hayatı yaşayanların trajik kaderleri ele alınmaktadır.
Kahramanların derin iç coşkularını yansıtan lirik
şarkılar da Tatar folklorunda önemli bir yere sahiptir
ler. Bunlar da birkaç gruba ayrılmaktadır. En önemli
leri ise vatan (Altın Elma, Dema’nın Güzel Kıyıları) ve
hayatın ağır şartları (Çiftl ik İşçisinin Şarkısı, Fakir Yiğit)
hakkındaki şarkı gruplarıdır.
XX. yüzyıl, savaş ve devrimler asrıdır. Folklor da hal
kın manevî hayatında önemli rol oynamaya devam
etti. Folklor ile yazılı edebiyat sınırında bulunan yeni
türler ortaya çıktı. 1870’li yıllarda profesyonel dev
rimciler, amatör devrim şarkıları (Enternasyonel,
Tatarca Marselyeza, Tatarca Varşavyanka) besteledi
ler. İç Savaş ve ardından da kolhozların inşası ile sana
yileşme sürecine dair de beyitler ortaya çıktı.
Ülke tarihinin ve halkının en büyük trajedilerinden
biri olan II. Dünya Savaşı döneminde (1941–1945)
folklor, başlangıçtaki ruhuna döndü; vatan sevgisi,
bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine dair eski şarkı
lar yeniden popüler oldu. Özellikle sevilen erkeğin
cesareti ile kahramanlığı, kadınların ise sadakati ve
mütevazılığını konu eden aşk hakkındaki eski şarkı
lar yeniden söylenmeye başlandı. Oğlum Sal ih ve
Babamı Unutmayacağım gibi lirik beyitler yazıldı.
Bunlarda oğlunu kaybeden annenin derin üzüntüsü,

Türk Aruzu
İdil-Kama Müslümanlarının kitabî şarkılarının üslup sisteminin özelliği,
belirgin ritmik formüllerin olmasıdır. Bunlar, aruz sanatının iki metrik sisteminin — Arap-Fars aruzu (uzun ve kısa hecelerin sıralaması) ve Türk parmak hesabı (hece ölçüsü) — birleşmesi neticesinde oluştu. Neticede uzmanların “Türk aruzu” olarak adlandırdıkları bir sistem oluştu. Bu aruz türü,
kısa ve uzun hecelerin doğal olarak kısa ve uzun sürelerle kaydedilen metroritmik formüllerinde kullanılmış ve üç heceli, dört heceli, beş heceli şarkı tiplerini ortaya çıkartmıştır.

Kuray

babasız kalan kızın hüznü, askerin coşkusu konu
edildi.
XX. yüzyılın ikinci yarısı, halk sanatının gerilemeye
yüz tuttuğu bir dönem oldu. Ancak 80’li yıllardan iti
baren Nevruz, Burdoğan gibi geleneksel bayramlar
yeniden kutlanmaya başlandı. Bazı geleneksel tarih
sel beyitler bambaşka bir şekilde söylendi, Tatar
edebî ve halk sanatının geleneksel türü olan müna
catlar yeniden popüler oldu.
Tatar halk destanları da canlandı. Bu alanın klasik
örneği olan Edigey Destanı, araştırmacılar tarafından
incelendi; Tatarca, Türkçe, Rusça olmak üzere birçok
dilde defalarca basıldı. Bu destan, Tatar toplumunun
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manevî hayatında büyük rol oynadı ve oynamaya
devam etmektedir.
Çocuk folkloru, halk şarkıları, atasözleri ve özellikle
halk şakaları (mezeki) gibi halk sanatının geleneksel
türleri de Tatar folklorunda önemli bir yere sahiptir.

Zamanla Kazan Tatarları arasında uzun hava türü
gelişti. Bu müzik türünde melodi, “yürek acısı”ndan
bahsetmekte ve lirik bir hâl almaktadır. Müziğin
ahengi, esnekliği, melodi hatlarının uyumu sanatçının
beceri ve yaratıcılığından kaynaklanmaktadır. Bu da
“mon” (özlem, üzüntü) adı verilen şaşırtıcı icracılık
fenomenini ortaya çıkarttı. Ancak “mon” terimi şarkı
nın içeriğini değil, melodiyi zengin hava ile doyurma
becerisidir.
XVI. yüzyılın ortasında din adamları tarafından
İslâm kültürünün dogmatikleştirilmesi, manevî kültür
alanındaki eski başarıların devam ettirilmesini, dola

Gusli (eski bir
Rus sazı)

Müzik
İdil Bulgarlarının müzik kültüründe iki gelenek —
putperest ve Müslüman — gelişti. Her ikisi de daha
sonra Tatar etnik gruplarının sanatında gelişmeye
devam etti.
Günlük hayatın yıllık tarım işlerine (yılına) bağlı
olduğu köylerde müzik folkloru, daha çok pratik
fonksiyonlara sahipti. Neticede tarım takvimi ile ilgili
bir janr sistemi kuruldu. Tekdüze okuma stili de oluş
tu.
Şehirlerde ise İslâm’ın etkisi belirleyici faktör oldu.
Sufiler kendi törenlerine müzik ile dansları da dâhil
ediyor ve böylece ibadet edenlerde “günahlı dünya
dan Allah’a duyulan sevgi ve samimi hisler dünyasına”
götürecek coşku uyandırıyorlardı.
Kuranı Kerim ile Müslüman eserlerinin şiirsel şekli,
onların şarkı gibi söylenmesine, anlatım vurgulaması
nın yapılmasına uygundu. Bunun neticesinde çeşitli
folklor türleri (beyitler, monehsetler vs.) ile bunların
okunuş tarzları oluştu.
İdil halklarının eski türleri arasında takmak da yer Gusli çalan bir
almaktadır. “Takmak” kelimesi, “tak” (eski Türkçede kadın. Tataristan
birkaç kez yapmak, tekrar etmek anlamında) ve fiili
isme dönüştüren “mak” ekinden oluşmaktadır.
Takmak; danslar, şaka, esprilerle de bağlantılı bir janr
olup hareket ve ritmi hatırlatmaktadır.

yısıyla dinî şarkı / melodilerin ve folklorun millî özel
liklerinin korunmasını sağladı.
Kazan Tatarlarının büyük bir kısmının bu dönemde
köylerde yaşaması, müzik kültürünü de etkiledi.
Önceden üst sınıf Tatarlar arasında yaygın olan müzik

XVI. yüzyılın ortalarında başlayan İdil — Kama
Tatarlarının göç süreci, farklı müzik ve şarkı özellikleri
olan bölgesel grupların oluşumunu da sağladı. Söz
konusu “müzik türleri” dört asır boyunca yerli ve göç
eden grupların folklorunun yan yana gelişmesi ve karışması neticesinde oluştu. İdil Kama Tatarlarının farklı
gruplarının müzik folklorunda, bölgede yaşayan temel
etnik grupların janr ve stilleri ağır basarken Astarhan ve
Sibir gibi daha uzak bölgelerde yaşayan Tatarların müziğinde yerli özellikler ön plana çıkmaktadır. Astarhan
Tatarları’nda bu özellik, çeşitli ve zengin enstrümantal
müziğin yaygınlığıdır. Bu bağlamda Astarhan Tatarları
arasında özellikle Kafkasya kökenli oyun ritmleri, düğün
şarkıları, hoş avaz adı verilen müzikal destan gibi müzik
janrları gelişti.

Akordeon

Müzik sanatı özellikle Altın Orda ile Kazan Hanlığı
dönemlerinde gelişme gösterdi. Rus yıllıklarından
Altın Orda elçileriyle birlikte Moskova’ya sıkça şarkıcı
ve müzisyenlerin de geldiğini öğrenmekteyiz.
Şadi Gudi başta olmak üzere Doğu’nun en meşhur
müzisyenlerinin Kazan’ı ziyaret ettiğine dair kayıtlar
günümüze ulaşmıştır. Muhtemelen o, Kazan’da genç
müzisyenlere vokal müziği, müzik aletleri çalma ve
doğaçlama söyleme dersleri verdi. Müslüman
Doğu’nun müzik kültürüne benzer bir şekilde
Kazan’da müziğin halk ve profesyonel janrlarına ayrı
mı gerçekleşti.

aletleri ortadan kalktı, uzun hava metinlerinin içeriği
değişti. Bu janrın sonraki gelişiminin neticesi, yeni bir
şarkı türünün ortaya çıkmasıdır. Bu tür şarkıların bir
kıtasında
st il
tezatı
göze
çarpmaktadır.
Hrist iyanlaştırma süreci ile birlikte ortaya çıkan
Kreşen Tatarları grubu, köylü atalarının müzik gele
neklerini devam ettirdiler. Bunların müzik folklorun
daki en önemli ve dikkat çekici özelliklerinden biri de
tarım takvimi ile ilgili melodileri korumaları ve toplu
ca şarkı söyleme geleneğini devam ettirmeleridir.
XVIII. yüzyıldan it ibaren ve özellikle de II.
Katerina’nın “dinsel hoşgörü”yü ilan etmesinden
sonra, Tatarlar yeniden Kazan’a yerleşmeye başladı

Yıllık Geleneksel
Bayram ve Dinî
Törenler Haritası,
XIX. Yüzyılın
Sonu — XX.
Yüzyılın Başı

Yıllık geleneksel bayram ve dinî törenler, bütün Tatarlarda aynı değildi. Bu da
farklı Tatar gruplarının eski kökenlerindeki farklılıklar ve yabancı coğrafyada
yerleşme özellikleriyle ilgilidir. Diğer taraftan geleneklerdeki varyasyonlar, bölgesel şartlarla da ilgiliydi. İdil ve Ural Tatarlarının bayram kültüründe, ön planda iki kompleks (grup) mevcuttur. Kazan Tatar Kompleksi’nin özelliği sabantuy
ile ciyen gibi iki önemli bayramı kapsamasıdır. Bu adı taşımasının sebebi ise
kompleksin Tatar etnosunun ana grubu olan Kazan Tatarlarının yaşadığı coğrafyada hâkim olmasıydı. Bununla birlikte bu iki bayram ve kompleksin tamamı
Kazan Tatarları ile yan yana yaşayan Tatarların diğer grupları arasında da yaygındı. Söz konusu birinci kompleksin içerisinde Kreşen Tatarların bayram ve
dinî törenleri de yer almaktadır.
İkinci kompleks ise Mişer kompleksi olarak adlandırıldı. Bununla birlikte Kasım
Tatarları arasında aynı kompleks hâkim konumdaydı. Bu kompleksin özelliği ise
yukarıda adı geçen bayramların olmaması, adı da dâhil olmak üzere Ruslardan
benimsenen Noel bayramı (Ruslarda Rojdestvo; Tatarlarda Raştva) ve namaz
eşliğinde kurban kesme âdetinin olmasıydı.

lar. Dolayısıyla millî kültürün baş merkezi olarak
Kazan’ın önemi de arttı. Şehirler ile köyler arasındaki
fark arttıkça Tatar liriğinde iki şarkı türü — köy hava
ları ile şehir havaları — ortaya çıktı. Bu iki tür arasın
daki en büyük fark da yalnızca icra geleneğindeydi.
Şehir havalarında solo şarkıların geleneği korunur
ken köy havaları toplu bir şekilde, XIX. yüzyılın sonla
rından itibaren de akordeon eşliğinde söylenmeye
başlandı. Üzüntü ve özlem şarkıları (mon) bu dönem
de azaldı ve tam tersine dans (oyun) ve çeşitli iş
süreçleriyle bağlantılı takmak adı verilen koşmalar
popüler oldu.
XIX. yüzyılda şehirli Tatarların müzik hayatı demo
krat ikleşt i. Kazan’ın Tatarların yaşadığı kısmında
müzik seslerinin kesilmediği sahne, kulüp, meyhane
ve çayhaneler açıldı. Şark Kulübü’nün bünyesinde
millî orkestra kuruldu. Şehir müzik kültürünün bu
şekilde hızla gelişmesi ile farklı sınıfların hayat çıkar
ları ve estetik zevklerine hitap eden günlük (vokal ve
enstrümantal) müzik gelişti. Halk şarkılarından farklı
“Güreşçiler”.
Resim ve gravür:
M. E. Kornev,
1809

olarak bunlarda artık anonimlik söz konusu değildi.
Çünkü şarkılar hazır şiirlerden uyarlanıyordu. Basit
ritmik, nispeten sade müzik bu şarkıları popüler hâle
getirdi.
Dönemin şarkı kültürünü Abdullah Tukay’ın eserleri
de zenginleştirdi. Onun şiirleri halk arasında o kadar
popülerdi ki, halk bu şiirleri isimleri ve sözleri unutu
lan eski melodiler eşliğinde söylüyordu.
Şehirli Tatarların kültür hayatının “uluslararası hâle
gelmesi”, kendisini yeni folklor tabakasının müzik
dilinde, profesyonel Tatar müziğinin de önemli bir
boyutunu oluşturacak yeni ses oluşumlarında göster
di. Metroritmik temeli ise eski Türk takmağı oluştur
du. Takmak artık dans eşliğinde değil; akordeon,
mandolin, piyano eşliğinde söyleniyordu. Söz konusu
enstrümanlar ise artık günlük hayatta ve sahnede
solo ve orkestra olarak çalınıyordu. Bütün bunlar
özellikle kısa havalar için geçerliydi.
XX. yüzyılın başında Tatarların yaşadığı Kazan’ın
farklı bölgelerinde açılan işçi kulüplerinde Tatarca
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eski Rus devrim şarkıları seslendiriliyordu. Ancak
artık bunlar, devrim içerikli yeni metinlerdi. Her
yerde kulüplerde koro toplulukları kuruldu. Sanatın
siyasîleştirilmesi köy müziğini de etkiledi. Bunu da en
fazla geleneksel janrlardaki metinlerin yenilenmesin
de görmek mümkündür.
Bu dönemde profesyonel müzik kültürü de oluştu.
A. Tukay Filarmonisi, Dans ve Şarkı Topluluğu, Opera
ve Bale Tiyatrosu kuruldu.
XX. yüzyılın ikinci yarısındaki karakteristik özellik
lerden biri de vals ve marş gibi yeni janrların ortaya
çıkmasıdır. Opera sanatı ile senfonik müzik gelişti.
Kazan
Tatarlarının At
Yarışı.
M. E. Korneev’in
resminden
K. Hess’in
gravürü, 1812

1960’lı yıllardan itibaren şarkı söyleme geleneği,
geniş kitleler arasında yayıldı, modern şarkıların
konuları değişti. Çeşitli halkların müziklerinin etkisiy
le janr ve stillerde yenilenmeler oldu.
Radyo ile televizyonlarda gösterilen ve sahnede
icra edilen geleneksel folklor, varlığını kendisinin
ortaya çıkmasını sağlayan hayat düzeninin dışında
devam ettirdi. Netice itibarıyla günlük hayattan
çıkan folklor janrları, günümüzde yeniden önem
kazanmakta, estetik zevk alma aracılığı ile halkları
tanıma kaynağına dönüşmektedir.

de de belli etmektedir. Ramazan ve Kurban bayram
larının ilk günlerini Tatarlar, “gayet” olarak adlandır
maktadırlar. Halk bayramlarına (“ilkbahar güzelliği”,
“ilkbahar bayramı”) ise yalnızca bayram diyorlardı.
“Gayet”, kutsal bir gün olarak kabul ediliyor ve bun
dan dolayı ritüelin bütün unsurları, dinî ve ahlakî ola
rak kabul ediliyor ve hepsinin yerine getirilmesi için
özen gösteriliyordu.
“Gayet” bayramı her yerde aynı şekilde düzenleni
yordu. Sabahleyin köyün bütün erkeklerinin katılımıy
la bayram namazı kılındıktan sonra mezarlığa gidili
yor ve herkes kendi akrabasının mezarının yanında
dua ediyor, namaz kılıyordu. Bu arada kadınlar evde
ikramları hazırlıyorlardı. Kahvaltı ancak erkekler
mezarlıktan döndükten sonra yapılıyordu.
Her biri üç gün süren dinî bayramlarda akrabalarla
komşular karşılıklı olarak ziyaret ediliyor, anne —
baba evine mutlaka gidiliyordu. İmkânlar dâhilinde
akrabalar hediyeleşiyor, birbirlerine ikramlarda bulu
nuyorlardı.
Kurban bayramında ise İslâmî kurallara uygun ola
rak kurban kesiliyordu. Kurban eti mümkün olduğun
ca fazla kişiye ikram edilmeye çalışılıyordu.
Dinî bayramlardan farklı olarak diğer bayramlar ve
bu bayramların düzeni farklılıklar arz ediyordu. Bu
türde en önemli bayramlardan biri de sabantuy idi.
Sabantuy, asırlardan beri tarım ile uğraşan Kazan
Tatarları arasında ortaya çıktı ve gelişti. İlkbaharı ve
aynı zamanda yeni yılı karşılamak amacıyla Tatarlar
ekim işleri başlamadan önce bu bayramı kutluyorlar
dı. Sabantuy (saban düğünü) adı da bundan gelmek
tedir. Sabantuy, “yazlık tahıllar düğünü” anlamına da
gelebilir. Çünkü “saban”ın anlamlarından biri “yazlık
tahıllar”dır. Bu bayramın kutlandığı ayın belli bir günü
Son dönemde sabantuylarda eğlenceli yarışmalar da çok
yaygınlaştı. Bunların başında ağızda taşınan yumurtalı
kaşık koşusu, saka sırığı ile koşu, çuval koşusu, ayakları
birbirine bağlı olan ikili koşu gelmektedir. İçi samanla dolu
olan çuvallarla dövüşme ile kapalı gözlerle yerde duran
çanağı sopa ile kırma yarışmaları da izleyicileri eğlendirmektedir. Halat çekme, uzun ve kaygan direğe tırmanma
yarışmaları da çok popüler. Direğin tepesine çıkmayı başaranı burada canlı horoz ya da başka bir hediye bekliyor.
Aynı zamanda dans ve şarkı yarışmaları gerçekleşiyor,
gençler dans ediyor, folklor oyunları icra ediyorlar.

olmadığı gibi, haftasının günü de değişiyordu. Herşey
hava durumuna, karın erime hızına ve dolayısıyla top
rağın ekime hazır olup olmamasına bağlıydı.
Sabantuy yalnızca kendisine has merasim, gelenek,
eğlencelere sahipti. Tüm bayram aslında bir meydan
ve etrafında gerçekleşiyordu. At, koşu, güreş yarış
maları bu meydanda gerçekleşiyor veya tamamlanı
Mişerler, sabantuyu da ciyenı da kutlamıyorlardı. Ancak ekim işleri başlamadan
yordu. Özellikle at yarışı ile güreş önemliydi. Bu iki
önce (Paskalya günlerinde) çocuklar aynen sabantuy günlerinde olduğu gibi
yarışmada sabantuyun en hızlısı ve en güçlüsü (baha
boyanmış yumurta topluyor ve Kırmızı Yumurta Günü düzenliyorlardı. Yazları ise
dır) belirleniyordu. Bu yarışmalar her yerde aynı şekil
refah ve iyi mahsul dileme töreni yapılıyordu. Bu törenlerde kurban kesiliyor,
de gerçekleşiyordu.
ikramlar yapılıyordu. Kurban olarak kesilen koyun, dana ya da öküz halktan
Sabantuyun önemli merasimlerinden biri de çocuk
toplanan paralarla alınıyordu. Tören ya kırda ya da eski mezarlığın yanında
ların yumurta toplamasıdır. Köy halkı, bu konuda
yapılıyordu. Erkekler kurban kestikten sonra hemen aynı yerde kesilen kurbanın eti önceden uyarılıyordu, çünkü çocuklar gelmeden önce
ile çorba pişiriyorlardı (Kaynayan et suyuna darı, patates vb. şeyler atıyorlardı).
kadınlar yumurtaları soğan kabuğu ya da akağacın
Yemek öncesinde köyün yaşlıları dua okuyor, yemeğe ise köyün bütün bireyleri
yaprakları ile birlikte kaynatarak boyamalıydılar.
katılıyordu. Gençler çeşitli oyunlar da düzenliyorlardı.
Bunun dışında baursak ve diğer hamur işleri yapılıyor,
çikolatalar hazırlanıyordu.
Sabantuy öncesinde çocuklara yeni kıyafetler alını
yor, anneleri genelikle kırmızı renkteki havlulardan
küçük çuvallar dikiyorlardı. Sabahın erken saatlerinde
Bayramlar
3–10 yaş arasındaki çocuklar evleri dolaşmaya başlı
yorlardı. Evlere girerken çocuklar “benim ayağım
Tatarların gelenek, tören ve bayram sistemini gün
uğurlu gelsin, çiftliğinizde tavuk ile civcivleriniz bol
lük ve bayramlık olmak üzere ikiye ayırmak mümkün
olsun” diyorlardı (Bu, aynı zamanda yeni yıl dileğiy
dür. İlk sistemi İslâmiyet belirliyordu. Müslümanların
di). Yumurta ve diğer ikramları aldıktan sonra çocuk
bayram günü, Cuma idi. Perşembe hamama gidiliyor,
lar teşekkür edip sonraki eve geçiyor, en sonunda da
Cuma sabahı ise gözleme ile çay içiliyordu. Yemek ve
yumurtaları alıp onlarla sokakta oynuyorlardı.
çay öncesi ile sonrasında dua okunuyor, beş vakit
Sabantuy, gençlerin akşam oyunlarıyla tamamlanı
namaz ve diğer namazlar kılınıyordu. Din ve dinin
yordu.
şartları görgü, alışkanlık ve gelenek hâline gelmişti.
Sabantuy çerçevesinde her yerde gerçekleştirilen
Tatarların büyük kısmının bayram kültürünün özel
yarışma ve oyunların dışında ayrı bölgelere has özel
liği, hem dinî ve millî hem de diğer bayramları içer
eğlenceler de mevcuttu. Bunlardan biri, evlerden top
mesidir. Bu bölünme, kendini bayramların isimlerin

Hanlığı dönemlerinde ise gelişmeye devam ett i.
Tatarların bağımsızlıklarını kaybetmelerinden sonra
yüksek kültürün gelişimini sağlayan şartlar da orta
dan kalktı. Bu durum halk eğitimi için de geçerliydi.
Nitekim halk eğitimi gerek devlet desteğini gerekse
de genel olarak maddî temelini kaybetti. Ancak XVIII.
yüzyılın sonlarında halk eğitiminin yeniden canlandı
rılması için belli şartlar oluşmaya başladı.
Tatarların eğitim müesseseleri iki tipti. Bunların
içinde mektepler, ilk eğitim olarak kabul ediliyordu.
Medrese eğitimi ise orta ve yüksek eğitim sayılıyor
du. Her caminin bünyesinde bir mektep olur ve mek
tebi imam yönetirdi. Bu mektepler sınıflara ayrılma
dığı gibi belli eğitim programları ile eğitim süresi de
yoktu. Mekteplerdeki öğrenciler, genellikle 8–14 yaş
arası erkek çocuklarıydı. Kız çocukları ise imamın
evinde, ostabike veya abıstay olarak adlandırılan
imamın eşinden ders alıyorlardı. Mekteplerin masraf
larını halk karşılıyordu. İmamlarla yardımcı öğret

Galeev
Camisi’nin
İmamı Sagitov,
Kazan

lanan iaşe ile lapanın hazırlanması ve sabantuydaki
herkese ikram edilmesiydi.
Sabantuyun organizatörü de katılımcısı da köyün
bütün sakinleriydi. At yarışlarını da kuşak güreşini de
başta çocuklar başlatıyor, onlardan sonra meydana
gençler ve erkekler çıkıyordu.
Güreşin yapıldığı yerde insanlar çember oluştura
rak toplanır, öndekiler yere oturur, arkadakiler ayakta
izlerlerdi. Süslenmiş genç kızlarla kadınlar güreşi
izler, sporculara destek verirlerdi. Birkaç müsabakayı
kazandıktan sonra güreşçi, en güçlü güreşçi, yani
bahadır olma adayı oluyordu. Bu tür adaylar sabantu
yun en sonunda kendi aralarında güreşirler ve galibi
belirlerler. Bahadır, at yarışının galibi gibi sabantuyun
en değerli hediyesi ile ödüllendiriliyordu.
Zamanla sabantuy, Tatar halkının millî bayramı
hâline geldi. Bu bayram günümüzde de yalnızca
Rusya’nın birçok şehrinde değil, Tatar diasporasının
yaşadığı her yerde kutlanmaktadır.
Kazan Tatarlarının bir başka geleneksel bayramı da
ciyen’dir. Ciyen bayramının temelinde akraba grupla
rın çok eskiye dayanan bağlantıları yatıyordu. Bu bay
ram köy grupları tarafından sırayla farklı köylerde
Mayıs sonu — Haziran başından ot biçme zamanına
kadar yapılıyordu. Üç ile beş gün arasında süren bu
bayramın özünde komşu köylerden (o hafta ciyen
kutlamayan köyler) gelen misafirlerin ağırlanması
yatmaktadır. Misafir ağırlamanın yanı sıra gençler
kendi aralarında oyun ve yarışmalar düzenliyordu.
Ciyene çok sayıda akrabanın katılması ve kendine has
âdetlere sahip olması, bayramı özel kılıyordu.
Soğuk havaların başlamasıyla birlikte köylerde
kadınlar ev oturmaları düzenliyor, aynı sırada kesilen
kazların işlenmesi konusunda birbirlerine yardım edi
yorlardı. Kaz yolma işlemi sohbet, şakalaşma, şarkılar
eşliğinde gerçekleşiyordu. Daha sonra yolunmuş kaz
ları, çeşmeye götürüyor ve kaynak suyuyla yıkıyorlar
dı. Genellikle bu süreçte kızlara içlerinde akordeon
çalan sanatçının da yer aldığı genç erkekler eşlik edi
yordu. Ev sahibi ayrıca ikram hazırlıyor, en sonunda
da çeşitli oyunlar oynanıyordu.
Yılbaşı günlerinde kızlar evlerde fal bakıyordu.
Kreşen Tatarları ayrıca Hristiyan bayramını da kut
luyorlardı. Bazen bu kutlamalarda geleneksel Tatar
bayramlarının izine de rastlamak mümkündü.
Günümüz Tataristanı’ndaki bayram takvimi, Rusya
Federasyonu’nda
kutlanan
bayramlardan
Tataristan’daki önemli siyasî olayların bayram günü
olarak ilân edilmesi dolayısıyla farklılık arz etmekte
dir. Bunların başında 6 Kasım — Tataristan
Cumhuriyeti Anayasa Günü (kabul tarihinin yıl dönü
mü) ile 30 Ağustos — Cumhuriyet Günü gelmektedir.
Yine Hristiyanların Noel Bayramı’nın (7 Ocak) yanı
sıra Tataristan’da Kurban Bayramı’nın ilk günü de
tatil ilan edilmiştir. Yılbaşı ve 8 Mart Kadınlar Günü
gibi bayramlar, millî bayramlar olarak kabul edil
mektedir.
Eğitim
Tatarlar arasında halk eğitimi daha İdil Bulgar
Devlet i döneminde oluştu, Altın Orda ve Kazan

Tetüşi’deki Tatar
Kız Okulu, 1908

Öğretmen eksiği ile yerli geleneklerin yok oluşu dolayısıyla ilmî müesseseler,
Orta Asya örneğinde gelişmeye başladı. Tatar tüccarları aşama aşama Orta Asya
ile ticarî münasebetleri yeniden canlandırdılar ve Orta Asya’ya gittiklerinde o
dönemde Kazan Tatarları arasında çok değerli kabul edilen elyazmalarıyla kitaplar getirdiler. Tüccarlar İslâm ülkelerinde bilimin ne kadar değerli olduğunu,
bilim adamlarının da toplum içerisindeki saygın konumlarını görüyorlardı. İlk
Tatar eğitim müesseselerinin destekçisi ve koruyucu da tüccarlardı. Buhara’da
eğitim gören biri, çok saygın biri kabul ediliyor ve onun sorumluluğuna bir
mahalle veriliyor, kendisine “büyük imam” deniliyordu. Buhara medresesi
mezunları mahalle camilerinde imamlık yapmakla kalmıyor, medreseler açıyor,
öğrenciler topluyor ve sıradan din adamı yetiştiriyorlardı.

Kazan’daki
Aitova
Okulu’nun
öğrencileri, XX.
yüzyılın başı
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menler maaş almıyordu. Onlar öğretmenlerin hediye
ve sadakalarıyla yaşıyorlardı.
Medreseler de aynen mektepler gibi camilerin bün
yesinde yer alsa da bunların yönetimi, mahalledeki
din adamlarının sorumluluğundaydı. Ancak her
mahallenin kendi medresesi yoktu. Medreseler yal
nızca masrafları karşılayabilecek
zengin insanlarla eğitimli imamla
rın yaşadığı şehir mahalleleri ile
köylerde bulunuyordu. Medrese
öğrencileri genellikle 10–20 yaş
arası erkek çocuklarıyla gençlerdi.
Medreselerin de aynen mektepler
gibi belli eğitim programı ile kesin
eğitim süresi yoktu. Eğitim metot
ları ile müfredat, XIX. yüzyılın orta
sına kadar yalnızca dinî nitelik taşı
yordu. Ancak yine de dinî eğitimin
yanı sıra öğrencilere aritmet ik,
geometri, coğrafya, astronomi ve
tıbba dair bilgiler de veriliyordu.
Ancak bu tür bilim dallarına dair
eğitim, dünyaya dair Ortaçağ dinî
düşüncelerinin sınırı dışına çıkmı
yor, bilim ve teknoloji alanındaki
son keşif ve gelişmeler takip edil
miyordu. Medresenin başında
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Matbaa odası.
Masanın üstünde
El-Asru’l-Cedid
dergisi

El-Asru’l-Cedid
dergisi ile Fikir
gazetesinin
kapakları

nün ceditçi ocakları ortaya çıktı. Aynı zamanda Rus
Devlet i’nin mill î siyaset inin tatbiki çerçevesinde
Kreşen Tatarlar ile genel olarak gayri Rus nüfus için de
okullar açıldı. Zorla vaftiz etme prensiplerine dayalı
eski sistem beklenen sonucu vermedi. N. İ. İlminskiy
tarafından geliştirilen sistem ise gayri Rus halkı ara
Yeni Eğilimler
1905–1907’de Rusya İmparatorluğu’ndaki valilere dağıtılan
genelgede aşağıdaki satırlar yer almıştır: “… Son yıllarda
Tatar edebiyatında ortaya çıkan yeni akımlar görülmektedir
ki bunlar Rusya’daki 14 milyonlık nüfusun asırlardan beri
devam eden hayat düzenini yıkma tehlikesi taşımakta ve
Müslüman halkın hayatında önemli değişikliklerin yaşanacağını göstermektedir.”

genellikle iyi dinî eğitim alan müderris bulunuyordu.
Medreselerin madd î durumu iyi değildi, çünkü bağış
lar yegâne gelir kaynağını oluşturuyordu.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumsal
hayatta önemli değişiklikler başladı. Buhara tipi eği
tim müesseseleri artık toplumu tatmin etmiyordu.
Bunları Rusya’nın gerçeklerine ve Tatar halkının ve
özellikle de doğmakta olan burjuvazi sınıfının ideolo
jik gereksinimlerine adapte etmek gerekiyordu. Yeni
neslin eğitimli olarak yetiştirilmesi için çeşitli bilim
dallarının ciddi bir şekilde araştırılmasına ihtiyaç
vardı. Bu sorunun çözümü, halk eğitim sistemindeki
reformların temel amaçlarından biri oldu. Yeni metot
la eğitim veren (ceditçi) medreselerdeki eğitim laik
leşti. Dinî eğitim müesseselerinin % 95’nin ait olduğu
Tatar köy cemiyetleri, geleneksel Müslüman toplu
mun temel dayanağı olarak kalmaya devam etti.
Eğitim müesseseleri, yetişmekte olan yeni nesil için
verilen son derece sert ideolojik mücadelenin merke
zi oldu. Çünkü okullar, toplumu etkileyebilecek en
önemli (XX. yüzylın başına kadar neredeyse tek) araç
tılar. 1910 yılına geldiğinde Kazan Vilayet i’ndeki
medrese ve mekteplerin % 90’ı sesli yönteme geçtiler
ve böylece yalnızca yeni eğitim sistemine geçmekle
kalmadılar, toplumun mill î açıdan yenileşmesinin
ideolojisini de benimsediler. Tatarların yoğun olarak
yaşadıkları neredeyse bütün bölgelerde Tatar kültürü

Panaev
Tiyatrosu’nun
binası, XX.
yüzyılın başındaki
fotoğraf

sında Ortodoksluğu ana dilde yaymayı öngörüyordu.
Bu amaçla Rus alfabesi temelinde öğrencilerin ana
dilinde okul kitabı ile dinî kitaplar basıldı. Misyoner
okulları için öğretmenlerle papaz yetiştirmek ama
cıyla Kazan’da 1863’te Merkezî Kreşen Tatar Okulu,
1872’de ise gayri Ruslar için Pedagoji Okulu açıldı.

Sonradan vaftiz olan halkların çocukları için açılan
misyoner okullarının yanı sıra Müslüman Tatarlar için
de RusTatar okulları kuruldu. İlk eğitimi veren bu
okulların masrafları hazineden karşılanırken bu okul
larda Rus dilinin yanı sıra diğer bütün dersler de
Rusça anlatılıyordu. Bu okullarda çalışacak öğretmen
yet işt irmek amacıyla 1876’da Kazan’da ilk Tatar
Pedagoji Okulu açıldı. Ancak bu okullar pek başarılı
olmadı ve bunların sayısı da çok azdı.
XIX. yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başında kadınlar
arasında eğitim hızla yayılmaya başladı. Bu da Tatar
toplumunda kadın meselesinin çözümü sürecinde
önemli adımların atıldığının bir göstergesiydi. Genel
olarak bu dönemde toplumsal arenaya yeni güçlerin
çıktığı, toplumsal bilincin olumlu yönde değiştiği
görülmektedir.
Dinî reformlar, aydınlanma ve liberal fikirlerin
temelinde toplumsal düşüncenin ana yönleri oluştu.
Bunlar daha sonra millî hareketin hızlı gelişmesinin
teorik temelini biçimlendirdi. Geleneksel dünya görü
şünün prensipleri ciddi bir şekilde sarsıldı, toplumsal
düşüncenin laikleşmesinin temeli atıldı. Bu eğilimler
özellikle 1905–1907 Devrimi’nden sonra görülmeye
başlandı. Çünkü bu dönemde yayın faaliyetleri arttı,
laik eğitime başlandı, modern bilim ve teknolojilere
ilgi duyuldu, siyasî parti ve oluşumlar kurma ve nispe
ten bağımsız bir şekilde siyasî düşünceleri ifade etme
imkânı doğdu. Bu dönemde Tatar halkı için büyük
önem arz eden teori ve fikirlerin edinilmesinde mat
buat büyük rol oynadı. Bu dönemde Tatarca 21 gaze
te ile 12 dergi yayımlanıyordu. 1906’dan sonra
Rusya’da her sene yaklaşık 8.000 kitap (toplam tiraj:
5.600.000) basılıyordu.
XX. yüzyılın başlarında modern içerikli eserlerin
oranı % 83–85’e kadar yükseldi. Neredeyse bütün
büyük Tatar kitapçıları, kitapların yanı sıra dergi ile
gazete de çıkarmaya çalışıyor ve Tatar okuyucularını
felsefe ve sosyal düşünce akımları ile Batı ve Rusya’da
edebiyat alanındaki yeniliklerle tanıştırmak istiyordu.
Basın okuyuculara eski ile yeni arasındaki mücadele
Şark Kulübü’nün
eski binası

Millî Kültürün Gelişimi
Millî kültürün gelişimine katkıda bulunmak için kurulan
ilk kuruluş Şark Kulübü’dür (1906). Şark Kulübü’nün
amacı, üye ve ailelerin boş vakitlerini fayda, konfor, hoşluk
içerisinde geçirmelerini sağlamaktı. Bu amacına ulaşmak
için de kulüp, üye ve misafirleri için müzik ve edebiyat
akşamları, drama oyunları, çeşitli oyun ve eğlenceler organize etti, kitap ve gazete okuma fırsatı sundu, konuşma ve
konferanslar organize etti. Kulübü kurma inisiyatifi, büyük
sanayici Abdullah Apanaev’e (1873–1937) aitti. O, ayrıca
Kazan şehrinin eski Tatar ailelerinin elinde bulunan elyazmaları, kitaplar ve diğer eski eşyaların yer alacağı millî
müze fikrini ortaya attı. Yine onun teklifiyle 1906’da Şark
Kulübü, Kazan Müslümanları Cemiyeti’ne dönüştü.

Kazan’daki Şark
Kulübü’nün
bünyesinde
oluşturulan
müzik topluluğu

nin bütün ayrıntılarını aktardı ve böylece toplumsal
bilincin oluşumunda önemli bir araç oldu.
Geçmişin mirası ile millî, manevî ve dinîetik gele
neklere de büyük ilgi duyulmaya başlandı. Özellikle
toplumun siyasî organizasyon meseleleri büyük önem
arz etti. Halkın yaşam standartlarından memnun
olmaması, Tatar aydınlarını ikt idar meseleleri ile
bağımsızlık, anayasa ve parlamento teorileri gibi
konulara yöneltti. Aydın sınıf siyasî, ekonomik, sosyal
ve kültürel hayatın güncel meselelerini çözüm arayı
şında Batı düşünce ve değerlerine, millî kimlik arayı
şında da geçmiş geleneklere başvuruyordu.
1905–1907 Devrimi’nden sonra Tatarların manevî
hayatındaki en önemli gelişmelerden biri Tatar pro
fesyonel t iyatrosunun kuruluşu oldu. Bu aynı
zamanda yeni iletişim araçlarına ihtiyaç duyan top
lum içerisindeki radikal değişikliklerin göstergelerin
den biriydi.
Tiyatronun gelişimi sert tartışmalara yol açtı.
Toplumun bir kısmı, bunu manevî kültürün gelişimi

nin yeni bir aşaması olarak algılarken bir başka kısmı
İslâmiyet’in temellerini yıkan yabancı bir olay olarak
görüyordu. Ancak yine de Tatar din adamları ile toplu
mun radikal kısmının mukavemetine rağmen tiyatro,
yavaş yavaş Tatar toplumunun manevî hayatının
ayrılmaz bir parçası hâline geldi.
XX. yüzyılın başında eğitimli Müslüman gençliği,
aydınlar, şehir burjuvazisi arasında Rus ve Batı Avrupa
klasik edebiyatı, tiyatrosu ve müziğine olan ilgi arttı.
Örneğin 1903’te Kazan’da özel dairelerde genç
Müslüman erkek ve kızların katılımıyla “Cumartesi”
edebiyat geceleri organize edildi. Gençler şahsi çaba
larıyla Tatarca oyunlar sahneye koydular, hatta bu
amaçla Muhammediye Medresesi'ni bile kullandılar.
Zamanla bütün büyük şehirlerdeki Müslüman cemi
yetler kültür geceleri, konserler, oyunlar vs. organize
etmeye başladılar.
Millî bağımsızlık fikrinin oluşumu; millî kültüre
yönelme, ana dile ilginin artması, Tatar halkının “altın
asrı”na dair hatıraların canlanması, millî bilincin olu
şumu ile başladı.
Rusya Federasyonu Anayasası’na göre Tataristan,
bir başka devletin içerisinde yer alan bir devlettir ve
bundan dolayı buradaki etnik süreçler, gerek cumhu
riyet gerek Rusya çapında çok farklı etkiye sahiptir.
Moskova ile 15 Şubat 1994’te imzalanan anlaşma, nis
peten bağımsız kültür alanı oluşturdu.
Dönemin Tataristan Devlet Başkanı Mintimer Şay
miev Şubat 1996’da Devlet Şûrası’nda yaptığı konuş
masında Tataristan Cumhuriyeti Anayasası doğrultu
sunda çok uluslu ve çok kültürlü bir topluluk kurmaya
çalıştıklarını ve önceliğin etnik aidiyete değil de
vatandaşlığa verildiğini belirtti. Bundan dolayı çok
uluslu topluluğun kurulması öyle görülüyor ki cumhu
riyetin egemenliğinin gelişiminde belirleyici faktör
olacaktır.
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Avrasya’nın Türk Halklarının
Algısında Mekân Ve Zaman
Tatarların ataları olan İdil Bulgarlarının evrenin
nasıl oluştuğuna dair görüşleri, bir taraftan Eski
Türklerin düşünceleri ile uyuşurken diğer taraftan da
komşu medeniyetlerin dinî, kültürel ve felsefî etkisi
altında kalmıştı. Avrasya’nın Eski Türk halklarının
mekân ve zamana dair anlayışlarının etnik temelini
belirlemek kolay değildir. Bu algı şüphesiz Türklerin
anlayışı ile Fin Ugor ve Sibirya halklarının düşüncele
rinin sentezi olarak gelişmiştir.
Dünyanın oluşumuna dair Bulgarların görüşleri ile
Uzak Doğu’nun küçük halklarının görüşleri birbirine
benzemektedir. Buna göre de dünya, yalnızca sudan
oluşuyordu. Suda yüzen ördek veya başka yüzen bir

Henry Bünting’in
1581’de
Hannover’de
çizdiği Pegasus
(kanatlı at)
şeklindeki Asya
haritası.
Pegasus’un
başı — Küçük
Asya; gövdesi —
Büyük Asya; bütün
Asya’yı havaya
kaldıran kanatları
ise Tartariya idi.

kuş suyun altına dalarak gagasıyla kil parçası çıkarttı.
Daha sonra bu parça genişleyerek Dünya’yı oluşturdu
(Bu husus Bulgar süs eşyalarının bezeklerine de yansı
tıldı). Yine Eski Türklerle Macarların kozmogonik
görüşleri arasında da benzerlikler mevcuttur. Macar
mitolojisinde dünya, hayat ağacı olarak tasvir edil
mektedir. Ağacın alt kısmı yeryüzünü, üst kısmı ise
gökyüzünü temsil ediyordu.
İlk dönemde Eski Türklerin tabiat felsefesini Çin
medeniyeti de etkiledi. Söz konusu medeniyette bir
lik, değişiklik ve karşılıklı bağlılık anlayışları, yalnızca
mitoloji ve din alanlarında değil, Tao felsefe sistemin
de de mevcuttu. Avrasya coğrafyasında İslâmiyet’in
yayılışından sonra da asırlarca devam eden Maniheist
ve Zerdüşt felsefîdinî sisteminin etkisini de unutma
mak gerekmektedir.
Eski Türklerin inancına göre evren, Gökyüzü ile
ToprakSu gibi birbirine bağlı iki kısımdan oluşuyor
du. Daha sonra yeraltı dünyası da söz konusu kozmo
gonik anlayışın bir parçası hâline geldi. Bunun netice
sinde Türk Evreni, üç kısımdan oluşan bir evren oldu.
Türklerin algısında doğanın içerisinde çok sayıda ruh
ve ilah vardı. Bununla birlikte Türk halkları başta
evrenin hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu düşünü
yordu. Evrenin en üstünde Tengri, yani Son Deniz’in
çevrelediği yeryüzünü kucaklayan Gök bulunuyordu.

Yıldız ve takımyıldızların isimleri de bu halkların
temel kozmogonik anlayışlarını yansıtmaktadır.
Atların bağlandıkları Altın Sütun (Kutup Yıldızı),
Yabanî Kazların Yolu (Samanyolu) gibi isimler
Türklerin mekân ve zamanın hareket içerisinde
olduklarını düşündüklerini göstermektedir. Eski
Türklere göre evrenin dönüşü tekrarlanan, mevsimler
ve buna bağlı olarak doğa olayları ise hem değişken
hem de dönüşme özelliklere sahipti. Bundan dolayı
onların mekân anlayışı her ne kadar çok büyük bir
alanı kaplasa da yine de “öbür dünya”ya kıyasla koz
molojik olarak “bu dünya” ile sınırlıydı.
Yuvarlak kurganlar, bize Eski Türklerin “öbür
dünya” ile ilgili anlayışlarına dair
fikir vermektedir. Ölen insanla bir
likte günlük hayatta kullanılan
eşyalar, lüks eşyalar ve en önemlisi
de atlar gömülüyordu. Bu husus,
Eski Türklerin öbür dünyadaki
hayatın bu dünyadaki hayatın
devamı olduğuna, yani mekân ve
hareketliliğin mevcudiyetine dair
bir görüşe sahip olduklarını göster
mektedir.
Hareket, göçebe hayat tarzının
da özünü oluşturuyordu. Nitekim
göçebe kabileler için dairenin etra
fında dönülmediği takdirde hayat,
idame ettirilmesini sağlayan ihti
yaçların karşılanmaması dolayısıy
la sona erecektir. Bu şekilde gün ve
gece ile mevsimlerin değişimine de
yol açan ebed î hareket, bizzat
insanın göçebe medeniyetindeki
hareketi ile sıkı sıkıya bağlıydı.
Eski Türklerin düşünce sistemin
de ve özellikle de başlangıçta
mekân ile zaman birbirinden ayrıl
mıyor, tek bir kategori oluşturu
yorlardı. Söz konusu kategoriler
ancak kesin olarak ölçülmeye baş
landığında birbirinden ayrıldılar.
Bununla birlikte göçebe Türk’ün
yolu da mesafe ile değil bu yolu
katett iği süreyle ölçülüyordu.
Böylece mekân ile zaman tek bir
anlayış içerisinde birleşiyor ve yal
Türklerin evrensel mekân ile ilgili tasavvuru, Türk çadırının geleneksel yapısına da yansıtılmaktadır. Çadır, dünyanın kapladığı gök kubbe şeklindeki evrenin bir nevi mekân
yapısıydı. Kutup Yıldızı’na yönelmiş olan bu kubbenin ekseni (dünya ekseni), çadırın merkezî ekseni ile uyuşmaktadır.
Böylece kutsal ve güvenli yaşam alanı (mekân), bu eksenin
etrafında daireler şeklinde kurulmuş bulunuyordu. Bu
eksen de yeryüzü ile gökyüzünü, ocağı da Kutup Yıldızı
(Türklerde bu yıldız, Atların Bağlandıkları Altın Sütun olarak adlandırılıyordu) ile birbirine bağlıyordu.

nızca mesafeyi yaya ya da atla katetme hızı açısından
ayırt ediliyordu.
Mekân anlayışının oluşması koordinat sistemi
düşüncesi olmadan mümkün değildi. Bu koordinat
sistemlerinden biri de dünya ekseni etrafında oluşan
yıldızlar sistemi idi. Bu sistem başlangıçta hem
zaman hem mekân sistemi olup aynı zamanda insan
lara zaman akışı ile bulundukları mekânı algılama
imkânı da tanıyordu. Dünyanın bütün hissedilir özel
liklerine rağmen mekân ve zaman kategorileri aynı
zamanda dinî anlayışlardı. Bu bağlamda Avrasyalı
Türk göçebesinin algılamasında dünya, devamlı hare
ket etmekteydi ve yalnızca kendisine has manevi

koordinatlar sistemine sahipti. Bu sistem son derece
karmaşıktı. Çünkü insan yalnızca kendisine değil,
etrafı ve onun dışındaki mekân ile zamana da sahipti.
Türkün mevsimsel göç yerlerinin hareket yolu
boyunca en önemli yönlendirici noktaları ise ocak ile
yol idi.
Arap tarihçi ve
coğrafyacı elİstahrî’nin (öl.
957) Yollar ve
Ülkeler
Kitabı’ndan
alınan Farsça
dünya haritası.
Güneyin yukarıda
gösterildiği
haritada yalnızca
İslâm ülkeleri
işaretlenmiştir.

geçen mektupta dokuzuncu ayın onuncu gününden
bahsedilmektedir. Bu husus, VI. yüzyıldan önce de
Türklerin takvim kullandıklarını göstermektedir.
Avrasya Türklerinde zaman hesaplaması ile hesap
lamacılarla astrologlar uğraşıyordu. Zaman hesapla
masının temelinde güneş günü ile güneş yılı anlayışla
rı yatıyordu. Türkler güneş takvimi kullanıyorlardı.
Güneş günü, aynen güneş yılında olduğu gibi güneşin
gökyüzündeki bir noktadan ikinci kez geçmesiyle
ölçülüyordu.
Gece yarısında başlayan güneş günü 12 bölüme
ayrılıyordu. Her bir bölüm “çağ” olarak adlandırıl
mış, her “çağ” sekiz kısma (“keh”) ayrılmış, her
“keh” çeyrek saate ayrılmıştır. “Çağ”ların adları,
ayların adları ile aynıydı. Aylar hayvanların — sıçan,
öküz, pars (kaplan), tavşan, ejderha, yılan, at,
koyun, maymun, tavuk (horoz), köpek ve domuz
adıyla adlandırılmıştı.
Dünya ve evrenin başlangıcı, Türklerin algısında
“Sıçan Çağı”nın başlangıcı olarak kabul ediliyordu.
Türkler, evrenin dairevî harekette bulunduğunu düşü
nüyor ve yaratılışından itibarenki zamanı 10.000 fasla
bölüyorlardı. Söz konusu her bir fasla da “fen” ya da
“feng” diyorlardı. Bazı yazılı kaynaklarda söz konusu
fasıllardan her biri ayrıca 100’e bölünüyor ve “miyav”
olarak adlandırılıyordu. Her bir “miyav”, 1000 yıldan
ibaretti.
Güneş yılı Türklerde Güneş’in tek bir sabit takımyıldızını
ikinci kez geçmesiyle ölçülüyordu. Güneş yılı 365 gün ve
2436 “feng”den, yani modern hesaplamalara göre 365 gün,
5 saat, 40 dakika, 47 saniyeden oluşuyordu.

Bunlardan ilki, hayatın daimiliği ile sürdürülürlüğü,
ikincisi ise hayatın değişkenliğini ve anlamını ifade
ediyordu. Böylece Türklerin daimî mekânzaman
hareketi anlayışında aile ocağı, her zaman hem geri
de hem öndeydi, hayatı ise yol ve bu yolu katetme
başarısına bağlıydı.
Eski Türklerin coğrafî mekân anlayışlarına dair Kültegin Yazıtı’nda da bilgi
vardır:
Doğuda — gün doğusuna
Güneyde — gün ortasına
Batıda — gün batımına
Kuzeyde — gece ortasına kadar
İşte o dünyadır ki, burada bana tâbi olanları saymak mümkün değildir.
Bütün kabile ve halkları ben düzene soktum.
(A. Prelovskiy çevirisi)

İlginçtir ki, Eski Türklerde “zamanın başlangıcı”
anlayışı yoktu. Onlara göre zaman, evrende tesis edi
len ilk şeydi, mekân ise daha sonra zamanın içerisin
de kurulmuştu. Böylece zaman ebedî ve devamlı tek
rarlanan ve Eski Türklerin başlangıcını hesap etmeye
ihtiyaç duymadığı bir olguydu.
Bazı araştırmacılar hatalı olarak Eski Türklerin yal
nızca mevsimleri bildikleri, daha detaylı bir zaman
ölçü sistemine sahip olmadıkları düşüncesindedirler.
Ancak VI–VII. yüzyıllardaki yazılı kaynaklar (örneğin
Türk kağanının Çin İmparatoru’na 548’de gönderdiği
mektupta), Türklerde son derece gelişmiş bir zaman
hesap sisteminin olduğunu göstermektedir. Adı

Avrasya Türklerinin zaman hesap sisteminde “12”
sayısının yanı sıra “60” sayısı da önemliydi. Böylece
Türk yılı 6 eşit döneme ve bunların yanı sıra mevsim
lere ayrılıyordu. Bununla birlikte bazı tarih kaynakla
rına göre (örneğin Nasreddin Tusî ve Uluğ Bey)
Türklerde 12 değil de 24 ay vardı. 15 günlük dönemler
de onlarda “ganca” olarak adlandırılıyordu. Türklerle
Uygurlar zamanı ayrıca 180 yıllık sürelere ayırıyor ve
aynı zamanda güneş “hayvan” takvimini de kullanı
yorlardı.
Yine Türklerin yalnızca güneş değil ay takvimini de
kullandıklarına dair bilgi vardır. Buna göre Türkler
ayları ayın hareketlerine göre, yılları da güneşin hare
ketlerine göre belirliyorlardı.
Günümüze kadar ulaşan bazı Ortaçağ yazmaların
da, ay takvimindeki aylar aşağıdaki sırayla geçmekte
dir: Aramay (Birinci), İkinci, Üçüncü, Dördüncü,
Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu,
Onuncu, Bir Yirminci (Onbirinci), Çokşaput (Onikinci).
Günlük hayatta aylar, astrolojik takvimden farklı ola
rak 29 veya 30 günden oluşuyordu.
Avrasya Türklerinin ayırtedici özelliklerinden biri de
eskiden beri Runik yazı kullanıyor olmalarıydı.
Onların mekân ve zaman hakkındaki düşünceleri, yal
nızca günlük ve ilmî uğraşlarına değil tarih ve coğraf
ya eserlerine de yansıyordu. VIII. yüzyıl Orhun —
Yenisey yazıtları da bu bağlamda iyi bir örnek teşkil
etmektedir.
Mekân ve zaman ile ilgili düşünceler yalnızca Türk
fetihlerinin sayesinde değil, Türklerin başta Büyük
İpek Yolu olmak üzere dünya ticaretine dâhil edilme
leri ile de genişledi. Bunun neticesinde Türklerin
dünya coğrafyasının büyüklüğüne dair görüşleri
değişti, onları yeni dinîfelsefî fikirlerle tanıştırdı.
Daha sonraki dönemde Eski Türklerin kozmogonik
konseptleri, İslâm dünya görüşü sistemine de yansıdı.
Bu husus, onların ebediyete, değişkenliğe ve mekân
zaman birliğine dair görüşlerini daha da pekiştirdi.
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Çuvaş kızı

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Kazan
Vilayeti, İdil vilayetleri arasında bünyesinde en fazla
etnik grup barındıran vilayetti. Karmaşık mill î yapı,
halkların karışık ve ortak idarî birimler içerisinde yer
leşmesi, halkların birlikte çeşitli işlerde çalışması ve
birlikte sosyal baskılara karşı koymaları, burada
yaşayan halkların sıkı iletişim içerisinde olmalarını
sağladı. Bu gelenekler günümüzde de devam etmek
tedir. Bu husus, bölgenin istikrarlı ve etnik gruplar
arasındaki işbirliği açısından uyumlu olmasını sağla
maktadır.
Günümüz Tataristan Cumhuriyeti çok uluslu bir
cumhuriyettir. 2010 Nüfus sayımına göre cumhuriye
t in nüfusunun % 53.24’ünü Tatarlar, % 39.7’sini
Ruslar, % 3–7’sini Çuvaşlar, % 0.62’sini Udmurtlar,
% 0.51’ini Mordvalar, % 0.5’ini Mariler, % 0.36’ını
Başkurtlar, %. 0.48’ini Ukrainler. Geriye kalan etnik
grupların nüfusunun toplamı, cumhuriyetin toplam
nüfusunun ancak % 1.2’sini oluşturmaktadır.
Cumhuriyetin etnik yapısı aslında karmaşık tarihî,
demograf ik, sosyoekonomik ve sosyokültürel
süreçlerin bir neticesiydi. Etnik çoğunluğu oluşturan
Tatarlarla Ruslar, İdil bölgesinin diğer halklarıyla bir
likte yaşamaktadırlar. Bunlar, Tataristan’ın şehirleri
ne dağınık bir şekilde ya da yoğun olarak köylere yer
leşmişlerdir. Çuvaşlar daha çok İdil Önü ile Kama
Ötesi’nin ilçelerinde, Mari ile Udmurtlar Kama

İdil-Ural halkları arasındaki münasebetleri ilk araştıranların başında 1770’li yıllarda İdil’i ziyaret eden akademi üyesi İ. P. Falk gelmektedir. Ona göre çeşitli
halklar arasındaki uyum şaşırtıcı derecededir. Etnik gruplar sınır, baskı
ve başka sebeplerden dolayı aralarında kavga etmiyorlardı. Yine A. N. Radişev,
Ruslarla Udmurtlar arasındaki münasebetlerin de çok dostça olduğunu, hatta
Udmurtların büyük bir kısmının Rus kadınlarıyla evli olduğunu yazmıştır.
Çuvaşların etnografyasına dair çalışmalar kaleme alan N. V. Nikolskiy ise şunları belirtmiştir: “Gençler, Ruslar gibi giyinmeye başladılar… En güzel erkek kıyafeti olarak Rus elbisesi kabul edilmektedir… Özellikle kültür merkezlerine ya da
şehirlere yakın coğrafyada yaşayan Çuvaşlar, Rus kıyafetlerini tercih etmektedirler. Kadınları ise Rus kıyafeti içerisinde görmek pek mümkün değildir. Rus sarafanını (kolsuz elbise)ancak 200 Çuvaş kadınından biri giyiyordu.”
Mordvalara dair tasvirlerde ise şöyle satırlara rastlanılmaktadır: “Mordvaların
evleri, Rusların evlerinden neredeyse hiç ayırt edilmiyor… Yakınlarda başka
etnik grup yoktur ve bundan dolayıdır ki Mordvaların kıyafetleri hiç değişmemiştir… Sohbet ederken Mordvalar kendilerini yalnızca Rus isimleriyle adlandırmaktadırlar. Düğünleri ile cenaze törenlerininde de Ruslarınkinden pek farkı
yoktur.”
Tatar etnografyasına dair tasvirler ise şöyledir: “… Tatar çiftlikleri ölçü itibarıyla Ruslarınkiyle aynıdır… Çiftlik içerisindeki yapıların yerleşimi, Tatarlara has
bir yerleşimdir. Ancak özellikle ticaretin canlı olduğu büyük köylerde bu düzene
uyulmamakta ve yapılar Ruslarınkiyle aynı şekilde inşa edilmektedir… Tatarlar
kazakini (bir tür erkek pelirini) muhtemelen Ruslardan aldılar. Hizmetli
Tatarların kıyafeti olan kazakin, Rus Kozaklarınınkisiyle aynı şekilde dikiliyordu. Köylüler genellikle Tatar tarzı lapti (huş kabuğundan, ipten örülmüş pabuçlar) giyiyorlardı. Ancak yapılış tarzı ve tekniği itibarıyla bunlar Çuvaşların laptilerine de çok benziyordu. Bir Tatar ailesinin çiftliği ve düzeni de bölgedeki diğer
halkların sistemiyle neredeyse aynı şekilde tanzim edilmişti. Toprak kullanımı
sisteminde aynı metotlara başvuruluyor, aynı teknoloji ve tahıllar kullanılıyor,
aynı hayvan cinsleri yetiştiriliyordu…”

Önü’nde, Başkurtlar cumhuriyetin Doğu kısımlarında
yaşamaktadırlar. Mordvalara (Erzi ve Mokşi) ise her
yerde rastlanmaktadır.
1992’den it ibaren Tataristan’da Mill îKültürel
Oluşumlar Birliği faaliyet göstermektedir. Birliğin Udmurt folklor
kurucusu ise 9 millîkültür cemiyetiydi. Günümüzde grubu
ise birliğe 34 cemiyet üyedir. Birliğin asıl faaliyet
alanı, Tataristan halklarının etnokültürel sorunlarının
çözümüne yönelikti. Bu sorunların başında halkların
dil, kültür, gelenek ve âdetlerinin geliştirilmesi, halk
ların ana bölgeleriyle temaslarının arttırılması, etnik
azınlıkların sosyal ve hukukî haklarının korunması,
etnokültürel çoğulculuk değerlerinin yayılması ve
bunların propagandası gelmektedir.
Daha XVI. yüzyılda başlayan, birlikte yerleşme ve
etnik açıdan karışık yerleşim yerlerini oluşturma
uygulaması neticesinde halklar arasındaki işbirliği
çok yüksek seviyedeydi. Farklı milletlerin temsilcile
ri, köylerin kenarlarında nispeten özerk bir şekilde
yaşıyor, ancak yine de tek bir cemaatin içerisinde yer
alıyorlardı. Araştırmacılara göre karmaşık cemaatler
(farklı etnik yapıdaki köylerin nüfusunu içeren cema
atler) yalnızca İdil Boyu’nda mevcuttu. Kazan
Vilayeti’nin bazı ilçelerinde bunların sayısı tüm cemi
yetlerin yarısından fazlasıydı. Karmaşık cemaatlerde
birlikte yaşamanın süreçlerini düzene sokan ortak
gelenekler oluşuyordu. Farklı etnik gruplardan olu

şan bu tür cemaatlerin başında köy birliği (yönetimi)
ve ortak muhtar bulunuyordu. Muhtarlar sırasıyla
farklı etnik grupların temsilcilerinden seçiliyordu.
Cemaat düzeninin özelliklerinden biri de yardımlaş
ma uygulamasının olmasıdır. Ev ve diğer yapıların
inşası, odunun hazırlanması vs. ortak yapılıyordu.
Kadınlar ortak gün düzenliyorlardı. Yedekçilikte çalı
şan işçiler de farklı milletlere mensuptular.
Günümüzde etnik açıdan karmaşık yerleşimler
(Her etnik azınlığın yerleşim yerinin toplam nüfusu
nun % 5’inden fazla olduğu yerler baz alındı) cumhu
riyetin yerleşim yerlerinin % 14’ini oluşturmaktadır.
Bazı ilçelerde ise bunların oranı % 30’dan fazlaydı. En
sık da RusTatar, RusÇuvaş, RusMordva, RusTatar
Çuvaş köylerine rastlanılmaktadır.
Söz konusu karışık yerleşim uygulaması neticesin
de bölgede iyi komşuluk ilişkileri, dinî hoşgörülülük
ve diyaloğun temeli oluştu. İdil halklarının birlikte
yaşama tarihinde etnik temelli büyük sorunların
yaşandığına dair hiçbir örnek yoktur (XVI. yüzyılın

Mordva (Erze
grubu) kadınları

ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk
yarısında Tatarların büyük isyanları
oldu. Ancak bunların hepsi, zorla
Hristiyanlaştırma siyasetine karşı
oldu ve etnik gruplar arasındaki
çatışma olarak nitelendirilemez.)
Tam tersine büyük köylü ayaklan
malarında (örneğin Stepan Razin
ve Emelyan Pugaçöv başkanlığın
daki isyanlarda) aynen yerel idare
cilerle toprak sahiplerine karşı
yapılan ayaklanmalarda olduğu
gibi bölge halkları, kendi hakları
için mücadele edip müttefik ola
rak hareket ettiler. İdil halklarının barış içerisinde
birlikte yaşama geleneği Sovyet döneminde de
devam ett irildiği gibi Rusya Federasyonu ve
Tataristan Cumhuriyeti’nde etnopolitik ve sosyo
ekonomik değişimlerin başladığı 90’lı yıllarda da terk
edilmedi.
İdil halklarının karşılıklı etkileşimi, kendisini gün
lük hayatta, dilde ve antropolojik özelliklerde de
gösterdi.
Rus köylüleri kendileriyle birlikte çiftliği idare
etme alanına gelişmiş metotlar getirdiler. Nitekim
Ruslar bölgeye üç alanlı tarım sistemini ve eskisine
kıyasla daha ileri seviyede olan tarım aletlerini

(saban, tırmık, tırpan, harman dövme aletleri) taşıdı
lar. Rusların etkisiyle Tatarlar bahçecilikle uğraşmaya
başladılar, onlardan birçok ev eşyasını (masa, sandal
ye, kıyafet dolabı, Rus keçe çizmesi, şişle örülmüş
çoraplar) benimsediler.
Kökü Bulgar dönemine kadar uzanan ve özellikle
sürülmemiş toprakların ve nadasa bırakılmış toprak
ların sürümünde kullanılan Tatar sabanını bölgedeki
Ruslar da benimsediler.
Rusların Tatarlarla yan yana yaşadıkları yerlerde
Rus evininin içinde Tatar ve Çuvaşlara has uygulama
lara rastlanıyordu. Sobanın odanın içerisinde bağım
sız bir şekilde duruyor olması, sobanın içerisine takı
lan ve asılan kazanların yer alması, evin odalarını
bölen perdelerin (kaşaga) asılması, Rus evlerindeki
Tatar etkisinin izleriydi.
Rus sobalarının kullanılmaya başlanmasıyla da
Udmurt, Mordva ve Marilerin yemek kültürleri
değişt i.
Bölgedeki Rus evlerinin önemli özelliklerinden biri
de birçok yerde evlerin dış cephelerinin çok renkli
olmasıydı. Tatar evlerinin dış cephelerinin boyanması
ise çok eskiye, Altın Orda dönemindeki Bulgar evleri
ne kadar dayanmaktadır.
İdil Bölgesi’ndeki Rus köylüleri arasında kuyumcu
luk, deri, telatin, keçe işlemeciliği, metalden sanat
eserlerinin üretimi çok gelişmişti. Bu zanaat dalları

Tataristan
Cumhuriyeti
Günü’nde sahne
alan Rus çocuk
folklor topluluğu

nın bölgedeki tarihi aslında İdil Bulgar Devleti ile
Kazan Hanlığı dönemine kadar uzanmaktadır.
Dolayısıyla bölgedeki Ruslar, bu alanlarda da Tatar
etkisi altında kaldılar.
İdil Boyu Rusları, Tatarlardan ayrıca cüppevarî ve
kolsuz kıyafetlerle deriden kısa çizmeler ve Tatar
şapkalarını da benimsediler. Kadınlar başörtüyü
Tatarlar gibi bağlıyor, Marilerinki gibi kumaştan uzun
ve geniş siyah şerit kullanıyor, kıyafetlerine İdil halk
larının bezek motiflerini işliyorlardı.
S. Aksakov, Kama Ötesi’ndeki Rusların kıyafetleri
ile hayat tarzlarının Tatar ve Rus âdetlerinin sente
zinden oluştuğunu yazmıştır.
Şüphesiz bazı kültürel unsurların ortak olması, her
zaman bunların birinin diğerinden benimsemesi ile
açıklanamayabilir. Bunu belki de aynı sosyal, ekono
mik ve coğrafî şartlarda halkların uzun süre boyunca
birlikte yaşamasının neticesi olarak ele almak gerek
mektedir.
Yan yana yaşama ile birlikte çalışma gibi husus
lar, mill î bayramların kutlanması ve içeriğini de
etkiledi. Ruslar, Tatarların sabantuy ve ciyen gibi
bayram kutlamalarına katılıyordu. Ayrıca İdil
Tatarlarına has spor yarışmaları, oyun ve eğlence
ler zamanla Rus bayramlarına da dâhil edildi. Hatta
Rusların kız isteme âdetlerinde dahi komşu halkla
rın kültürlerinin izine rastlamak mümkündür. Bu
bağlamda Rusların, Rusça olmayan terminolojileri
kullanması (kalım — başlık parası), dinî ve ritüel
yemeklerin arasına yerli mill î yemeklerin dâhil
edilmesi örnek olarak verilebilir.
Orta İdil Boyu’ndaki Rusların dili, onların uzun süre
boyunca burada farklı halklarla yan yana yaşaması
net icesinde İdil halklarının dilindeki kelime ve
deyimlerle zenginleşti. Yurt bilgisiyle meşgul olan
XIX. yüzyıl bilim adamlarının çalışmalarında Tatar,
Çuvaş ve Mordvalar arasında yaşayan Rusların onla
rın dilini iyi bildikleri, hatta Rusça’nın adı geçen halk
lar arasında yayılmasına kıyasla Tatarca, Çuvaşça ve
Mordva dilinin Ruslar arasında daha fazla yayıldığı
sonucuna vardıkları görülmektedir. Diğer halkların
dillerinde de benimsemeler oluyordu. Mişer
Marilere ait
Tatarlarının dilinde Mordva dilinden alınan kelimeler
köylerde gelenek- olduğu gibi günümüz Mordva dilinde de 200’den
ler korunmakta ve fazla Türkçe kelime mevcuttur.
nesilden nesile
Marilerle Mordvaların Tanrıları da gerek isimleri
aktarılmaktadırlar gerekse de fonksiyonları açısından birbirine çok ben
ziyordu. Örneğin Toprak Tanrısı, Mordva halkında —
Modava, Marilerde ise Mlandava şeklindeydi (Her iki
kelime her iki dilde de “toprak” anlamına gelmekte
dir). Yine Ateş Tanrısı Mordvalarda — Tolava,
Marilerde Tulava (tol ve tul — ateş), Ev Tanrısı ise her
iki halkta da Kudava (Kudo — ev) idi.
Gerek etnik gruplar arasında yapılan evlilikler
gerekse de bölge halklarının Ruslaşması neticesinde
halkların antropolojik yapılarında da benzerlikler
oluşmuştur.
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Ruslar
Slavlar (Ruslar), İdil Boyu’na çok
eski tarihlerde uğramaya başladı
lar. VII–X. yüzyıllardaki Arap kay
nakları, Slav tüccarlarının İdil
Nehri ile aşağı indikten ve gümrük
vergisi ödedikten sonra Hazar
Denizi’nin tamamında t icaret
yapma hakkını elde ett iklerini,
Rusların Hazarların başkent i
İtil’de evleri olduğunu ve onların
Hazarların t icaret inde aracı
olduklarını kaydetmişlerdir.
Slavların, İdil Bulgar Devleti ile
münasebetleri de çok yönlüydü
(diplomat ik,
t icarî,
askerî).
Hanedanlıklar arasında evliliklerin
yapıldığı da bilinmektedir. Bunun
neticesinde Rus knezleri çeyiz ola
rak İdil’de toprak ve şehirlere
sahip oldular. Bulgar şehri yakın
larında Rus zanaatçıların yerleşim
yeri de vardı.
Kazan
Hanlığı
döneminde
(1436–1552) Kazan’da devamlı Rus
tüccarları bulunuyordu, hatta Rus
yerleşim yerleri bile mevcuttu. Rus
Devleti ile Kazan Hanlığı arasında
ki savaşlar neticesinde şehirde çok
XIX. yüzyılda Rus
sayıda Rus esiri yaşamaya başladı.
köylüleri. Ressam: Kaynaklara göre XVI. yüzyılın ortasında yaklaşık
E. M. Korneev
100.000 esir mevcuttu.
Bölgenin Rus Devleti’nin içerisine dâhil edilmesiyle
(1552) birlikte Orta İdil’deki Rus nüfusun oluşma süre
cinin ikinci devresi başladı. Bölgeye Ruslar üç yoldan
yerleştirildi:
1.Devletin yürüttüğü sömürge siyaseti (XVI. yüzyı
lın ortası — XVIII. yüzyılın başı): Ele geçirilen topraklar
hizmetli insanlara, feodallere ve Rusya’nın merkezî
bölgelerinden göç ettirilen köylülere dağıtıldı. Bu
süreç özellikle şehirlerle civarlarını, ele geçirilen top
1959

Ruslar
Tatarlar

1970

1979

XIX. yüzyılda Rus
kadınları.
Ressam:
E. M. Korneev

manastırlarda çok farklı etnik gruplara mensup köylü
ler yaşıyordu. Gelen Rus vatandaşı ve mevcut Rus
esirlerinin (Kazan Hanlığı’nın Ruslar tarafından ele
geçirilmesinden sonra söz konusu eski esirlere de
Rus ve Tatarların topraklar dağıtıldı) yanı sıra bu topraklarda yerli halk
Tataristan
lar (Tatarlar, Çuvaşlar, Mariler ve Udmurtlar) da yaşı
Cumhuriyetinyordu.
deki Nüfusları
3. Serbest kolonizasyon: Bunun yolu, devlet ve
(Tataristan
manastırların başlattığı kolonizasyon ve ele geçiri
Cumhuriyeti Nüfus len toprakların pekiştirilmesi ile açılmış oldu. Kaçak
Sayım Sonuçlarına Rus köylüleri kendi imkânlarıyla buraya gelerek yer
Dair Materyaller) leştiler.
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1252413
1345195
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1328738
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1516023
1641603

44,0
47,6

1575361
1765404

43,2
48,5

1492602 39,5
2000116 52,9

rakların doğu ve güney sınırlarını etkiledi. Buralarda
savunma hattı ile kaleler inşa edildi.
2.1555’te Kazan’da piskoposluğun kurulması ve
yerli halkların zorla Hristiyanlaştırılması ile bağlantılı
olan manastırların yürüttüğü sömürgecilik:
Manastırlar çok büyük topraklara sahipt i ve bu
Bilezik, yüzük,
rozet ve diğer
süsler. XX.
yüzyılın başı

Oran

Nüfus

Oran

1501369 39,7
2012571 53,15

XVI. yüzyıldan itibaren Ruslar, şehir ve şehir civarla
rına, nehir kenarlarına, büyük yollar boyunca yerleş
meye başladılar ve böylece başta Tatarlar olmak
üzere yerli nüfusu kara orman ve orman bozkır bölge
lerine doğru ittiler.
Rusların bugünkü Tataristan toprakları da dâhil
olmak üzere Orta İdil Boyu’nun topraklarına yerleş
mesi, çok uzun bir süreçte (XVI. yüzyıldan başlayıp
XIX. yüzyıla kadar) gerçekleşti. XVI. yüzyılın ikinci
yarısında tahminen Kama’nın ağzına kadar, bölgenin
kuzeybatı ilçelerine yerleşimler gerçekleşti. İdil’in sağ
kıyısında, Kazan civarında da belli miktarda Rus yer
leşim yeri kuruldu. XVI. yüzyılın ilk yarısında Rusların
yerleşmeleri, İdil’in aşağısına doğru devam etti. XVII.
yüzyılın ikinci yarısında savunma hatlarının inşası
dolayısıyla İdil’den Sura Nehri’ne kadarki sağ kıyılara
da Ruslar yerleşti. Sol tarafta, Kama Ötesi bölgelerin
de ise bu dönemde fazla kalabalık olmayan yerleşim
yerleri ortaya çıktı. Bunlar savunma amaçlı kuruldu
lar. XVIII. yüzyılda bağımsız göçmenler ile göç ettiri
len köylüler, İdil Ötesi’nin bozkır bölgelerine gelip
yerleştiler. Nihayet XIX. yüzyılda Orta İdil Boyu’nun
doğu ilçelerine iskânlar yapıldı.
Rus göçmenler çok farklı bölgelerden Yukarı İdil,
Büyük Rusya’nın kuzey vilayetleri, merkezî ilçeler,
Güney Rus toprakları ve Vyatsk ile Perm illerinden —
getirilip / gelip yerleştiler. Her bir grup kendisiyle bir

likte çeşitli kültürel veya günlük hayattan unsurlarla
dil özelliklerini get irdiler. Farklı dönemlerde İdil
Boyu’na yapılan söz konusu göçler neticesinde gelen
gruplar yalnızca kendi aralarında değil yerli halklarla
da karıştılar.
Bütün bunların neticesinde özel etnobölgesel bir
Rus grubu oluştu. Etnografya kay
naklarında bu gruba “İdil Boyu
Rusları” denildi.
Etnodemografik Süreçler
Kazan Vilayeti’nde Ruslar gerek
sayıca gerekse de oran açısından
çoğunluğu oluşturuyorlardı. 1897
Nüfus Sayımı’na göre Rusların sayı
sı 833.300 (% 38.4), Tatarların sayısı
ise 675.400 (% 31.1) idi. Ancak daha
1920’de Tataristan’da Ruslar, nüfus
bakımından Tatarların gerisinde
kaldılar ve zamanla da bu fark
(1970 ile 1979 yıllarındaki nüfus
sayımları arasındaki dönem dışın
da) arttı.
Sovyet sonrasında Tataristan’daki
demografik süreçlerin önemli özel
liklerinden biri de nüfus azalması ile
nüfus yaşlanmasıydı. Her ne kadar
Rusya geneli ile kıyaslandığında söz konusu negatif
durum daha yavaş gelişse de 1990’lı yılların başından
itibaren Tataristan da aynı sorunla karşılaştı.
Tataristan’daki Rus nüfusunun azalması daha belirgin
dir. 1998’de Rusların doğal nüfus artışı ( 4.5) iken,
Tatarlarınki ( — 0.6) idi. Tatarlar arasındaki doğum

Köylü kadın.
Ressam:
J. B. Leprens.
XVIII. yüzyıl

394.351 kişi (cumhuriyetin köy nüfusunun % 26’sı)
yaşarken, 2002’de bu sayı 205.577’ye (% 20.8) indi.
Ruslar, Tataristan Cumhuriyeti’nin 43 idarî biriminin
tamamında temsil edilmekte, ancak birçoğunda çok
dağılmış ve küçük gruplar hâlinde yaşamaktadırlar.
Verhneuslon, Alekseev, Bugulma, Elabuga, Laişev,
Novoşeşminsk ve Spassk ilçlerinde Ruslar nüfusun
çoğunluğunu; Zelenodolsk, KamskoUstyinsk,
Nijnekamsk, Pestreçinskoe, Çistopol ilçelerinde ise
nüfusun üçte birinden daha büyük bir kısmını oluştur
maktadır. Bütün bu ilçelerdeki Ruslar, bölgeye ilk yer
leşmelerle birlikte gelip yerleşenlerin ve uzun süredir
burada yaşayanların torunlarıdır. Bu tür yerleşimler
başka ilçelerde de mevcut olmasına rağmen bu köyle
rin etnik yapısı hızlı bir şekilde değişmektedir.
Rusların sayısı azalırken Tatarlarla Çuvaşların sayısı
artmaktadır. Bu sebepten ve küçük yerleşim yerleri
nin yok olmasından dolayı Rus yerleşim yerlerinin
sayısı azalmaktadır. 1966’da bunların cumhuriyetteki
sayısı 1.373 iken, 1986’da 962, 1997’de ise 602’ye
kadar düştü. Aynı tarihlerde Tatar yerleşim yerlerinin
sayısı 1770, 1649, 1695 idi.
Cumhuriyetteki Ruslara has özelliklerden biri de
karma
evlilik
oranının
yüksek
olmasıdır.
Cumhuriyetteki karma evliliklerin oranı % 30’u geç
mektedir. Bu oran içerisindeki Rusların yaptığı karma
evliliklerin oranı ise % 90’a yaklaşmaktadır. Ruslar
bölgedeki bütün yerli halklarla izdivaç yapmakta,
ancak yine de en fazla Tatarları tercih etmektedirler.
Örneğin 1999’da Kazan’da RusTatar ve TatarRus
evliliklerinin oranı, toplam karma evliliklerin % 68’ini
oluşturuyordu. Etnik açıdan karma ailelerde karşılıklı
güçlü etkileşim süreçleri (iki dillilik, marijinal etnik
bilinç, etnokültürel birliktelik) gelişmektedir.
Tataristan’daki Rusların Etnokültürel Özellikleri
Kıyafet

Kuyumcu ustanın
aletleri. XX.
yüzyılın başı

oranı Ruslara kıyasla 1.4 kat daha fazladır. 1989’da
1.000 Rus kadınının payına 1.723 doğum düşerken,
Tatarlar için bu rakam 2.125 idi. Bunun sayesinde
Tatarlar arasındaki genç nüfus oranı, Ruslarınkine
kıyasla daha fazladır. Bu da Tatarlar arasında ölüm ora
nının daha düşük (1.13 kat) olmasını sağlamaktadır.
Rusların büyük bir kısmı (% 86.2) şehirlerde yaşa
maktadır. Tatarlar için bu oran, 2002 sayımına göre %
66.5’tir. Karşılaştırmak için 1920’de Ruslar’da bu oran
% 16.1, Tatarlarda ise % 2.7’ydi. Sovyetler döneminde
Rusların şehirlerdeki oranı azalsa da sayısı giderek
arttı. Tek istisnayı 1989 ile 2002 yılları arasındaki
nüfus sayımları arasındaki dönem oluşturmaktadır.
1926’da Ruslar Tataristan’ın şehirli nüfusunun %
72.9’unu, 1939’da % 66.9’unu, 1959’da % 61.1’ini,
1970’te % 57.9’unu, 1979’da % 56.4’ünü, 1989’da %
51.7’sini, 2002’de % 46.1’ini oluşturuyorlardı.
Günümüzde Ruslar, 20 şehirden 6’sında çoğunluğu
oluşturmaktadırlar. Bu şehirler Bulgar, Bugulma,
Elabuga, Zelenodolsk, Çistopol ve Tetüşi’dir. Kazan,
Leninogorsk ve Naberejnıe Çelnı’da Ruslarla
Tatarların nüfusu aynıdır. Agrız, Aznakaevo,
Almetyevsk, Bavlah, Buinsk, Zainsk, Mamadış,
Mendeleevsk, Menzelinsk, Nijnekamsk ve Nurlat’ta
Rusların nüfusu Tatarlarınkine kıyasla daha azdır.
Özellikle cumhuriyette köylerdeki Rus nüfusu git
tikçe azalmaktadır. 1970’te Tataristan’ın köylerinde

Rusların geleneksel erkek kıyafeti, keten bezinden
dikilmiş kısa yakalı iç gömlek ile dar keten pantolon
dan oluşuyordu. Gömleklerin üzerine ise kapitone
kısa palto, kaftan, zipun (genelde yakasız ve evde
dokunan bir çeşit palto), armyak (köylülerin giydiği
kaftan), gocuk, kürk giyiyorlardı. Armyak, koyun
yünü sert çuhadan, zipun ise ev çuhasından dikiliyor
du. Koyun postundan dikilen gocuklara da köylerde
“zipun” diyorlardı. Gocuklar uzun, büyük yakalı olu
yordu. XX. yüzyılın başında dahi üst erkek kıyafeti
değişmedi. Yalnızca zengin ailelerde bunları fabrika
yapımı ürünlerden diktiriyor, koyun kürkünü çuha ile
kaplıyor, sıkça işliyor ve tilki kürkü ile kaplıyorlardı.
Koyun postundan dikilen yüksek şapkalar, kasket
ler, kuzu postundan şapkalar yaygındı.
En yaygın kadın kıyafeti ise gömlek ile sarafandan
(kolsuz kadın elbisesi) oluşuyordu. Fakir köylü aile
lerinde günlük sarafanlar boyanmış sert ketenden,
bayramlık sarafanlar ise Çin’de üretilen pamuk bez
den dikilirken, zenginler ipek kumaştan yapılan
sarafanlar giyiyorlardı. Güney Rusya topraklarından
gelip yerleşen Ruslar ise sarafan yerine yün etek ter
cih ediyorlardı. Sarafanların üstüne dize kadar uza
nan, ya koltuk altından ya da belden bağlanan önlük
takıyorlardı.
Bayramlık kıyafeti olarak zengin köylüler kaftançik
(duşegreyka: genellikle içi pamuklu ya da kürklü kol
suz ceket) giyerlerdi. Kadın elbisesi iki kısımdan olu
şuyordu. Elbisenin üst kısmı ince keten bezinden, alt
kısmı ise kaba ketenden dikiliyordu.
Dericilikte
kullanılan sıra ve
kazağı. XX.
yüzyılın başı

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tataristan Halklarının Etnografyası
Ruslar

Kadın başlıkları ise çok çeşitliydi. En yaygın başlık
türü olan başörtüleri pamuklu, yünlü, ipekli, ince
yünlü olabiliyordu. Kışları ve özellikle de yola çıkar
ken kadınlar kürklerinin üzerine yünden kareli şal
atarlardı. Özellikle köylerde bu tür şallar XX. yüzyılın
ortasına kadar kullanıldı. Kiçka, kokoşnik ve soroka
adı verilen eski Rus kadın başlıkları ise XX. yüzyılın
başında artık takılmıyordu.
Kullanıldığı dönemlerde ise kokoşnik (Eski
Rusya’da kadınların başlarına giydikleri giysi ya da
başlık) kadifeden yapılıyor ve gümüş ya da altın bon
cuklarla süsleniyordu. Bunları zengin kadınlar bayram
günleri ya da genç kızlar evlenirken takıyorlardı.

Altın ip, inci ve
boncuklarla süslü
kadın başlıkları.
XIX. yüzyılın
ikinci yarısı

Gelinin alnına, kokoşniğin altına boncuklu file takılı
yordu.
Gerek erkek gerekse de kadın kıyafetinin vazgeçil
mez parçalarından biri de kemerdi. Bayramlarda takı
lan kemerler, geometrik desenler ve dinî içerikli çeşit
li yazılarla süsleniyordu. Bu tür kemerler genellikle
manastırlarda üretiliyordu.
Kemer, Rus halkının kıyafetinin çok eski bir parça
sıydı. Kemerin ayin ve törenlerde kullanılması da
bunun bir göstergesidir. Örneğin çocuk vaftiz edilir
ken çocuğa hediye edilen eşyalar arasında mutlaka
kemer de yer alıyordu. Düğünlerde damadın şahidine
havlu bağlanıyor, ölenleri kemerle bağlayıp gömüyor,
fal bakılırken kemer ve haç mutla
ka çıkartılıyordu. Kemerlerde yer
alan dua cümleleri kemerlerin
koruma vazifesi de gördüğünü
göstermektedir.
Köylerde ayakkabı olarak ağaç
liflerinden yapılmış bir çeşit sicim
ya da kumaştan örülen lapti kulla
nılıyordu. Laptileri yazları bezden
yapılmış, kışın ise çuhadan yapıl
mış dolama ya da sarma biçiminde
çorapla giyiyorlardı. Laptiler ayak
bileği civarında iple ayağa bağla
nırdı. Bunun dışında “stupni” adı
verilen galoş şeklinde örülmüş
ayakkabılar mevcuttu. Bunlar daha
çok hayvanların yanına ahıra gidi
lirken giyiliyordu. Bunun dışında
Rus köylülerinin iki deri parçası ve
aralarına dikilen başlıktan oluşan
ayakkabı ile yüksek konçlu yumu
şak çizmeleri de vardı. Bunları
daha çok kereste sanayisinde çalı
şan köylüler kullanıyordu.
Yemekler ve Ev Eşyası

Demirden
yapılmış çiçeklik,
XIX. yüzyılın sonu

Eskiden beri tarımla uğraşan
Ruslarda temel gıda ürünleri, buğ
day ve çavdardı. Bunlardan ekmek yapıyorlardı.
Bunun dışında darı, Arnavut darısı, mercimek, kara
buğday, yulaf yetiştiriyor ve bunlardan da çeşitli
lapa, duru çorbası ve nişastalı tatlılar pişiriyorlardı.
Özellikle darı çok kullanılıyordu.

566–567

Orta İdil
Boyu’ndaki Rus
kadınlarının millî
kıyafeti

Altın ip ve
incilerle süslü
kadife kıyafet ve
başlık. XIX.
yüzyılın ikinci
yarısı

Bunların dışında bahçede yetiştirilen sebzeler de
Rus mutfağının vazgeçilmez ürünleriydiler. Lahana
(taze ve ekişimi), salatalık, havuç, yeşil ve kuru soğan,
şalgam, pancar, patates en çok tüketilen sebzelerin
başında gelmektedir. Sebzeleri, kvas (biraya benzer
alkolsüz Rus içeceği) ve bitki yağı (kuzey ilçelerinde
keten yağı, merkezî ve güney ilçelerinde ise kenevir
yağı ve nadiren de ayçiçeği yağı) ile tüketiyor, onları
suda pişiriyor, turşusunu yapıyor, çorba yapıyor ve
çeşitli hamur işlerinde kullanıyorlardı.
Göllerde bol balık olurdu. Bundan dolayı balık çok
tüket ildiği gibi Rus mutfağında önemli bir yere
sahipti. Mersin balığı, büyük mersin balığı, çığa balı
ğı, uzun levrek, tatlı su turna balı
ğı, çapak, yayın balığı vs. en çok
tüket ilen balık türleriydi. Balık
çorbası, kurutulmuş ve tuzlanmış
balık ve balıklı börek Rus köylüleri
nin en sevdikleri yemekler arasın
da yer almaktadır.
Ruslar yemeklerinde ve tedavi
amaçlı olarak ısırgan otu, kazaya
ğı, kuzukulağı, dulavrat otu gibi
otlar da kullanıyorlardı. Bu otlar
dan çorba pişiriyor, otların çekir
deklerini ekmek pişirdikleri una
katıyor, huş mantarından ersatz
çayı yapıyorlardı. Her yerde üvez,
kartopu, geyik dikeni, kuş kirazı
ağaçlarının meyveleri tüketiliyor,
bütün köy sakinleri ormanlarla
çayırlarda dağ çileği, bahçe çileği,
yaban mersini, böğürtlen ve kırmı
zı dağ mersini topluyorlardı. Söz
konusu meyveleri toplayıp tüket
tikleri gibi kurutuyor, reçel yapıyor ve tatlı börekleri
nin harcı olarak kullanıyorlardı.
Mantardan da sıkça yemekler yapılıyordu.
Genellikle beyaz mantar, kırmızı başlıklı mantar, kah
verengi başlıklı mantar, İdil mantarı, şapka kısmı
sümüksü beyaz tüylerle kaplı bir tür yenilebilir man
tar, safran renkli süt mantarı tüketiliyordu. Ruslar
bunlardan çorba yapıyor, aynı zamanda bunları kızar
tarak, kurutarak ve pişirerek yiyiyorlardı.
Eti yalnızca zenginler yiyebiliyordu. Fakirler ise
ancak bayramlarda ve tarım işlerinin yoğun olarak
yapıldığı dönemlerde tüketiyorlardı. Ruslar büyük
baş hayvan, domuz, koyun ve keçi eti yiyorlardı.
Bunun dışında geyik, ayı, tavşan, çalı horozu, çil, kek
lik, yabanî kaz ile ördek gibi hayvan ve kuşları avlı
yorlardı. Kümes hayvanlarını yetiştirmekle birlikte
köylüler bunları daha çok satıyor ve nadiren kendile
ri yiyiyorlardı.
Her çiftlikte inek olmadığından dolayı herkes her
zaman süt içemiyordu. Sütten “kroşenina” (süte

Ağaçtan yapılan
bezemeli çıkrığın
dibi, XIX. yüzyılın
ikinci yarısı

ekmek parçaları) yapılıyor, çay ve
sulu yemeklere de süt katılıyordu.
Sütten kaymak, yağ, süzme
yoğurt, yoğurt yapıyorlardı.
Meyve bahçeleri de her yerde
yoktu, genellikle İdil Yanı ilçesinde
vardı (Örneğin KamskUstyinsk
ilçesinde “Antonovka” adı verilen
meşhur
elma
yet işiyordu).
Köylülerin büyük bir kısmı ise mey
veleri ve özellikle de bahçe meyve
lerini nadiren yiyiyorlardı.
Arıcılık ürünleri ise daha çok satı
şa gönderiliyor, yalnızca bayram ve
merasim yemeklerinde kullanılı
yordu.
Geleneksel bayram ve dinsel
törenlerin yemeklerinin başında
düğünde pişirilen “yumurta”
yemeği (Yumurta, sütle karıştırıl
dıktan sonra tuzlanıp yarım saatli
ğine fırına koyuluyordu) gelmekte Dekorlu havlular.
dir. Düğün sırasındaki son ziyafet XIX. yüzyılın
lerin birisi sırasında damat, kayna ikinci yarısı
nasının evine “yumurta” yemeğini
yemeye geliyordu.
Düğün yemeği sırasında çeşitli
kağıtlarla süslenen domuzun kafa
sının sunumu yapılıyordu. Kafanın altına pişmiş
domuz ve inek eti de koyuluyordu. Düğünün ilk
gününde (akşamında) yalnızca eti yiyiyor, kafasını ise
sonraki güne bırakıyorlardı. Yine düğünün bir başka
vazgeçilmez yemeği de “kurnik” (Kuritsa’dan — tavuk
gelmektedir)’tir. Bir börek türü olan kurnik, yalnızca
tavuk ile değil, sıkça domuz eti ve darı lapasından
yapılıyordu. Bu yemek misafirlere düğün yemeğinin
(öğle yemeğinin) sonunda ikram ediliyordu.
Bayramlarda pişirilen yemeklerden biri de bir tür
dondurulmuş paçadır. Bunu da daha çok at ayakların
dan yapıyorlardı.
Çocukların vaftiz günlerinde ise darı lapasından
börek yapılır ve ayrıca da darı lapası ikram edilirdi.
Yemek sırasında çocuğun vaftiz babası, darı lapası ile
böreği, boyunun yett iği kadar yukarı kaldırırdı.
Böylece çocuğun mümkün olduğunca uzun boylu
olmasını istiyorlardı. Bu ritüelden sonra çocuğun
annesi ile babasına birer kaşık lapa ikram edilir, baba
nın lapası çok tuzlanır, hatta bazen biber, şarap ya da
bira da eklenirdi. Böyece babanın
çocuk doğurmanın ne kadar zor
olduğunun anlaması isteniyordu.
Tuzun “koruyuculuk” gibi sıradışı
bir gücünün olduğu da düşünülü
yordu.
Cenaze ve cenaze sonrası ayin
lerde mutlaka tutmaç çorbası,
krep, darı lapası ve yulaftan bir içe
cek ikram edilirdi. Krebi ve içeceği
su ile karıştırılmış bal ile tüketirler
di. Pişirilmiş pirinç, üzüm, şeker ve
baldan tatlı lapa pişirirlerdi. Bu

XX. yüzyılın
başına ait seramik
örnekleri

yemekten misafirlere ayinin en sonunda birkaç kaşık
ikram edilirdi.
Bayram günlerinde Rus köylüleri bira, evde maya
lanmış bira ve “bal” adı verilen bir içecek (bal, şerbet
çi otu ve bira mayası) hazırlarlardı.
Yiyeceklerin saklanması ve yapımında kullanılan
kazan dökme demirden; kepçe, ateş kancası, uhvat
(fırına konan tencereyi tutup çıkarmak için kullanılan
maşa) demirden; diğer eşyalar kil, ağaç, saman, ağaç
liflerinden yapılıyordu.
Un ve hububat ağaç kutularda saklanıyordu.
Buralardan unu kürekle alıyor ve tepsilerle eve getiri
yorlardı. Evde un elekten geçiriliyordu.

Suyu ise genellikle büyük fıçılarla kilden yapılmış
büyük kaplarda saklıyorlar, buralara da büyük kepçe
lerle taşıyorlardı.
Süt ürünlerini kil kaplarda ve çanak çömleklerde
saklıyorlardı.
Bal ise genellikle ıhlamur ağacından yapılan büyük
fıçılarda; yumurta, kuru mantar ve
diğer yiyecekleri huş kabuğundan
yapılan sepetlerde muhafaza eder
lerdi.
Tuzun muhafaza edildiği kaplar
(solonitsı, solonki vs.) çok farklı
şekillerde yapılıyordu. Bunlar
ağaçtan fincan şeklinde olduğu
gibi kapağı açılan küçük kutular ve
kuşa benzer diğer kap şekillerinde
de olabiliyordu.
Bütün İdil boyunca sepetçi
söğüdü çubuklarından sepetler
örüyorlardı.
Yemekleri dökme demir ve kil
den yapılan kazanlarda pişiriyorlar
dı. Kepçelerle kaşıkları ağaçtan
yapıyorlardı. Bira ile bira benzeri
alkolsüz içecek olan kvası Ruslar,
kilden yapılmış büyük çömleklerde
kaynatıyor, fıçılarda muhafaza edi
yorlardı. Masaya ise içecekleri kil
kaplarla sunuyor, tarlaya ise Tatar Renkli seramik
tipi ibrikler ve güğümlerde götürü kap, XX. yüzyılın
başı
yorlardı.
Sütten yağ yapımında ise özel
çalkalama kapları mevcuttu.
Bunlar genellikle ıhlamur ağacın
dan yapılan dar fıçı şeklinde kap
lardı. Fıçının kapağı olduğu gibi altı da sökülüp yeni
den takılabiliyordu.
Çamaşırları çamaşır teknesinde yıkıyorlardı. Bazı
Rus köylerinde ise bu iş için döveçler kullanılıyordu.
Çamaşırlar, ağaç havan tokmağı ile vurularak yıkanı
yordu. Mordva, Çuvaş ve Mariler de çamaşırlarını aynı
şekilde yıkıyorlardı. Çamaşırları durulamak için suyu
nehirden meşe ağacından yapılan kısa kollu kovalarla
alıyorlardı. Kuruttuktan sonra çamaşırları düz bir yere
yatırıp üstünden ağaç tokaç ile düzleştiriyorlardı.
Ütü, zengin köylüler tarafından ancak XIX. yüzyılın
sonlarında kullanılmaya başlandı.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tataristan Halklarının Etnografyası
Ruslar

568–569

Ağaç liflerinden yapılmış kumaş kutulara ise başta
kıyafet olmak üzere çeşitli ev eşyası koyuluyordu.
XIX. yüzyılın sonunda zengin aileler ağaçtan yapıl
mış ve demirle kaplanmış sandıklar kullanmaya baş
ladılar.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren köylülerin
kullandığı ev eşyası, tabak ve çanaklar şehirlerin etki
siyle değişmeye başladı. Köylüler arasında da metal,
cam ve çini tabak çanaklar yayıldı. Yüzyılın sonunda
ise gaz lambası ile semaverler ortaya çıktı.
Günümüzde Rus köylülerin madd î kültürünü (evle
rinin planı, evleriyle çiftlikleri arasındaki bağlar, evin

Köy kilisesindeki
düğün ayini
taçları, XIX. yüzyıl

iç yapısı, kıyafet, süs, iş aletleri ve mutfak eşyaları)
tek bir model hâline getirme eğilimi vardır.
Köylerde Rus geleneksel kompleksinin fragmanları
na günümüzde de rastlamak mümkündür. Taş ve fark
lı uzunluklardaki kütüklerden yapılan ahır ve diğer
yapılar, evlerin dış cephelerinin renkli boyalarla
boyanması, evlerin cephe ve ön tarafının desenlerle
süslenmesi, evlerin içerisinde ikonların yer aldığı bir
kırmızı köşenin bulundurulması, evlerin iki ya da üç
odadan oluşuyor olması, bütün bunlar Rus köylüleri
nin günümüzde de devam ettirdiği önemli eski gele
neksel uygulamalardır.
Günümüzde Rus köylülerinin kıyafetleri artık şehir
lilerin kıyafetleriyle aynıdır. Geleneksel kıyafetleriyle
kadın süsleri yalnızca bazı gruplar ve yalnızca yaşlı
kesim tarafından saklanmaktadır. Bunlar da söz
konusu eşyaları hatıra ya da cenaze töreni için muha
faza etmektedirler.
Günümüzde geleneksel Rus mutfağı çok zengindir:
şi (lahana çorbası), mantar ve nohut çorbaları, hamur
işleri (tavuk, lahana, balık, mantar, kuru meyve, pata
tes, lor peynirli börekler), dondurulmuş paça, krep Köy evinden bir
çeşitleri, kuliç (tatlı çörek), tatlı lapa vs. Evde ekmek görüntü, XX.
pişirme geleneği terkedildi. Rus millî mutfağında dinî yüzyılın başı
bayramlarda yapılan yemekler (İdil Boyu’ndaki
Rusların yemekleri) önemli yer tutmaktadır. Mantılar
daha büyük ölçüde olup, içine yalnızca et değil, etin
yanına patates, lahana da eklenmektedir. Yine bölge
deki Ruslar, Tatarların geleneksel yemekleri olan tut
maç çorbası, çakçak, gubadiya, öçpoçmak gibi
yemekleri de bilmektedirler.
Yine evde ve çiftlikte kullanılan bazı eski eşyalar da
hâlâ kullanılmaktadır. Bunların başında hamur yapı
mında kullanılan topraktan yapılmış büyük çömlek,
süt ve kaymak çömlekleri, turşu, bira ve kvas fıçıları,
lahana doğrama tahtaları, un elekleri, font tencereler,
uhvat olarak adlandırılan maşalar, ateş kancaları vs.
gelmektedir.
Halk Bayramları ve Aile İçi Eğlenceler
Rusların bayramlarının büyük bir kısmı, Doğu
Slavlarının eski kabilelerinin pagan geleneklerine
dayanıyordu. Kış bayramları ile bağlantılı çok sayıda
tören vardır.
Kış boyunca gençler ev oturmaları, akşam buluş
maları düzenliyordu. Genellikle yalnız kadınların veya
küçük ailelerin evlerinde toplanılıyordu. Bunun karşı

lığında ev sahiplerine para, odun, gaz yağı, kıymık
veriyorlardı. Orta İdil Boyu’nda Ruslar, bu tür buluş
malara diğer milletlere mensup gençleri de davet
ediyordu. Genç erkeklerle kızlar en güzel kıyafetlerini
giyiyor, erkekler akordeon ile başka müzik aletleri
çalıyor, dans ediyor, şarkı söylüyor, çeşitli oyunlar
oynuyorlardı. Hrist iyanlığı kabul ett ikten sonra
Çuvaşlar, Mariler, Mordvalar, Udmurtlar, Tatarlar da
Rusların bayramlarını kutlamaya başladılar. Ruslar da
bölge halkının bayramlarına (Tatarların sabantuy,
Çuvaşların akatuy, hatta putperest bayramlara) katılı
yorlardı.
Kış bayramlarından en çok Noel zamanı ile masle
nitsa (et kesimi yortusu) popülerdi. Noel zamanı,
Noel bayramında (7 Ocak) başlıyor ve iki hafta devam
ediyordu. Orta İdil Boyu’nda Noel zamanı, daha çok
gençlerin bayramıydı ve bunu genellikle 16–22 yaş
arasındaki bekâr erkek ve kızlar ile genç evli erkekler
kutluyordu. Noel zamanına çok önceden hazırlanma
ya başlanıyor, gençlerin toplanacağı yer tespit edilip
kiralanıyor, temizleniyor, bira hazırlanıyordu.
Gençlerin çok olduğu köylerde gençler sokaklara göre
gruplara ayrılıyordu.
Noel zamanının en dikkat çekici eğlencelerinden
biri maskeli balo idi. Erkeklerle kızlar dede, nine, çin
gene, şeytan, asker, papaz, asilzade kadın kıyafetleri
giyerek eğleniyor ve komşuları korkutuyorlardı. Orta

İdil’de Ruslar, yerli halkların millî kıyafetlerini de giyi
yorlardı. Gençler, çalım ve pancarla yüzlerini boyuyor,
seslerini değiştiriyorlardı. Sıkça kafalarına içi boşaltıl
mış ve göz yapılmış kabak takıyor, kabağın içine mum
yakıyor, üzerlerine ters yüz edilen kürk giyiyor ve baş
larına boynuz takıyorlardı. Bu şekilde kıyafetler giyen
gençler evlere girip ritüel şarkılar söylüyorlardı. Ev
sahipleri onları güleryüzle karşılıyor, hatta kimin daha
iyi karşıladığı konusunda âdeta yarışıyorlardı.
Noel zamanında her yerde fal bakılıyordu. İskambil,
mum, horoz, valenki (keçe çizme) vb. şeylerle fal
bakılıyordu. Fala genellikle Noel zamanı sona erdi
ğinde, vaftiz olayları başladığında bakılıyordu. Bu
âdetleri, Ruslar kendileri ile birlikte Rusya’nın merke
zî bölgelerinden getirdiler. Bunlar eskiden beri olan
âdetlerdi ve günümüzde de devam ettirilmektedirler.
Kışın bitimine ve ilkbaharın gelişine delalet eden
Maslenitsa (et kesimi yortusu) daha da eğlenceli bir
bayramdı. Bu bayram ilkbahardaki gece gündüz eşit
liğine yakın bir dönemde bir hafta boyunca kutlanı
yordu. Haftanın başında köylüler genellikle daha çalı
şıyor, Çarşamba ya da Perşembe günlerinden itibaren
ise işleri bırakıyor ve insanlar sokaklarda kutlamalara
başlıyorlardı. Bu en gürültülü, en eğlenceli ve halkın
en sevdiği bayramdı. Nitekim halk bu bayramı “sar
hoş”, “kutsal”, “geniş” olarak da adlandırıyordu. Bu
bayramın en önemli özelliklerinden biri de krepti.

Bazılarında krep güneşi, bazılarında anma yemeğini,
bazılarında ise tüm yıl boyunca bolluğu, refahı, mem
nuniyeti vs. ifade ediyordu. Bu bayramda kızak ve
atlara biniliyor, atlar çeşitli süs eşyalarıyla süsleniyor
du. Et kesimi yortusunda kaynanayı ağırlama, düğün
yapma adeti vardı. Genç çiftleri buzlu tepelerden kay
dırıyor, damadı karda sürüklüyorlardı. Ailenin bütün
bireyleri ebeveynlerinden ve ölen akrabalarından
özür diliyor, bunun için mezarlığa gidiyorlardı.
Bayramla vedalaşma da ayrı bir ritüeldi. Bir tane
korkuluk yapıp onu bütün köyde dolaştırıyor, daha
sonra ise köyün dışında yakıyorlardı. Böylece bir nevi
kötü ruhları da kovalamış oluyorlardı.

İdil balıkçıları.
Ressam:
İ. G. Georgi,
XVIII. yüzyıl

İlkbahardaki en büyük bayram ise Paskalya idi.
Paskalya’da bu bayrama özel tatlı çörek pişiriyor,
yumurta boyuyor, kilise ile misafirliğe gidiliyor, genç
ler lapta adı verilen top oyunu oynuyor, salıncakta
sallanıyor ve bu bayrama özel pişirilen holodets (don
durma paça) yemeğinden kalan kemiklerle oyun
oynuyorlardı.
Paskalya’dan yedi hafta sonra yapılan yortu ise yaz
bayramıydı. Bütün evi akağaç dallarıyla süslüyor,
yere ot seriyor, kır çiçeklerinden çelenk yapıyor,
ormanlarla kırlarda geziyor, salıncakta sallanıyor, fal
bakıyor, çelenkleri suya atıyorlardı. Çelengin batması,
kötüye işaretti, kıyıya çıkması ise kızın yakın zaman
da evlenmesi anlamına geliyordu. Orta İdil Boyu’nun
bazı ilçelerinde ise ilaçlık otlar topluyorlardı.
Aile bayramları da köy ailesinin hayatında önemli
bir yer tutuyordu. En önemlisi şüphesiz düğündür.
Ruslar düğünleri, belli tarım işleri ve kilise takvimine
göre ayarlıyorlardı. Oruç zamanlarında düğünler
yapılmıyordu. Bundan dolayı düğünlerin büyük bir
kısmı (% 80) sonbaharda, Pokrov (Örtü) Orucu’ndan
Filippov Orucu’na kadar (14 Ekim’den 28 Kasım’a
kadar) yapılıyordu. Gelin ve damat seçiminde bazı
sınırlandırmalar vardı. Ortodoks Kilisesi, yedinci nesi
le kadarki akrabaların evlenmelerine karşı çıkıyordu.
Bundan dolayı en başta gelin ile damat arasında akra
balık bağının olup olmadığı araştırılıyordu. Kama Öte
si’nde ise aynı soyadı taşıyanların evlenmeleri yasak
tı. Farklı toprak sahiplerine ait köylüler arasında evli
likler de nadiren yapılıyordu. Kölelik sistemi sona
erdikten sonra da bu gelenek devam ettirildi. Büyük
köylerde gelinler genelikle aynı köyden seçilirdi.
Ruslarda evlilikler kız isteme ve düğünle olabildiği
gibi, gençlerin ailelerin izinleri olmadan da evlendik
leri, yani kızlar kaçırılarak da oluyordu. Bâzen ise kız
kaçırma olayı, ailelerin bilgisi dâhilinde oluyor ve böy
lece masraflardan kaçınılıyordu.
Rus düğünleri öncesinde düğün töreni, kız isteme,
söz, “içki içme” gibi âdet ve uygulamalar yerine geti
rilirdi. Bundan sonra her iki taraf da düğüne hazırlan
maya başlıyordu. Bunun için bira yapıyor, hayvan

kesiyor, ekmek pişiriyorlardı. Gelin herkesten erken
kalkıp ağlayıp sızlamak zorundaydı. O, bu süreçte
bütün ev işlerinden muaf tutuluyor ve düğüne hazırla
nıyordu (Düğün elbisesi, kocasına gömlek, havlular,
başörtüleri ve yeni akrabalarına başka hediyeler diki
yordu). Kız arkadaşları ona bu süreçte yardım ediyor,
hatta onun yanında kalıyorlardı.
Düğün arifesinde gelin hamamda damadın sabu
nuyla yıkanıyor, akşam ise kızlara parti veriliyordu.
Gelinin arkadaşları gelinle damadın yatağını süslüyor,
şarkı söylüyor, ikramlardan tadıyorlardı. Bazı ilçeler
de bu partiye damat ile arkadaşları da geliyordu.
Sabahleyin düğün arabaları hazırlanıyordu. Damat
atları hazırlayıp, at arabalarını ve atları süslüyor, pro
fesyonel dünürcü damadın hediyelerini topluyor,
misafirler ise yanlarına bira ile börekler alıyorlardı.
Ebeveynler damadı kutsuyor, at arabalarının etrafını
üç kez dolaşıyor ve arkasından hemen gelini almaya
gönderiyorlardı. Gelinin evinin yakınlarında at araba
ları duruyor ve gelin evine yalnızca damadın şahidi
gidip gelinin sağlığını soruyor, ebeveynlerine de
“genç knezin” gelişini haber veriyordu. Daha sonra o
atların yanına dönüp damadın hediyelerini alıp geli
nin ebeveynlerine veriyor ve ancak ondan sonra
damat gelinin evine davet ediliyordu. Yüzü kapalı
olan gelin masanın başına, yanına da elinde kırbaç
tutan gelinin erkek kardeşi oturtulurdu. Damat gir
dikten sonra da gelinin kardeşi, gelinin güzelliği ve
masadaki yerini damada vermek için damadın şahi
dinden para istiyordu. Fazla uzun sürmeyen pazarlık
tan sonra kardeş yeri damada terk ediyor, şahit 15–20
kopeyk (kuruş) para veriyor ve eğlence başlıyordu.
Geleneğe uygun olarak damat ile gelin masada
yemek yemiyorlardı. Yemeğin sonunda profesyonel
dünürcü, gelinin saçlarını örüyor ve kurdelesini de
küçük kız kardeşine veya en yakın kız arkadaşına veri
yorlardı. Bu arada gelin ailesiyle vedalaşarak ağlayıp
sızlamak zorundaydı. Daha sonra gelini takdis ediyor,
ona damadın getirdiği kürk, ayakkabı ve şalı giydiri
yorlardı. Gelin de çıkarken hafifçe masa örtüsünün
kenarını çekiyordu. Rus âdetlerine göre böylece kız
arkadaşları da evde kalmayacak ve bir an evvel onlar
da evleneceklerdi. Gençler farklı at arabalarına bini
yor, profesyonel dünürcüler onların yanlarına oturu
yordu. Şahitler kapıyı açmaya giderken, erkeklerle kız
arkadaşları yine para istiyordu. Daha sonra kiliseye
gidiliyordu. Nikâhtan sonra dünürcüler gelinin saçla
rını artık iki örgü örüyorlardı. Örgülerle başın etrafını
sararak artık örgüler kadınlarınki gibi başın arkasın
dan bağlanıyordu. Daha sonra gençler damadın ebe
veynlerinin evine gidiyor ve burada onlar tarafından
takdis ediliyorlardı. Damadın babası ikon ile, annesi
ise ekmek ile onları kutsuyordu. Damadın annesi
ekmeği damadın başının üzerine kaldırarak ekmeği
ikiye bölüyor ve oğlu ile gelinine veriyordu. Geline
tahıl ve şerbetçi otu atılıyordu. Böylece onlara refah
ve çocuk dileğinde bulunuluyordu. Kaynana, gelinin
duvağını çıkartıyordu. İkramlardan sonra gençleri
yataklarının hazır olduğu evin bitişiğindeki küçük bir
odaya gönderiyorlardı. Yemekleri de buraya verilirdi.
Bir sonraki gün damatla gelini eğlence olsun diye
ev işlerinde sınıyorlardı. Gelin paraların atıldığı yerleri
süpürmek (Bu paralar ona ait olacaktır), hamur hazır
lamak, tutmaç kesmek, çeşmeden su get irmek
zorundayken, damat da odun kırıyordu. Düğün eğlen
cesi genellikle üç gün sürüyor, ancak gelin ile damat
düğün bittikten sonra akşamları kaynana ile kaynata
larından başlayarak bütün akrabalarını ziyaret edi
yorlardı.
XVIII–XIX. yüzyıllardaki Orta İdil Boyu Rus köylüle
rinin geleneksel düğün törenleri işte bu şekildeydi.
Bölgenin bazı ilçelerinde bu âdetler değişebiliyor,
bunlara Rusya’nın diğer bölgelerinden benimsenen
uygulamalar eklenebiliyordu.
Yine doğum öncesinde de birtakım tören ve mera
simler düzenleniyordu. Bunların amacı ise doğumun
sorunsuz tamamlanması, yeni doğan bebeğe sağlık
ve refah dileğinde bulunulmasıydı. Söz konusu âdet
ve merasimler üçe ayrılıyordu: doğum öncesi ve
doğumla bağlantılı olanlar, temizlenme merasimle
ri, yeni doğan bebeği aile ve cemiyette karşılama
törenleri.
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Doğum merasimlerinin baş aktörü ebe nineydi.
Ebeler genellikle yaşlı kadınlar olup bunlar hem pra
tik mahiyetteki hem de dinî ve büyü niteliğindeki
işlerden anlıyorlardı. Ebeyi doğum yapanın evine giz
lice çağırırlardı. Çünkü yaygın olan görüşe göre ne
kadar fazla insan doğumdan haberdar olursa doğum
da o kadar zor geçerdi.
Ebenin doğumları kolaylaştır
mak için gerçekleştirdiği törenle
rin temelinde farklı eşyaların büyü
cü güce sahip olduklarına dair
düşünceler yatıyordu. O bütün işle
rini, büyü ve duaların eşliğinde
yapıyordu.
İdil Boyu Ruslarında doğum ile
ilgili bazı âdetlerde kadının kocası
da önemli rol oynuyordu. Zor
geçen doğumlarda onun doğuma
katılması zaruriydi.
Doğumları kolaylaştırmak için
doğum yapacak kadını yerde otu
ran kocasının ayaklarının üzerin
den geçiriyorlardı. Aynı amaçla
erkek, eşine kendi ağzından su
veriyor, eşinin ayaklarının üzerin
den adım atıyor, “altın kapıları
açmak” için de kiliseye gidiyordu.
Döl yatağı gecikt iğinde göbek
bağına erkeğin ıhlamur kabuğundan yapılmış ayakka
bısını bağlıyor ve erkek eşini evin içerisinde dolaştırı
yordu. Bazı köylerde ise erkeğin kadın doğum sancı
larını taklit etme âdetinin olduğu da tespit edilmiştir.
Rusların doğum âdetleri arasında temizlenme âdet
leri de önemli bir yere sahiptir. Bunların temelinde ise
doğum yapan kadının “kirliliğine” dair görüşlerin
mevcudiyet i yatıyordu. İdil’deki Ruslar arasında
doğum yapan kadın, ayrı yemek takımına sahip olma
lı, bir hafta boyunca aileyle ortak masaya oturmama
lı, 40 gün kadar kiliseye gitmemeli, ikonlara yaklaş
mamalıydı. Temizlenme merasimlerinin başında ise
üçle beş gün arasında hamamda ritüel gerçekleştirile
rek yıkanma, doğum yapan kadının ve ebenin tek bir
kepçeden aynı sabunla yıkanma, aynı havluyla ellerini
kurulama gibi âdetler ve kiliseye gidip günah çıkarma
gelmektedir.
Yeni doğan bebeği aileye ve topluma kazandırma
merasiminde ilk işlemler bebeğin babası tarafından
kabulünü sembolize ediyordu. Nitekim bebek doğar
doğmaz babasının gömleğine sarılıyordu. İkinci grup
merasimi ise kadına yapılan ziyaretler ile doğumun
kutlanmasını öngören faaliyetler oluşturmaktadır.
Nitekim akrabaların, arkadaşların ve komşuların
getirdikleri yiyecekler (genellikle hamur işi, bal, bira,
balık, yumurta) ile ziyafet veriliyordu. Vaftiz töreni de
bu merasim grubunun içerisinde yer alıyordu. Bu
törendeki geleneksel yemek ise lapa idi. Bu yemek
ebe tarafından sunulduğu için “ebenin lapası” adı
verilmiştir. Vaftiz töreninin yemeği sırasında ebeye,
yemekte bulunan herkes hediye veriyordu.
Doğum âdetlerinin tatbikinde bebeğin vaftiz baba
ile vaftiz annesine de önemli görevler düşüyordu.
Bunlar genellikle bebeğin ebeveynlerinin akrabala
rından seçiliyordu. Buradaki Rusların eski yaşam yer
lerinden ayrılmış olması ve uzakta kalması nedeniyle
bu alanda da değişiklikler yaşandı. Nitekim vaftiz
baba ile vaftiz anne olarak yalnızca akrabalar değil,
komşular, aynı köyde yaşayan arkadaşlar da tercih
edilmeye başlandı. Hatta Ruslar, Çuvaş ve Marilerden
bile vaftiz baba ve anne seçiyorlardı.
İdil Boyu’ndaki Rusların cenaze tören ve merasim
leri ise ölünün toprağa verilmesi ile ile ilgili hazırlıklar,
gömme merasimi ve anma merasiminden ibarettir.
İlk aşamayı oluşturan hazırlıklar, daha çok büyücü
lük hareketlerinden oluşuyordu. Bunların amacı ölü
mün kolaylaştırılması, ölüden yayılabilecek büyü ve
kötü etkilerin engellenmesini sağlamaktı. Ölü yıkan
dıktan sonra giydiriliyor, tabutu hazırlanıyor, daha
sonra tabuta yerleştiriliyordu. Ölü yıkanırken kullanı
lan eşyalar yok ediliyor, su ve ateşin temizleme gücü
kullanılıyordu.
İkinci aşamada ise ölü mezarlığa götürülüyor,
onunla vedalaşılıyor ve toprağa veriliyordu. Ölü
evden çıkarıldıktan sonra aile bireylerinin ölümlerinin
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engellenmesini öngören temizlenme âdetleri uygu
lanmaktadır. Yani ölü evden çıkarıldıktan sonra bütün
camlarla kapılar açılıyor, temizlik yapılıyor, mezarlık
tan dönenler ellerini sabunla yıkıyor, ellerinin içleriyle
sobaya dokunuyorlardı.
Cenaze töreninin üçüncü aşaması ise anma mera
simlerydi. Bu merasimlerin amacı, ölüye hitaben
ondan ailesi ve evlatlarının korumasını istemekti. İdil
Boyu’nda yaşayan Rusların ölüyü dört farklı anma
günü vardı. Bunlar cenazenin kaldırıldığı gün (“sıcak
masa”), dokuzuncu gün, yirminci gün, kırkıncı gündü.
Yine her yıl ve genel anma günlerinde de ölüler anılı
yordu.
Günümüzde bölgede yaşayan Rusların bayramları
arasında dinî bayramlar (Noel bayramı, Noel zamanı,
Paskalya, Et Kesimi Yortusu, Paskalya’dan yedi hafta
sonra yapılan yortu, diğer dinî bayramlar) ile özellikle
Sovyetler döneminde iyice yerleşen takvim bayram
ları (Yeni Yıl, 8 Mart Kadınlar Günü, 1 Mayıs, 9 Mayıs
Zafer Günü) yer almaktadır. Ayrıca Ruslar, Tatarların
Sabantuy’unu, hatta Müslümanların bayramlarını da
kutlamaktadırlar. Bunu da yalnızca karma aileler yap
mamaktadır.
Günümüz düğünlerinde geleneksel düğünlerin üç
temel aşamasını ön plana çıkarmak mümkündür.
Bunlar düğün öncesi, düğün ve düğün sonrasındaki
merasimlerdir. Ancak bunlar ilçe ilçe farklılıklar arz

Kazanlı Guriy ve
Varsonofiy adlı
seçilmiş kutsallar.
XVII. yüzyılın
sonu — XVIII.
yüzyılın başı

etmektedirler. Bu merasimlerden eski bazı gelenek
ler çıkartılmış, oyun ve eğlenceye dayalı yeni uygu
lamalar dâhil edilmiştir. Cenaze ve ölüyü anma gün
lerinden kalma âdet ve uygulamalar daha iyi korun
muştur. Bunun sebebi de bu süreçte dinî kanunlara
uyulmasıdır.
Din
Başlangıçta İdil Boyu, farklı etnik ve dinî grupların
yan yana yaşadığı bir coğrafya olarak gelişt i.
Bulgarların büyük bir kısmının X. yüzyılda kabul ettiği
İslâmiyet, diğer yerli halkların putperest dinleri
(Tataristan’da hâlâ putperest Çuvaşlar yaşamaktadır)
ve XV. yüzyıldan itibaren bölgede yayılmaya başlayan
Hrist iyanlık ile komşuluk ett i. Fin Ugor (Mari,
Mordva, Udmurt) ve Çuvaşların yanı sıra Tatarların
bazı grupları da kendi istekleriyle Hristiyanlığı kabul
ettiler. Bunlara “eski kreşen” denilmektedir. “Yeni

kreşenler” ise bölge Rus Devleti’ne dâhil edildikten
sonra zorla Hristiyanlaştırılanlara verilen bir isimdir.
Merkezî Rusya’ya kıyasla İdil Boyu Ortodoksluğu,
daha pragmatik olup eğitim, misyonerlik ve hayır
işlerine yönelik faaliyetlerde bulunuyordu. Buradaki
Ortodoksluk, başka dinlere karşı da daha hoşgörülüy
dü. Bölge uzmanları ile tarihçiler, bu durumun bölge
deki eski geleneklere dayandığı görüşündedirler. İdil
Boyu’ndaki topluluklar (Ortodokslar, Müslümanlar,
Luteryenler, Katolikler, putperestler) dinî ve etnik
açıdan kapalı topluluklardı.
Mesela adı geçen gruplar arasındaki evlilikler yal
nızca taraflardan birinin din değiştirmesi ile mümkün
olabiliyordu. Bununla birlikte özellikle ekonomik
alanda bütün grupların sıkı iletişim içerisinde oldukla
rı bilinmektedir. İdil Boyu’nda kilise ve katedrallerin
yanı sıra her yerde camiler de inşa edildi. Kazan’da ise
Luteryen Kilisesi dahi vardı.
Böylece Orta İdil Boyu bölgesi eskiden beri dinî plü
ralizm ve dinî hoşgörünün olduğu bir coğrafyadır.
Günümüzde de gerek iki dinin (İslâm ve
Hristiyanlık) din adamları gerekse de bu dinlere men
sup vatandaşlar arasında aynen diğer dinlerin temsil
cilerine karşı olduğu gibi dostça münasebetler geliş
meye devam etmektedir. Siyasetçi ve tarihçilerin
hemfikir oldukları konulardan biri de Tataristan’da
toplumun artık cumhuriyetin değerleri çerçevesinde
birleşme süreci içerisinde olması
dır. Cumhuriyette izlenen dinî siya
set in de bunda etkisi büyüktür.
Nitekim gerek Noel Bayramı gerek
Kurban Bayramı tatil ilan edildi,
Kremlin’in içerisinde Kul Şerif
Camisi ile Bogoveşensky Katedrali
yeniden yapıldı, İslâm ve Ortodoks
okulları açıldı, etnik açıdan karma
olan köylerde hem kiliseler hem de
camiler açıldı.

Altın ve gümüş
iplerle dikilmiş
kilise tabak
çanaklarının
örtüsü. XIX.
yüzyılın ikinci
yarısı

Günümüzde toplumsal hayatta ise yeni bayramlar
la yeni gelenekler ön plana çıkmaktadır. Folklor eser
leri artık folklor grupları tarafından icra edilmektedir.
Tataristan Cumhuriyeti’nde günümüzde bağımsız
çocuk (okulların bünyesinde), yetişkin ve yaşlılardan
oluşan koro kolektifleri mevcuttur. Bu folklor grup
ları bayramlar için geleneksel halk şarkıları da dâhil
olmak üzere bölge halkına hitap eden konser prog
ramları hazırlamaktadırlar. Bazen halk şarkılarının
icrası için ayrı geceler düzenlenmektedir. Geleneksel
şarkıları sıkça 9 Mayıs Zafer Günü ile 8 Mart Kadınlar
Günü’nde duymak mümkündür. Geleneksel takvim
bayramlarının temelinde oluşan ve hâlâ kutlanan
toplumsal bayramlarn başında
Rus Kışı (Kışın Uğurlanması)
Bayramı ile Sabantuy gelmekte
dir. Bunlar her yerde düzenlen
mekte ve bu bayramlarda çeşitli
yarışmaların yanı sıra şarkılar söy
lenmekte, danslar edilmekte,
çeşitli müzik grupları sahne
almakta, küçük tiyatro vb. faali
yetler yapılmaktadır.
Devlet ve sivil toplum (millîkül
türel) örgütlerinin desteğiyle ger
çekleşt irilen fest ival ve müzik
yarışmaları da büyük ilgi görmek

Folklor
Tataristan’ın Rus nüfusunun
folklorunda genel Rus gelenekleri
korunmaktadır. Ancak yine birçok
alanda bölgesel özellikler kendi
sinden bahsettirmektedir. Örnek
olarak şarkı ve nesir alanlarını ver
mek mümkündür. Folklor, üç asır
boyunca çeşitli Rus vilayetlerinden
gelen ve çeşitli sınıflara dâhil olan Ruslar tarafından
oluşturuldu. Bölgedeki Rusların folklorunda hem
genel Rus hatları hem de yerel özellikler mevcuttur.
Buralardaki Rusların şarkı girişleri, kahramanların
isimleri, hikâyelerdeki yer isimleri artık çok farklıydı.
Folklor eserlerinin geleneksel sistemine (halk nesri,
bazı düğün şarkı ve şiirleri vs.) modern unsurların
dâhil edilmesi, geleneksel konular ile etik ve estetik
anlayışlarının da değişmesine yol açtı.
Günümüz Rus nüfusunun şarkı folklorunda iki
önemli tür vardır. Bunlardan ilki, geleneksel uzun
havalarla edebî eserlerdir. Koşmalarla küçük janrlar
yoktur. Noel zamanı şarkıları ile bizzat Noel günü söy
lenen şarkılar vs. daha 1930’lu yıllarda terkedildi.
“İlkbaharı uğurlama” merasimi varlığını en uzun sür
düren merasimlerden biridir. Hatta bazı ilçelerde
günümüzde de bu âdet yerine getirilmektedir.
Günümüzde de varlığını sürdüren aile edebiyatının
janrları arasında düğün söylemleri, lirik düğün şarkıla
rı, cenaze duaları yer almaktadır.
Halk edebiyatını ise masallar, hikâyeler ve destan
lar oluşturmaktadır. Genel Rus folkloruna has janr ve
temalar, İdil Boyu Ruslarında da mevcuttur. Bütün bu
janrlar, her ne kadar profesyonel edebiyat eserleri
tarafından “kenara itileseler” de günümüzde de manevî
hayattaki yerlerini korumaktadırlar.
Halk edebiyatı, aile ve toplum hayatında farklı
şekillerde varlığını devam ettirmekte, modern hayat
şartlarına ayak uydurmaktadır. Folklor gelenekleri
şüphesiz en fazla aile içerisinde devam ettirilmekte
dir. Çocuklara masallar anlatılmakta, özel kutlamalar
da ve evde iş yapılırken halk şarkıları ile hikâyeleri
söylenmektedir.

Kazanlı Guriy ve
Varsonofiy tasvirli
ve duvara asılan
bezekli, incili örtü.
1654

Kazanlı Guriy ve
Varsonofiy tasvirli, bezekli ve incili
duvar örtüsü.
XVII. yüzyıl

tedir. Sviyajesk’ta Rus Kültürü Günleri, Almetyevsk’ta
Çuvaş, Mordva, Tatar ve Rus folklor gruplarının katılı
mıyla gerçekleşt irilen fest ival, Laişev İlçesi’nde
düzenlenen “Karavon” Rus Folklor Fest ivali, İdil
Boyu’nda son yıllarda gerçekleştirilen önemli folklor
organizasyonlarıdır.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tataristan Halklarının Etnografyası
Çuvaşlar
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Çuvaşlar
2010 Nüfus sayımına göre Tataristan’da 116.252
Çuvaş yaşamaktadır. Çuvaşlar, Tataristan’ın üçüncü
büyük etnik grubudur. Çuvaşların yoğun olarak yaşadı
ğı yerlerde Çuvaşça eğitim veren okullar mevcuttur.
Bu okulların çoğu modern teknolojik araç gereçlerle
donatılmıştır. Tatarlarla Çuvaşları yalnızca ortak Türk
kökleri, kültürlerin benzerliği ve zengin tarih değil,
modern kültürel etkileşim tecrübesi de birleştirmekte
dir. Meşhur Çuvaş bilim adamı, yazar ve şairlerin bir
kısmı farklı dönemlerde Kazan’da eğitim aldılar. Çuva
şistan Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı Nikolay
Fedorov da Kazan Devlet Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Ayrıca birçok Tatar kültür
ve sanat adamı Çuvaşistan kökenlidir. Yine
Profesyonel Çuvaş Tiyatrosu 1918’de Kazan’da kurul
du. Çuvaşlar bugün de kendilerini Tataristan’da rahat
hissetmekte, kültür ve etnik kimliklerini korumakta
dırlar.

Çuvaş kadınları.
Ressam:
E. M. Korneev,
XIX. yüzyılın başı

Aile Âdetleri
Çuvaşlarda evlilikler üç şekilde gerçekleşiyordu.
Bunlardan ilki, bütün düğün ve kız isteme âdetlerinin
yerine getirilmesiyle gerçekleşiyordu. İkinci tip evlilik
lerde gençler, ailelerinin izinleri olmadan evleniyorlar
dı. Üçüncü evlilik türü ise kızın kaçırılmasıyla (genellik
le kızın rızası dâhilinde) gerçekleşiyordu.

Deri, gümüş
paralar, boncuk,
kavkılardan
yapılan Çuvaş
kız ve
kadınlarının
göğüs süsleri.
XIX. yüzyıl

Damada gelinin evine kadar düğün treni adı verilen
at arabaları refakat ediyordu. Bu arada gelin aile üyele
riyle vedalaşıyordu. Geline kız kıyafeti giydirip üstüne
de örtü atılıyordu. Bundan sonra kız söylenerek ağla
maya başlıyordu. Damadın arabasını kapının önünde
ekmek, tuz ve bira ile karşılıyorlardı. Uzun süren şiirsel
konuşmalardan sonra şahitlerin büyüğü, misafirleri
eve davet ediyor ve önceden hazırlanmış olan masaya
oturtuyorlardı. Böylece ikramlar başlıyor, karşılama
konuşmaları yapılıyor, danslar ediliyor, şarkılar söyleni
yordu. Bir sonraki gün gelin, atın üstünde ya da araba
nın içinde, ayakta damadın evine götürülüyordu.
Damat geline üç kez kamçı ile vuruyordu, böylece güya

kadın tarafının kötü ruhları uzaklaştırılmış oluyordu
(Bu aslında Türk göçebe geleneği idi). Eğlence, dama
dın evinde gelin tarafının da katılımıyla devam ederdi.
İlk geceyi damatla gelin kendileri için hazırlanan eve
bitişik olan ayrı odada geçiriyorlardı. Geleneğe göre
gelin, eşinin ayakkabılarını çıkartıyordu. Sabahleyin
geline kadın kıyafeti ile başlık giydiriliyordu. İlk iş ola
rak büyükleri selamlıyor, çeşmeye kurban kesiyor,
daha sonra ise evde çalışmaya başlıyor, yemek yapı
yordu.
Kadın ilk çocuğunu kendi ailesinin evinde doğuru
yordu. Çocukların çalışkan olması için göbek bağlarını,
erkeklerinkini balta ile, kızlarınkini orağın koluyla kesi
yorlardı.
Çuvaş ailesinde erkek hâkim konumdaydı, ancak
kadın da otorite sahibiydi. Boşanmalar nadiren oluyor,
ailenin küçük oğlu anne baba ile kalarak ailenin de
mirasçısı oluyordu.
Çuvaşların ahlakîetik normlarının oluşumunda ve
düzenlenmesinde her zaman toplum görüşü büyük rol
Çuvaşların deri,
oynamıştır. Yani Çuvaşlar, “Köylüler ne der?” konusuna
gümüş paralar,
hep önem vermişlerdir. Laubalilik, küfürbazlık ve XX.
boncuk ve
yüzyılın başına kadar Çuvaşlar arasında nadiren rastla
kavkılardan
nan içki düşkünlüğüne iyi gözle bakılmıyordu. Hırsız
yapılan ve
yakalandığında da linç ediliyordu.
“şulkeme” adı
Putperest Çuvaşlar, öbür dünyayı bu dünyanın deva
verilen göğüs
mı olarak görüyordu. Ölülerin saadeti, ayinlerdeki
süsü. XIX.
cömertliğe ve dağıtılan hediyelere bağlanıyordu.
yüzyılın başı
Cenaze âdetleri ise gelişmiş atalar kültünün mevcu
diyetine işaret etmektedir. Ölüleri, başları Batı’ya yön
lendirilmiş şekilde gömüyor, mezarın üstüne ağaçtan
yapılmış geçici mezar levhası (“veda direği”), sonba
harda ise (“direk, anıt ayında”) taş veya ağaçtan yapı
lan mezar taşı/ağacı koyuyorlardı. Erkeklerin levhası
meşe ağacından, kadınlarınki ise ıhlamur ağacından
yapılıyordu.
Çuvaşların
Anma günlerinde gayda eşliğinde şarkı ve dans ritü
“huşpu” adı
elleri yapılıyor, böylece ölünün merhamete getirilece
verilen kadın
ği, onun mutlu edileceği düşünülüyordu. Bunun dışın
başlığı, XIX. yüzyıl da ateş yakılıyor, kurban kesiliyordu.
Bayramlar
Eskiden Çuvaşların bayramları,
onların putperest görüşleri ile bağ
lantılı olup bunları tarım takvimine
uygun kutluyorlardı.
Merasimler kışın hayvanların iyi
yavrulamaları için dilek dileme ile
başlıyordu. Bu bayram sırasında
çocuklarla gençler, gruplar hâlinde
bütün köyü dolaşır ve her evde hay
vanların iyi yavrular doğurmalarını
dilerler, okuyup üfler ve şarkılar

Bayramlık kadın
kıyafeti

söylerlerdi. Ev sahipleri ise onlara
ikramlarda bulunurlardı.
Daha sonra ise güneşe tapma
bayramı (et kesimi yortusu) kutlanı
yordu. Bu bayram sırasında köylüler
krep pişiriyor, atlarla güneşin hare
ket yönü boyunca tüm köyü dolaşı
yorlardı. Yortu haftasının sona erdi
ği gün, “yortu ninesinin” korkuluğu
yakılırdı. Yine Güneş, Tanrı ve ölen
akrabalara kurban kesme bayramı
da ilkbaharda kutlanırdı. Daha
sonra bu bayram, Paskalya’ya denk
getirildi. Gençler ellerinde üvez
ağacı çubukları ile köyü dolaşarak
insanlara, yapılara, eşyalara, kıya
fetlere vuruyor, kötü ruhlarla ölüle
rin ruhlarını kovuyorlardı. Köylüler
de evleri dolaşanlara bira, peynir,
yumurta ikram ediyorlardı. XIX.
yüzyılın sonlarında bu tür merasim
ler, Çuvaş köylerinin birçoğunda kayboldu.
İlkbaharda ekim işleri bittikten sonra “lapaya dua”
adlı aile içinde bir merasim düzen
lenirdi. Ailenin bahçesinde ekim
işleri sona ererken ve son tohumla
rın üstünün kapatılması sırasında

Çuvaşlara ait
kadın başörtüsü,
XX. yüzyılın başı

İ. G. Georgi’nin
Rus Devleti’nde
Yaşayan Bütün
Halkların Tasviri
adlı kitabında yer
alan Çuvaş
kadını, 1776

Çuvaş gençlerinin geleneksel bayram ve eğlenceleri, yılın
dört mevsiminde de yapılıyordu. İlkbaharda ve yazın köyün
gençleri, bazen de birkaç köyün gençleri açık havada halka
olup oynanan dans için toplanırlardı. Kışları ise gençler,
evlerde toplanırlardı. Yaşlılar bu saatlerde evde olmazlardı.
Gece oturmalarında kızlar dikiş diker, erkeklerin gelişiyle
ise oyunlar başlardı. Gençler dans eder, şarkı söylerlerdi.
Kışın ortasında “kız birası” bayramı kutlanırdı. Kızlar bira
hazırlıyor, börek pişiriyor, daha sonra evlerden birinde toplanıp eğlence tertip ediyorlardı.
Hristiyanlığı kabul ettikten sonra vaftiz olan Çuvaşlar, özellikle putperest bayramlarla aynı tarihe denk gelen Hristiyan
bayramları kutluyor ve gerek Hristiyan gerekse de putperest
âdetleri yerine getiriyorlardı. Kilisenin etkisiyle Çuvaşlar
arasında dinî bayramlar da kutlanmaya başlandı. XIX. yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başında Çuvaşların hayatında
Hristiyan bayram ve âdetleri artık ağır basıyordu.

Ayinler takvimi

evin erkeğinin iyi mahsul alması için dua ederlerdi.
Birkaç kaşık lapa ile pişirilmiş yumurta tohumlarla bir
likte toprağa gömülürdü.
İlkbahardaki ekim işleri bittikten sonra “saban düğü
nü” bayramı kutlanırdı. Bu bayram doğrudan Çuvaşların
saban (erkeğin başlangıcı) ile toprağın (kadının başlangı
cı) düğününe dair eski görüşleriyle ilgilidir. Eskiden o
yalnızca dinî ve metafiziksel nitelik taşıyor ve topluca
yapılan duadan ibaretti. Zamanla, Çuvaşların vaftiz edil
mesiyle birlikte bu merasim at yarışı, güreş, gençlik
eğlencelerinin yapıldığı bir bayrama dönüştü.
Bu bayramları, ağaçların çiçek açma bayramları ile
toplumsal anma günleri takip ediyordu. Tohum ekimi
tamamlandıktan sonra başka tarım işlerinin yapılması
yasaktı, çünkü “toprak hamileydi.” Birkaç hafta süren ve
kurban kesilen bu dönemde insanlar iyi ürünün alınması,
hayvanların iyi korunması, toplumun sağlığı ve refahının
sağlanması için dua ediyorlardı. Köyün ya da mahallenin
kararı ile geleneksel merasim yerinde at, dana ya da
koyun kurban olarak kesiliyor, her haneden bir kaz ya da
ördek toplanıyor ve birkaç büyük kazanda etli lapa pişi
riyorlardı. Dua kısmı bittikten sonra yemeğe geçiliyor
du. Yemekten sonra yine yağmur duası yapılıyor, suda
yıkanılıyor ve insanlar birbirlerine su atıyorlardı.
Mahsul toplama işi bittikten sonra da koruyucu ruh
lara dua ediliyordu. Yeni mahsullerden ekmek yapma
dan önce ailece biralı şükür duası ediliyordu. Duadan
sonra ise ziyafet veriliyordu.
Kıyafet
Çuvaşların kıyafeti, her ne kadar Orta İdil Boyu’nun
diğer halklarına has bazı özellikler içerse de kendisine

has özellikleri de vardı. Elbise,
ayakkabı, başlıklar, süsler, neredey
se herşey köyde, evlerde yapılıyor
du. Çuvaş kadınları kıyafet dikerken
farklı renkteki çeşitli kumaş türleri
ni kullanıyorlardı. Neredeyse her
evde iplik makinesi ile dokuma tez
gâhı vardı. Bayramlık ve gezmelik
kıyafet dikimi için zengin köylüler,
bölgeye dışarıdan getirilen çuha,
ipek, kumaş, Kitayka (Çin) adı veri
len kağıt kumaş, bası, örgülü şerit,
boncuk kullanıyorlardı. Kadınlar
bayramlık kıyafetler dikiyor, kıya
fetlere uygun çeşitli süsler yapıyor
lardı.
Geleneksel kadın kıyafetinin
temelini cekete benzeyen zengin
nakışlı gömlek oluşturmaktadır.
Gömlek ve pantolonlar, genellikle
beyaz renkteki ketenden dikiliyordu. Gömleğin üzeri
ne kadınlar yine nakışlı olan önlükler (sappun) takıyor
lardı. Yine geniş elbise benzeri keten cüppe de giyorlar
dı. İç ve üst erkek pantolonları da ketenden dikiliyordu.
Yazları soğuk havalarda erkeklerle kadınlar, kaftan
benzeri ketenden ceket, sonbaharda yünlü kısa palto
veya geniş ve uzun harmaniye, kışları ise koyun kürkü
giyerlerdi. Zengin Çuvaşlar yola çıktıklarında ise kürk
veya kaftanın üzerine koyun gocuğu da giyerlerdi.
Erkekler yazları keçeden siyah ya da beyaz şapkalar,
kışları ise geniş kuşaklı ve üstü uzunca kubbe biçiminde
olan şapkalar takıyorlardı.

Çuvaş kızlarının
başlıkları,
XVIII–XIX.
yüzyılın başı

Ta t a r i s t a n
Halkları

574–575

Tataristan Halklarının Etnografyası
Çuvaşlar

Kadın şapka ve süsleri hem çeşitlilik hem de zarafet
açısından dikkat çekiyordu. Sıradan günlerde kızlar ve
bekâr kadınlar, başlarını ketenden bir başörtüsü ile
örtüyorlardı. Evli kadınlar surban adı verilen uzun havlu
şeklinde bir örtü takıyorlardı. Kızların bayramlık başlık
larına “tuhya”, kadınlarınkine ise “huşpu” deniliyordu.
Her ikisi de nakışlı ve paralarla süslüydü. Bazen para
yerine kalay parçacıkları da kullanılıyordu. Huşpunun
arkasına uzun bir kuyruk ekleniyor ve bu kuyruk da
boncuk, para, örgülü şerit vs. ile süsleniyordu.
Diğer kadın süsleri arasında paralardan yapılan ger
danlık, göğüs süsü, omuz kayışı, sırt süsü, kemer süsle
Oymalı ağaçtan
yapılan kepçe.
V. R. Gorbunov,
1968

Çuvaşların
geleneksel ev
eşyası

Bayram veya özel günlerde
Çuvaşlar buğday ekmeği, “huplu”
adı verilen et ve darıdan yapılan
büyük börek, çeşitli dolgulu büyük
poğaça, buğday unundan yapılan
dolgusuz poğaça ve mantı pişiriyor
lardı.
Hayvancılıkla uğraştıklarından ve
bu alandaki gelenekler sürdürüldü
ğünden dolayı Çuvaşlar özellikle
hayvan keserken etli duru çorbası,
salam ve peynir yapıyorlardı.
Eskiden Çuvaşların bütün bay
ramlarında mutlaka bira içiliyordu.
Bira aynı zamanda günlük hayatta da çok tüketilen bir
içecekti. Çuvaşlar birayı arpa maltı (çimlendirilip kuru
tularak hazırlanan arpa taneler) ve şerbetçi otundan
yapıyorlardı. Zengin Çuvaşlar, bal içeceği ve baldan
yapılan içki içiyorlardı.
Çuvaşların neredeyse bütün ev eşyaları ağaçtan
yapılıyordu. Çorba ve yağ için tabaklarla kepçeler,
büyük fıçı, kova, varil ve diğer eşyalar ağaçtan; cüzdan
ve ekmek sepeti ise ağaç liflerinden ve bağ çubukların
dan yapılıyordu.
Çuvaş çömlekçileri ise XVIII. yüzyılın ikinci yarısında
üretime başladılar ve süt ve bira için güğümlerle çanak
çömlekler, mangal ve taslar ürettiler.
Her Çuvaşın evinde farklı boyuttaki dökme demir
kazanlar vardı.
XX. yüzyılın başına kadar tohum ve buğday için deri
çuvallarla örülmüş çantalar da kullanımdaydı.
Din ve İnançlar

Soyun Tanrıçesi

ri yer almaktadır. Bütün bunlar nakış, boncuk, gümüş
para, örgülü şerit, kumaş parçaları vs. ile süsleniyordu.
Deri çizmeler sıradan ayakkabı sayılıyordu. En yay
gın ayakkabı türü ise valenki (bir tür keçe çizme) idi.
Çuvaşlar ağaç üzerine oymalarla mutfak ve ev eşyaları
(fincan, bira kepçesi, tuzluk, çamaşir varilleri, yiyeceklerin
saklandığı ağaç kaplar vs), mobilya, kapı direği, ev, kuyu ve
çiftliklerindeki diğer ağaç yapılarını süslüyorlardı.
Oymaların bezeği genellikle geometrik olup farklı tiplerde
dörtgenler oluşturan ayrı çizgilerden oluşuyordu. Bezekler
arasında yine dairelerle gülbezeklere de rastlanmaktadır.
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Çuvaşlarda görünmeye
başlanan “Rus” kapıları, rölyefli bezeklerle süsleniyordu.
Yine bu tarihten itibaren Rus etkisi neticesinde Çuvaşlar
arasında bitki bezekli ağaç oymacılığı ile çentikli oymacılık
da gelişmeye başladı.

Bereket Tanrısı:
Anamaş

XIX. yüzyılın ortasından itibaren Çuvaş erkekleri Rus
tipi ceketler, yarım kürkler, kısa yakalı gömlekler, çiz
meler giymeye ve kasketler takmaya başladılar. Kadın
kıyafetinde ise nakışlarla süslü beyaz keten kıyafetin
yerini fabrika kumaşı ve değişik renkli ipliklerden yapıl
mış ve genelde evde dokunmuş kaba keten yer aldı.
Başörtülere de aynı şekilde fabrika üretimi örtüler
eklendi.
Çuvaş Mutfağı ve Ev Eşyaları
Evin koruyucusu: Yereh

Çuvaş mutfağı çok zengin değildi. Yiyeceklerin
temelini çavdar ekmeği oluşturuyordu.
Çuvaşların en meşhur çorbaları ise yarma çorbası, Keremetiye
yağlı hamur lokma çorbası ve şalgamlı borş çorbasıy tapınma.
dı. XIX. yüzyılın başından itibaren patates çorbası çok Ressam: V. Ageev
popüler oldu. İlkbaharda ısırgan otu ve diğer otlardan
“şi” çorbası pişiriyorlardı.
Çorbaların dışında arpa, yulaf ve darı lapası ile
nohut, yulaf ve çavdar unundan yapılan kisel (bir tür
nişastalı tatlı içecek) yaygındı. XIX. yüzyıldan itibaren
patatesten farklı yemekler yapmaya başladılar.
Yemeğin yanında ayran, ekşi süt ve kenevir tohumla
rından yapılan içecek içiyorlardı. Başkurdistan ve
Orenburg Çuvaşları, kımız da içiyorlardı.

XVIII. yüzyılın ortasına kadar Çuvaşlarda halk (putpe
rest) dinî varlığını sürdürdü. Bu dinde eski İran kabile
lerinin Zerdüştlüğü, Hazarların Yahudiliği ve
İslâmiyet’ten benimsenen bazı hususlar mevcuttu.
Çuvaşlar, insan ruhunun bağımsız olarak var oluşuna
inanıyorlardı. Atalarının ruhu soyun üyelerini koruyor,
saygısız davranış dolayısıyla da onları cezalandırabili
yordu.
Çuvaşların putperestliği için düalizm (ikicilik) felse
fesi hastı. Bu özellik Zerdüştlük’ten benimsenmişti.
Dolayısıyla Çuvaşlar da iyi Tanrı ve ruhlarla kötü Tanrı
ve ruhların varlığına inanıyorlardı. Üst Dünya’nın Tanrı
ve ruhları iyi; Alt Dünya’nın Tanrı ve ruhları ise kötüy
düler.
Çuvaşlar güneş, toprak, gök gürültüsü ile yıldırım,
ışık, rüzgâr gibi Tanrılara da hürmet ediyorlardı. Ancak
birçok Çuvaş Tanrısı, gökyüzünde değil de yeryüzünde
bulunuyordu.
Kötü Tanrı ve ruhlar, Yüksek Tanrı ve diğer
Tanrılardan bağımsızdılar ve onlarla düşman konu
mundaydılar. Kötülük ve karanlığın Tanrısı, “Şuytan”
(Şeytan) olup uçurumda, kaosun içerisinde varlığını
sürdürüyordu. Diğer kötü Tanrılar da doğrudan Şuy
tan’dan çıkıyordu. En zararlı ve kötüleri, her yerleşim
yerinde olan ve insanlara hastalık, çocuksuzluk, yan
gın, kuraklık, soygun, zengin ve memurların baskısı
gibi kötülükler getiren “keremeti” (kiremeti) adlı
Tanrılar idi. Cani ve zalimlerin ölümünden sonra güya
onların ruhları keremetilere dönüşüyordu. “Keremeti”
adı ise Müslümanlardaki “keramet”ten gelmektedir.
Her yerleşim yerinin bir keremetisi vardı. Bununla
birlikte birkaç yerleşim yerinin de ortak keremetisi
vardı. Keremetilere kurban kesilen yerler çit ile çevrili
yor, içerisine üç duvarlı küçük bir bina yapılıyordu.
Binanın açık tarafı, Doğu’ya bakıyordu. Bu tür yapıların

Doğa, orman ve
derelerin Tanrısı

inşası için tek başına çok yaşlı bir ağacın durduğu yer
seçiliyordu. Bu ağaç (meşe, aksöğüt, akağaç) genellik
le kurumuş oluyordu.
Çuvaşların eski inancına göre orman, nehir ve özel
likle de longozlarla küçük göllerde çeşitli Tanrılar yaşı
yordu.
Aile ve çiftlik içerisindeki refahı dişi ruhlar sağlıyor
du. Ahırlarda ise hayvanları koruyan çok sayıda ruh Millî enstrüman
çalan Çuvaş
bulunuyordu.
Aynı şekilde çiftlik bünyesinde bulunan bütün yapı
ların (eşyaların saklandığı küçük odalar, bodrum,
ambarlar) da koruyucu ruhları vardı.
Halk Sanatı
Çuvaşların halk sanatının özellikleri ile onun belirgin
senkretik karakteri, asırlarca süren etnik gruplar ara
sındaki kültürel ve diğer halklarla tarihîcoğrafî iletişi
min neticesinde ortaya çıktı.
Çuvaşların halk sanatının temelini ağaç oymacılığı,
seramik, örme, dikiş, desenli dokumacılık, boncuk ve
gümüş ve demir paralı dikiş oluşturuyordu. Bütün bu
alanlar çok yüksek seviyeye çıkartılmıştı. Kuyumculuk
ise bu kadar gelişmemişti.
Putperest Çuvaşlar arasında özgün heykel sanatı
gelişmişti. Çuvaşlar özellikle mezarlar için ağaç ve taş
tan heykeller yapıyorlardı.

Kurban kesimi ve
duası.
Ressam:
A. Alimasov

gençler arasında yeni müzik folklor stilleri ortaya çıktı.
Aşk şarkıları, dans şarkıları vs. bu alandaki değişimin
önemli örnekleriydi. Bunun dışında bu tarihlerde çeşit
li Rus halk dans ve oyunları da Çuvaşlar arasında popü
ler oldu.
Çuvaş sözlü halk edebiyatı son derece gelişmiş sevi
yede olup daha çok tarım ve hayvancılık alanları ile
çeşitli dinî ayinler ve âdetlerle ilgiliydi.
Çuvaş folklorunun temelinde şarkı vardı. Gençler
akşamları toplandıklarında, ev oturmalarında, fal bak
tıklarında ve çeşitli bayramlar sırasında mutlaka şarkı
söylerlerdi. Şarkılar düğün, iş, lirik, asker, tarihî olmak
üzere içerik açısından gruplara ayrılıyorlardı.

Neredeyse her Çuvaş kadını ve kızı, işleme ile uğra
şırdı. Erkek ve kadınların gömlekleri, başörtüler ve
önlükler işlenirdi. Çuvaş bezeğinde en fazla kullanılan
renkler ise kırmızı, yeşil ve maviydi. Çuvaş işlemesinin
kompozisyonu, motifleri ve tekniği ise tek bir etnik

Çuvaş putperestliğinin özelliği, gerek iyi gerekse de kötü ruhları merhamete getirme, yumuşatma geleneğine sahip omasıdır. Kurban olarak hayvanlar kesiliyor, lapa ya da ekmek takdim ediliyordu. Kurbanlar özellikle ormanların içerisinde
kurulan ve genellikle de aynen Tanrı’nın adı gibi“kiremeti”
olarak adlandırılan dinî yapıların içerisinde kesiliyordu veya
sunuluyordu. Bu yapılar, “maçaur” adı verilen görevlilerin
sorumluluğundaydı. Bunlar, dua edenlerle birlikte kurban ve
dua merasimlerini gerçekleştiriyorlardı.
Çuvaşlar iyi Tanrılara toplumsal ve özel olarak da kurban
sunuyor ve bunların büyük bir kısmı, tarım işleriyle ilgili oluyordu. Örneğin en çok iyi mahsul alınması için kurban kesilirdi.

temele sahip olsa da farklı coğrafyalardaki farklı grup
larda değişiklikler olabiliyordu.
Çuvaşlar geometrik bezekli kemer, örgülü şerit ve
örme bağcık üretimi konusunda da usta idiler. XIX.
yüzyılda başlıkları ise boncuk, para ve diğer küçük süs
lerle süslüyorlardı.
Geleneksel Çuvaş müziği, Türk, Eski İran ve FinUgor
halklarının bu alandaki etkileşimi neticesinde oluştu.
Şarkılar genellikle müzik enstrümanları (şapar: hayvan
kesesinden yapılan bir enstrüman; sarnay: gayda; var
gan: akordeon; kaval, düdük, keman, gusli (saz), vs.)
eşliğinde söyleniyordu.
Komşu halklardan farklı olarak Çuvaşlar arasında
koro hâlinde şarkı söyleme geleneği çok yaygındı.
Oyun ve danslar çok çeşitli değildi. Oyunlarda kızların
hareketi çok ahenkli ve yavaş, erkeklerin hareketleri
ise canlı ve çok hareketliydi.
XX. yüzyılın başında Çuvaş köylerinde akordeon,
balalayka (telli bir çeşit saz) ve bazı yerlerde de gitar
gibi müzik aletleri yayıldı. Şehir kültürünün de etkisiyle

“Sulti Tura”nın
onuruna kurban
kesilmesi.
Ressam:
A. Alimasov

Dinî ritüel şarkıları da vardı. Özellikle cenaze ve
anma günlerinde söylenen şarkılar, çok duygusal ve
üzüntülüydü.
Hristiyan olmadan önce Çuvaşların masa etrafında
söyledikleri şarkılar, hep ayin şarkılarıydı. Bu tür şarkı
ların ilk bölümünde genellikle herhangi bir doğa olayı,
ikinci bölümde ise insanların bu olay ile ilgili heyecan
ları anlatılır.
Çok sayıdaki Çuvaş masalı arasında peri masalları
ağırlıktadır. Köy çocuğunun babasının vasiyetine göre
mutluluk ülkesinin arayışı, çalınan mutluluğu geri alma
mücadelesi, zedelenen onur dolayısıyla kötü güçlerden
öç alınması, masallarda en fazla işlenen konuların
başında gelmektedir. Hayvanlar hakkındaki masallarla
kısa öyküler de çok yaygındı. Yine putperest gelenek
lerle ilgili büyü ve sihirli sözler halk sanatının bir türünü
oluşturuyordu. Bunun dışında Çuvaşlar arasında ata
zözleri ile bulmacalar da çok yaygındı.
Çuvaş folklorunda atalarının hayatları ve kahraman
lıklarına dair efsane ve tarihî hikâyeler de önemli bir
yer tutumaktadır. Özellikle iyi kahraman dev Ulıpan
hakkındaki Çuvaş mitolojik masalları çok popülerdi.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tataristan Halklarının Etnografyası
Mari Halkı

576–577

Mari Halkı
Tataristan Cumhuriyeti topraklarında yaşayan Mari
diasporası (yaklaşık 20.000), millî hayatın ezelden beri
mevcut olan niteliklerini korumaktadır. Bugün Mari
dili; Kazan, Naberejnıe Çelnı ve Mendeleevsk ile Agrız,
Aktanış, Arsk, Baltasi, Elabuga, Kukmora ve diğer ilçe
lerin 26 okulunda okutulmaktadır.
Mari dilinde basılan kitapların
sayısı her geçen sene artmaktadır.
Dostluk evlerinin bünyesinde kuru
lan mill î kültür evleri ile çeşitli
cemiyetler de halk gelenekleriyle
âdet ve ayinlerinin korunmasına ve
yeniden canlanmasına katkıda
bulunmaktadırlar. Bu kurumların
bünyesinde faaliyet gösteren 20
Mari folklor topluluğu FinUgor
Halkları Birliği’nin festivalleri ile
bütün mill î bayramlarda sahne
almaktadırlar.

ailesini ziyaret eder ve onlarla vedalaşırdı. Düğün günü
ayrıca gelin için köydeki bütün gençlerin davet edildiği
oyunlar düzenlenirdi. Düğünden sonra gelin, damadın
evine götürülürdü. Eskiden düğünlerde ritüel dövüşler
de yapılırdı. XX. yüzyılın başından itibaren damat ile
gelin aileleri arasında yarışmalar olurdu. Damadın aile
si, düğünde varlıklarını sergilemeye çalışırken gelinin
ailesi çalışkanlıkları ile sanat konusundaki becerilerini
göstermeye çalışırlardı.
Düğünden sonra vaftiz olan Mariler, kilisede nikâh
kıyarlardı.
Mariler doğumu genellikle hamamda, bazen de
evlerde gerçekleştirirlerdi. Kadınlar diz üstünde dura
rak doğum yaparlardı. Zor doğumlarda bütün kapılar
ile düğümler açılırdı. Hamamdan sonra bebek, babası
nın gömleğine sarılırdı. Marilere göre babası bundan
dolayı onu çok sevecekti.
Yeni doğan bebeğe hemen isim verilir, vaftiz olanlar
da bebeklerini hemen vaftiz etmeye çalışırlardı. Çünkü
Marilerin anlayışına göre bebek kendisine isim veril

Aile Gelenekleri

Mariler, 1906

Bütün Mari etnik gruplarında ayrı
düğün gelenekleri ile farklı ayinleri
ve semboller mevcuttu. Bunların
bazıları günümüze kadar gelmiştir.
Düğün süreci üç döneme ayrıl
maktadır: düğün öncesi (kız bakma
töreninden düğüne kadar), düğün ve düğün sonrası
(evlilerin aile ve iş hayatına başlaması). Kız bakmaya
genellikle damadın babası, akrabaları ve profesyonel
dünürcü geliyordu. Kızın evine gelindiğinde dünürcü,
örneğin güya kaybolmuş bir düvenin aranması gibi
konular ile ilgili konuşmaya başlardı. Bundan sonra kız
davet edilir ve övüldükten sonra da düğün tarihi belir
lenirdi. Kız istemeye ise damat ile babası, bazı akraba
larla profesyonel dünürcüler gelirdi. Gelinin babası
damadı beklerken masaya ekmek ile inek yağı koyar ve
damadı karşıladıktan sonra da ona, ekmekten kopardı
ğı parçalara yağ sürüp verirdi. Damat ise bu ekmek
parçasını alıp geline verir, o da ısırdıktan sonra babası
na verirdi. Ekmek parçası ondan tekrar geline, gelin
den de tekrar damada geçerdi. Nihayetinde damat bu
parçadan kalan son kısmı yiyip bitiriyordu. Bu âdetin
yerine getirilmesi, kızın evliliğe razı olduğunu gösteri
yordu.
Gelini, damadın babasının evine düğünden çok önce
sinde getirirlerdi. Düğüne bir hafta kala gelin de kendi

meden öldüğü takdirde isimsiz bebek öbür dünyada
kendine yer bulamayacaktı. Bazı bebeklere biri doğdu
ğunda, diğeri ise vaftiz olduğunda olmak üzere iki isim
veriliyordu.
Marilere göre insan öldükten sonra öbür dünyaya
geçiyor ve hayatına burada devam ediyordu. Ölüm
tarihini ise ölüm meleği Azıren belirliyordu. Bu melek
insanın yanına gelerek onun boğazını kesiyor, kanını
emiyor ya da onu boğuyor, bizle hançerliyor veya tok
mak ile ona ölümcül bir darbe vuruyordu.
Ölümün yakınlaştığını hisseden insan, akrabaları ile
tanıdıklarını davet ediyor ve kendisini kimin yıkaması
nı, ölünün “yardımcısı”nın kim olacağını, ona ne giydi
rilmesini ve anma ayininin nasıl tertip edilmesini söylü
Düğün
yordu. Ölenin bütün akrabaları ile köylüler cenaze
Düğünü genellikle yazın, Petro Günü’nden sonra yaparlardı. Düğün gelinin evinde kutlanırken
törenine katılıyordu. Merhumun yakınları cenazeyi
masaya ritüel yemekler koyulur, çeyiz sandığa yerleştirilir, geline gümüş süslerle süslenmiş geleneksel yıkıyor ve ona temiz kıyafetlerle ayakkabılar (lapti) giy
gelinlik giydirilir, başına da bakireliğinin sembolü olarak bir örtü bağlanırdı.
diriyordu. Genç kızlarla evli kadınlar, gelinlik elbisele
Gelinin evine ilk olarak damadın şahidi ile damat rolünü üstlenen “büyük damat” girerdi. Onları
riyle toprağa veriyorlardı. Ölünün yanına mezara sıcak
hemen eve sokmaz, ancak üç kez istekte bulunduktan sonra eve alırlardı. Doğu Marileri arasında
eşyalar, bıçak, yiyecek, kötü güçlerden koruyacak
gelinin bütün yakın arkadaşları masaya oturur ve gelenlere de kendileri için onurlandırıcı şarkı söyçubuk, hayat ipinin sembolü olan ip koyuyorlardı.
lenmeden de yer vermezlerdi. Ekmek ile tuzu tattıktan sonra damat, gelin ile onun yaşlı akrabasının
İnsanların öbür dünyaya ulaşmasında ruhun da Ay ile
arasında durur; mum yakılır ve evde bulunan herkes diz üstü dururdu. Din adamı gelinle damada
bağlantı kurmasında ipin yardım edeceği düşünülüyor
hayır duası okurdu. Daha sonra kötü ruhların büyüsüne kapılmamaları için gelinle damat ayrı bir
du. Tabuta ölünün yeryüzünde olup bitenleri takip
odaya gönderilir, misafirler ise düğün şarkısı söyler, ikramlardan tadardı. Erkek kuzen düğün kaftanı etmesi için özel bir pencere yapılıyordu. Günümüzde
giyerek ve gelini taklit ederek aynı köydeki genç erkeklere ikramlarda bulunurdu. Daha sonra gelinin bile insanın ölümünden sonra pencere kenarına bir
kendisi annesi, babası ve vaftiz ebeveynlerine hediyeler sunardı. Herkes masaya oturduktan sonra
bardak su koyulmaktadır. Böylece ruhun yıkanacağı
damat ile gelin masayı üç kez dolaşır ve düğün arabasına yönelirlerdi. Gelin güya naz yapıyormuşça- düşünülüyordu. Suyun yanına ise gümüş para koyuyor,
sına hemen arabaya binmezdi. Bunun üzerine damat veya düğün arabasından sorumlu görevli, üç
temiz havlu asıyorlardı. Ölüm meleği de bıçağını işte
kez kamçıyla kendisine vururdu. Damadın ailesinin evine giderken düğün arabası önceden belirlenen bu havluya siliyordu.
yerde durur ve burada geline artık kadın başlığı takılırdı. Bu andan itibaren gelin, erkeğin eşi ilan
Ölünün arkasından ağlarken çeşitli enstümanlar çalı
ediliyordu ve kocasının sözünden çıkmamalıydı. Sabahleyin damatla gelin hamamda yıkanırlardı.
nıyordu. Böylece cenaze töreni ile merhumdan kötü
Bundan sonra gelin, su almaya gönderilir ve o, burada Su Tanrısı’na (Vudava) dua etmeliydi. Daha
güçlerin uzaklaştırılacağına inanılıyordu. Ölü evden
sonra gelin, akrabalarına hediyeler dağıtır ve yemek pişirerek marifetlerini sergilerdi. Akrabaları da
çıkartılmadan önce herkes tabutun bir tarafına doku
ona hediyeler verirdi. Yine her iki tarafın da akrabaları ziyaret edilirdi. Ev sahipleri damat ile gelini
nuyor ve merhumdan mutluluğunu kendisine bırakma
masaya oturttuktan sonra kendi çocuklarını gelinin kucağına verir ve böylece ona kalabalık aileye
sını istiyordu. Mezarın üstüne genellikle ağaç haç ile
sahip olma dileğinde bulunurlardı.
direk koyuyor ve bunların ucuna havlu asıyorlardı.
Ölümün 40. gününde köydeki herkes davet edilir,
ölünün ölmeden önce tayin ettiği “yardımcısı”, “ölü”
rolünü oynardı. Toplananlar ölünün ruhuna mum yakı
yor, “onu yiyip içiriyor”, gerekli tavsiyelerde bulunuyor
Mari düğünü,
Ressam:
B. S. Puşkov,
1970

Mari köyünde
bayram. Ressam:
Z. F. Lavrentyev,
1965

ve gece yarısından sonra ölüyü (“yardımcı”yı) mezarlık
tarafına uğurluyorlardı.
Bayramlar
Marilerin hayatında takvim, dinî ve bölgesel köy
bayramları büyük rol oynuyordu. Kış bayramları arasın
da Noel zamanı ile Et Kesimi Yortusu ön plana çıkmak
tadır. Noel zamanında zenginlik ile refah, tarlaların
verimliliğini, hayvan sayısının artışını sağlayan büyüler
yapıyorlar, insanlar maskeler giyerek ölen ve yeniden
canlanan doğanın izlerinin görüldüğü oyunlar sahneli
yorlardı.
Marilerin Et Kesimi Yortusu ise tamamen ilkbaharın
karşılanması ile ilgiliydi. Bayramın hemen başında
dağlardan kızaklarla kayarken büyülü bir şarkı söyleni
yor, ardından yine kızak ve atlara biniliyordu. İyi ken
evir mahsulü almak için kadınlarla kızlar, dağlardan
çıkrıkla kayıyor ve büyü yaparak kenevir tohumlarını
dağıtıyorlardı. Marilerin düşüncelerine göre “pirelerin
silkelenmesi” de ilkbaharın uyanışını sağlamalıydı.
Paskalya, ilkbahar ve yeni tarım yılının bayramı idi.
Bu bayramın temelinde canlanmakta olan doğa ile eski
ataların ve onların dualarının kültü yatıyordu.
Tarım işleri başlamadan önce ya da sona erdikten
sonra Agavayrem adlı saban bayramı yapılıyordu. Bu
bayram, mahsul ve toprak Tanrıları ile gökyüzündeki
kutsallar ve doğa güçlerine ithaf ediliyordu. Yaz ayın
da kesilen kurban ise Toprak Ana’nın “hamilelik” döne
minin sona erdiği anlamına geliyordu. Ancak bu bay
ramdan sonra ağaçlar kesilebiliyor, toprak kazılabili
yor, ot biçilebiliyordu. Kadınlara ipleri boyama ve iplik
bükme izleri de ancak bu tarihten sonra veriliyordu.
Günümüzde Marilerin geleneksel bayramlarına
modern bayramlar da eklenmiştir.
Mari Mutfağı ve Evi
Geleneksel mutfağın temelinde tarım, hayvancılık,
avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık gibi alanlarda elde edi
len ürünlerle yapılan yemekler yatmaktadır. Un ile
çeşitli yarmalar bu ürünlerin başında gelmektedir. En
çok tüketilen yiyecek, ekmek idi. Bütün bir ekmek
aynı zamanda bayram sofrası, dua sofrası ve kurban
kesme merasiminin de vazgeçilmez bir parçasıydı.
Ekşi çavdar hamurundan kahvaltı ya da misafir için
bir tür çörek yapılıyordu. Süt veya kaymaktan ve yulaf,
arpa, buğday unundan pişirilen poğaça ve diğer hamur

Keten peçete.
L. A. Orlova,
1964

işleri de bayram ve dua sofrasının vazgeçilmez ikram
larıydı.
Börek ve poğaçalar çok çeşitliydi. Günlük hamur işle
ri genellikle sebze ve yarmadan, bayramlarda et, kuş
eti vs.den yapılıyordu. Cenaze ve anma törenlerinde
ise bu tür hamur işleri balık etinden yapılıyordu. Daha
sonra patates, yeşil ve kuru soğan ile yarmadan da
börek ve poğaça yapılmaya başlandı. Orman meyvele
riyle mantar da börek ve poğaçaların dolgusu olarak
kullanıldı.
Günlük yenilen yemeklerin başında lapa yer almak
tadır. Lapa genellikle su ya da sütle yapılıyor, bayram
ve ayin yemekleri için ise et suyuyla, et ve yağ katılarak
pişiriliyordu. Putperest duaları ile yeni mahsul bayra
mında ise ritüel lapa yiyiyorlardı. Yine yulaf ve nohut
unundan kisel adı verilen içecek yapıyorlardı.
Popüler yemeklerinin başında “tolokno” gelmekte
Kırmızı dağ
dir. Kenevir tohumlarından yapılan yemekleri de mev
mersini kapları.
cuttu. Ayrıca yemeklere kenevir yağı katıyorlardı.
A. G. Orlov
Bayram ve akşam oturmaları sırasında gençler kızartıl
mış kenevir tohumlarını yiyiyordu.
Çorbalar tarım ürünlerinden yapı
lıyor ve birçoğuna yarma katılıyor
du. Soğuk yaz çorbaları da çok meş
hurdu. Bunların en meşhurlarından
biri yeşil soğan ile sebzelerden yapı
lan “okroşka” idi. Bu çorbalar su,
yoğurt ve ayran ile yapılabiliyordu.
Sebzeler yemeklerde kullanılıyor ya
da öylece tüketiliyordu. Şalgam,
sarı şalgam, havuç, pancarı buharla
sobada pişiriyor ya da farklı içecek
lerin yapımında kullanmak üzere
kurutuyorlardı. Salatalık ile lahana
dan ise turşu yapıyor ve fıçılara
koyarak bodrumlarda hazırlıyorlardı.
Hayvancılık ürünleri de Mari mutfağında önemli bir
yere sahipti. Et genellikle sonbahar ve kışları tüketili
yor, yazları ise ancak bayramlarla kurban sunma tören
leri sırasında yeniyordu. Mariler daha çok dana, koyun,
tavuk, kaz ve ördek eti yiyorlardı. At ise Tanrılara kur
ban kesmek için en iyi hayvan ve insanlar için de en
güzel et olarak kabul ediliyordu. Putperestlerle aynı
anda iki dine mensup olan insanların büyük bir kısmı,
domuz ile keçi yetiştirmiyorlar, onları “Tanrılar için
uygun olmayan hayvanlar” olarak görüyorlardı.
Mariler süt ürünlerini çok tüketiyorlardı. Tereyağını
gerek çorba gerekse de yemeklerde kullanıyor, yazları
ise altında soğuk suyun bulunduğu
Bayramlarla dinî törenlerde ikram edi- bir tabak içerisinde ayrı bir fincan
len en yaygın yiyeceklerin başında
da bayram ve misafir masasına
krep (blinı) ve gözleme gelmektedir.
koyuyorlardı. Yüzükler takıldıktan
Düğünden sonraki gün, gelin geleneğe sonra gelin ile damada ekmek ve
uygun olarak annesinin evinden aldığı tereyağı ikram edilirdi. Haşlanmış
un ile krep pişiriyordu. Ölülerin akrayumurta ile fırında yumurta özellik
balarına hediye olarak ölülerin yanına le ilkbahar ve yaz bayramlarında,
tabuta gözleme koyuluyordu. Marilerin düğünlerde ve anma günlerinde
orijinal yemeklerinden biri de üç katlı
pişiriliyordu. Haşlanmış yumurta
krepti. En alttaki kat — çavdar hamutabutun içine de koyuluyordu.
rundan yapılan krep, orta kat — yazlık Vaftiz olan Mariler ise Paskalya’da
tahıllardan yapılan ekşi hamur krebi,
yumurtaları boyuyorlardı.
en üstteki kat ise süt ya da kaymakta
Bal, çok temiz bir yiyecek olarak
bekletilen yarmadan yapılan sulu lapa- kabul ediliyor ve bundan dolayı
dır. Daha sonra Mariler arasında pata- ona saygıyla yaklaşılıyordu. Çay,
tesli çörek çok popüler oldu.
Mariler arasında aynen ekşi süt içe
cekleri gibi komşu Türk halkları ara
cılığıyla yayıldı. Düşük derece
alkollü içecek bira, bayram ve
merasim yemeklerinde tüketiliyor
du. Özellikle bayramlarla düğünler
de bira büyük miktarlarda arpa, yulaf, çavdar maltın
dan ve şerbetçi otundan yapılıyordu.
Yiyecek ve içeceklerin kapları kilden yapılıyordu. El
değirmenleri ve ihtiyaç duyulan diğer araç gereçler
neredeyse her çiftlikte vardı. Bira kaynatılırken büyük
kazan veya çanaklar kullanıyorlardı. Fırının içine bunla
rı tekerlekleri olan ağaç maşa ile koyuyorlardı.
Büyük fıçılar ise sebze turşularının yapımı; sebze,
meyve, bira ve balın saklanması için kullanılıyordu.
Özellikle köylerde Marilerin yemek kültüründe birçok
eski yemek çeşidi yer almaya devam etmektedir.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tataristan Halklarının Etnografyası
Mari Halkı

Millî Kıyafet

Evli Mari
kadınının
bayramlık
kıyafeti. XIX.
yüzyılın ikinci
yarısı

Marilerin geleneksel kıyafetlerinin rengi beyazdır.
Hem kadın hem de erkek kıyafeti; gömlek, kaftan,
pantolon, kemer, başlık, deri ayakkabı veya ağaç lifle
rinden yapılan bir çeşit kumaş ayakkabıdan oluşuyor
du. Kadın kıyafetini çeşitli süs eşyaları tamamlıyordu.
İç gömlek, tunik benzeriydi. Erkek gömlekleri XIX.
yüzyılın ortasında çok uzun olup ancak XX. yüzyılın
başlarında kalçaya kadar kısaltıldılar. Gömlekler üze
rindeki yün veya ipek iplerle işlemeler koyu kırmızıdan
kahverengiye kadar çok çeşitli renkte olup genellikle
yaka ya da oyuk, sırt, kol ağzı, etek gibi yerlere yapılır
dı. Böylece bütün açıklıkların nazar
dan korunacağı düşünülüyordu.
Bayramlık keten gömlekler; para,
boncuk, sırma, örgülü şerit vs. ile
süsleniyordu.
Pantolonu beyaz ev keteninden,
XX. yüzyılın başından itibaren ise
boyanmış keten ya da değişik ren
kli ipliklerden yapılmış kaba keten
ya da pamuklu kumaştan dikmeye
başladılar. Kemer, kıyafetin vazge
çilmez bir parçası olup ona bıçak
takma yerleri, sigara koyulacak
deriden küçük keseler, para cüz
danları ve nazarlıklar asılıyordu.
Erkek kıyafetinin önemli parçala
rından biri de kaftanlardı. Kaftanlar
yazlık, kışlık ve mevsimlik olmak
üzere üçe ayrılıyordu. Bayramlık
kaftanların kenarları kumaş, işleme,
örgülü şerit ile süsleniyordu.
Erkeklerin kışlık üst kıyafetleri ise
genellikle koyun postundan dikilen
kürktü. Bunlar kırmızımsı ya da
siyah renge boyanıyordu. Çok
soğuk havalarda ise gocuk ya da
uzun yakalı pardesü olan azyam
adlı bir kaban giyorlardı.
Yazlık erkek başlıkları arasında
çeşitli şekillerdeki keçe şapkalar
ağırlıktaydı. Bayramlık şapkalar
beyaz yünden, günlük olanlar ise
siyah yünden yapılıyordu. Kışları
erkekler, koyun kuşaklı ve üstü
çuhadan olan şapkalar ya da kulak
ları da kapatan şapkalar takıyordu.
Erkeklerin günlük giydikleri ayakkabılar ise huş kabu
ğundan ipten örülmüş çift tabanlı pabuçlardı. Bunları
mevsimine göre ayağa sarmak için kullanılan çeşitli
uzun ve geniş kumaş şeritlerle giyiyorlardı. Yağmurlu
havalarda bu pabuçların altına “bahilı” adı verilen
yumuşak deri çizmeler giyorlardı. Kışları ise valenki
(bir tür keçe çizme) giyiyorlardı.
Kadın millî kıyafeti birçok açıdan erkek kıyafetine
benziyordu. En büyük farkı, daha zengin işlemeli olma
sıdır. Kadın kıyafetinin temelini tuniğe benzer ve şerit,
kurdele, düğme ve boncuklarla süslü gömlek oluşturu
yordu.
Kadın kıyafetinin vazgeçilmez parçası, beyaz keten
den dikilen pantolondu. Üst kıyafet olarak kaftanlar
kullanılıyordu. Yazlık kaftanlar, beyaz ketenden, ilkba
har — sonbaharda giyilen kaftanlar çuhadan, kışlık
olanlar daha sıcak tutan çuhadan yapılıyordu. Bunların
dışına kürk de giyiyorlardı. Bayramlık kaftanları beyaz
ya da gri çuhadan dikiyor ve kenarlarını fabrika yapımı
şeritlerle süslüyorlardı. Günlük kaftanlar ise kahverengi
ya da siyah çuhadan dikiliyordu.
Kıyafetin önemli bir bölümünü de kemerler, önlükler
ve kemer süsleri oluşturuyordu. Bayramlık kemerler
para, boncuk, düğme vs. ile süsleniyordu.
Başlıklar, yaş ya da sosyal konuma işaret eden kıya
fet parçasıydı. Evli kadınların başlıkları çok çeşitli olabi
liyordu: karkas ve sivri uçlu şapkalar ile çeşitli başörtü
leri.
Her bir başlığa göre ayrı saç modeli yapılırdı. Mari
kızları saçlarını tek bir örgü hâlinde örüyorlardı.
Mari kadınlarının geleneksel ayakkabısı üç çeşitti.
Günlük olarak ağaç liflerinden yapılan bir çeşit sicim ya
da kumaştan yapılan ayakkabılar, bayramlarda deri
ayakkabılar, kışın da keçe çizmeler giyiyorlardı.
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Marilerin en yaygın olarak kullandıkları ayakkabı ise
huş kabuğundan, ipten örülmüş pabuçlardı. İlkbahar
ve sonbaharlarda bu pabuçlara 3–4 santimetre kalınlı
ğında ağaçtan yapılan taban dikiyorlardı. Böylece
pabuçların su alması engelleniyordu. Deri ayakkabı çok
değerliydi ve onu genellikle yalnızca bayramlarda giyi
yorlardı. Kışları ise siyah ya da beyaz yünden keçe çiz
meler tercih ediliyordu.
Marilerin kıyafeti de günlük, bayramlık ve ayin kıya
feti olmak üzere üçe ayrılıyordu. Bayramlık kıyafet,
içerik ve şekil açısından günlük kıyafetle aynı olup yal
nızca daha süslü ve daha güzeldi. Bayramlık kıyafeti
işleme, örgülü şerit, sırma, boncuk ve paralarla süslü
“Şımakş”, Marilerin en eski başlıklarının adıdır. Bu başlığı yalnızca kadınlar
değil erkekler de kullanıyordu. “Soroka” ise karkas şeklinde bir başka başlık
adıydı. Başlığın kenarlarında kanatlar olduğundan dolayı başlığa “soroka”, yani
“saksağan” adı verilmiştir. Hristiyanlaştırma sürecinde Ruslardan “volosnik”
(saçlık) adlı bir başlık da benimsendi. Bir başka başlık türü de birkaç parçadan
oluşan bir başlıktır. Şarpan adı verilen yumuşak havlunun kenarları zengin bir
şekilde işleniyor, kenarlarına metal firketelerle bezekli dar şeritler ekleniyordu.
Dördüncü başlık tipi ise ketenden dikilmiş işlemeli başörtüydü. Başörtü, şımakş
ya da sorokaların üzerine bağlanıyordu. Kışları ise sıcak şallar kullanılıyordu.

yorlardı. Damat ile gelinin düğünlük kıyafetleri bir
daha giyilmiyor, ancak öldükten sonra cenaze töreni
için ölüye giydiriliyordu.
Dinler ve İnançlar
XVIII. yüzyıla kadar Mariler, putperest inanç ve kült
lere sahiptiler. Dünyanın dinîmitolojik resminde
totem hayvanlar; güneş, ay, yıldız, gökyüzü, yeryüzü
ve evreni temsil ediyorlardı. Güneş, herşeyi gören gözü
temsil ediyordu. Evrenin gözleri ise at ya da geyik şek
linde resmediliyordu. Yeryüzü, siyah inek ya da yeraltı
öküzü ile, gökkuşağı ise avcının atı ile karşılaştırılıyor
du. Samanyolu ise, “kaz patikası” olarak adlandırılıyor
du. Ağaçlar, soyun ve hayat gücünün himayecisi olan
canlı varlıklar olarak algılanıyordu.
Mariler, öbür dünyada yaşamın olduğuna inanıyor
lardı. Burada bu dünyanın efendisi ve yardımcıları
vardı. Öbür dünya ikiye ayrılıyordu: karanlık ve aydınlık
yerler. Aydınlık kısma yalnızca hayatta genel kanunlara
uyan dürüst ve dindar insanlar girebiliyordu.
Atalar kültü de aile ve toplum hayatının düzenlen
mesinde önemli rol oynuyordu. İnançların ayrılmaz bir
parçası, tarım kültü idi. Halk panteonunda “ana” ve
“efendi” Tanrıları ayrı bir yere sahipti. İnsanlar kutsal
olarak gördükleri yere gelip onlara tapınıyorlardı.
Kutsal ağacın (onapu) yanına duaya gelenler öğle
güneşine doğru dönerek Tanrılardan yanlarına gelme
lerini istiyorlardı. Bu tür törenleri yöneten din adamla
rı mumlar yakıyor ve Tanrılardan kurban kabul etmesi
ni istiyorlardı. Kurbanın ilk kan damlalarını kutsal
ağaca fışkırtıyorlardı. Marilere göre bu ağacın dalların
da hürmet edilen Tanrılar oturuyordu. Daha sonra hay
vanın eti büyük kazanda pişiriliyor, derisi ise ağaca ası
lıyordu. Mariler ateş ruhuna hitaben kurbanı Tanrılara
ulaştırmasını ve insanların isteklerini iletmesini istiyor
lardı. Daha sonra insanlar yemek yiyiyorlardı.
Yine saban bayramı, yeni mahsul bayramı, sonba
harda “Torak Ana”ya kesilen kurban, keremeti ruhları
na yapılan dualar, cenaze ve anma ayinleri de tarım
kültü ile bağlantılıydı.
Mari kadın
elbisesinin bir
süsü. XIX. yüzyıl

Ruhlar Kültü
Marilerin mitolojik-edebî şuurlarında yeryüzü, gökyüzü ve
yer altı dünyaları vardı. Canlı ve cansız doğa; hayat gücü,
ruh, can, şeytan ve koruyucu Tanrılar ile donatılıyordu. Ort,
çon, yang adlı ruhlar vardı. Ruh; kertenkele, kelebek ve kuş
kılığına giriyordu. Bütün eşya ve tabiat hadiseleri, efendi
ruhlara ve koruyuculara sahipti. Yine her yerin kendi ruhunun olduğuna inanılıyordu. Marilere göre köy, çiftlik, ev,
kır, göl vs. her birinin ayrı ruhu vardı. Soy ve akraba gruplarının himayecisi olarak ise kuş, hayvan, hatta insan kılığına giren keremeti ruhları kabul ediliyordu. Özel küçük
ormanlarda bu ruhlara dua ediliyor ve kurban kesiliyordu.
Saygı duyulan soy-aile himayecilerinin başında ev, ahır,
hamam, kapı, çiftlik vs.’nin ruhları gelmektedir. Bunlar
genellikle iyi niyetli ruhlar olarak kabul edilmektedir. Kötü
ruhlar ise bodrum, hamam, terkedilmiş ev ve insanların
öldüğü evlerde bulunuyordu. Her köyde ayrıca bölgesel olağanüstü güçler vardı.
Ruhlarla şeytanlar çeşme, nehir, köprü, bataklık, yüksek
yerler, tek başına duran ağaç ve taşlarda bulunuyordu. Su
ruhları, orman devleri, hastalık ruhları, güneş ve ayı yutan
ruhlar, ateş yılanları, ölüm ruhları, şeytanî güçler (albasta,
şeytan) vs. kötü güçler olarak kabul ediliyordu. Üfürükçü,
büyücü, falcı, ferasetçiler vs. bütün bu kötü ruhlara karşı
mücadele veriyordu.

Marilerin şükür
duası

Kurban kesme
töreni. KupranSola, 1995

“Şuvır” adlı Mari
gaydası

Marilerin folklorunda hem geç
miş hem günümüz yansıtılmaktadır.
Önceki dünya, metaforik veya fan
tastik bir şekilde gösterilmektedir
ve günümüz gerçeklerinden çok
kopuktur. Eski masallarda insanla
rın hayvanlara, hayvanların da tam
tersine insanlara dönüştükleri
görülmektedir. Güzel kızlar — ördek
ya da kuğuya, anne kadınlar —
Kanada geyiğine, karı koca — erkek
ve dişi ayıya, damatlar — karga,
çaylak, doğan vs.’ye dönüşmekte
dir. Masallarda meşe, çam, köknar
ve taş bahadırlardan bahsedilmek
tedir.
Halk edebiyatında geçmişe dair
hatıralar içeren menkıbe ve efsane
türleri de çok yaygındır. En meşhur
efsane ise, ana vatanı sembolize
eden Onar adlı dev ile ilgili efsane
dir. Folklorik şarkılar ise doğaçlama sürecinde yaratıl
dı. Bunlar arasında sadelik, mütevazılık, çalışkanlık,
ebeveynlere duyulan saygı ile ana vatana duyulan
sevgi gibi halkın en iyi özelliklerini yansıtan lirik şarkı
lar ön plana çıkmaktadır. Eskiden birçok efsane, masal
ve menkıbe, şarkı şeklinde söyleniyordu. Ayin şarkıları
ise daha çok tarım bayramları ve aile içi bayramlar ile
ilgiliydi. Hristiyanlık öncesi inançları da koruyan
Mariler, ölen akrabaları için şarkılar yazıyorlardı.
Bundan dolayı da şarkıların içeriği, ölen ebeveynlerle
çocuklara duyulan özlemin sebep olduğu ağlamalara
benziyordu. İlkbahardaki tarla sürme bayramı, yaprak
bayramı, çilek toplama bayramı ya da topluca ot biç
meye gitme günlerinde ritüel şarkılar söyleniyordu.
Sonbaharda kutlanan Kızlar Ziyafeti’nde de çok sayıda
şarkı seslendiriliyordu.
Ayin ve tören şarkılarının dışında iş hakkındaki şarkı
larla asker, yetim, çapulcu, postacı, şaka şarkıları ve
düşündürücü şarkılar vardı. Aşk şarkılarının ise

XVIII. yüzyılda Marilerin büyük bir kısmı vaftiz edil
miş, Hristiyanlığı kabul etmişti.
Mitler ve Folklor
Müzik, şarkı, dans, oyun ve dekoratif uygulama
sanatının yanı sıra sözlü edebiyat da Marilerin gündelik
hayatlarının vazgeçilmez parçasıydı.
Mari masal, mit, efsane, menkıbe, şarkı, atasözü,
bulmaca, dua, beddua ve büyülerinde Mari kültürünün
temel değerleri görülmektedir.

Mitoloji
Mitolojide kozmogonik, antropogonik, yıldız mitleri bulunuyordu. Dünya, Yumo adlı Tanrı’nın isteği
üzerine mevcut olan haostan yaratıldı. Kara toprakların oluşumunda keremeti ruhunu temsil eden
ördek önemli rol oynadı. Bu ördek, gagasıyla dünya okyanusunun dibinden bir “il” parçası alıp
tükürdü ve böylece dağlarla tepeler, vs. ortaya çıktı. Keremeti ruhu, Yumo Tanrı ile birlikte ilk insanı
yarattı.
Marilerin dünya ağacı hakkındaki görüşleri, büyü ve beddualarında, takvim şarkılarında, masallarında ve kutsal ağaç (onarpu) tasvirlerinde mevcuttur. Mitlerde ayrıca “altın asır”dan da bahsedilmektedir. Bu asır, gökyüzü ile yeryüzünün daha bitişik olduğu kaygısız bir hayat dönemiydi. Yeryüzü
ile gökyüzünün ayrılmasının sebebi ise ekmeğe saygı duymayı öngören Tanrı’nın kanuna uymayan
bir kadınıydı. Marilerin evren, dünyanın üçe bölünmesi ve diğer konularda da görüşleri vardı.
Dünyanın kurucusu ve koruyucusu ise gökyüzü ve yeryüzündeki Tanrılar’dı. Gezegen, gökyüzü, yıldızlar, güneş, ay, doğa olayları da büyük rol oynuyordu. Bunlar da aynen Tanrılar gibi yerüzünün
geleceği ve buradaki canlılardan sorumlu olup dünyayı kötü güçlerden koruyorlardı. İnsan aynen
gökyüzündeki Tanrılar gibi mevcut dünya düzeninin korunmasından sorumlu ve doğa ile uyum içerisinde yaşamalıydı. Bu kaidelere uyulmadığı takdirde dünyanın sonuna yol açılabilirdi. Büyü ve sihirlerde bir dünyadan diğerine geçişte, sözün sahip olduğu ve dünyayı etkilediği olağanüstü gücüne dair
düşünceler de yansıtılmıştır.

Marilerin de
kullandığı müzik
aletleri

Marilerin hayatında ayrı bir yeri vardı. Genel olarak
halk şarkıları, hayatın kendisi ile uyum içindeydi.
Folklorun içerisinde drama ayrı bir yere sahiptir. Bu
tür, hayvan maskeli tiyatroların temelinde kuruldu ve
özellikle yılbaşı oyunlarında sergilendi. Günümüz ede
biyatında folklor konuları, felsefî açılardan dönüşüme
uğrayarak millî edebiyatın geleneklerini zenginleştir
mektedirler.
Halk şarkıları ile danslar, çeşitli çalgıların eşliğinde
söylenir ve icra edilirdi. Ancak bunlardan bağımsız da
eskiden beri ayrı bir öneme sahipti. En eski müzik alet
leri ise gayda, davul, gusli (Rus sazı) idi. Daha sonraki
tarihlerde köylerde gitar, balalayka (telli bir saz çeşidi),
bayan (bir çeşit armonika) da yayıldı.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tataristan Halklarının Etnografyası
Mordvalar

580–581

Mordvalar

Sermyaga adı
verilen kıyafet
giyen Mordva
kadını

2010 Nüfus sayımına göre Tataristan Cumhuriyeti
topraklarında günümüzde 19.156 Mordva yaşamak
tadır.
Mordva, Doğu Avrupa’nın arkeogenetik halklarından
biri olup tarihleri de Antik Çağ’a kadar uzanmaktadır. M.
Ö. V. yüzyıla ait Herodot’un Tarihi’nde Fars Devleti hâki
miyetindeki Fars kabilelerinden biri olarak geçen
“Mardı”ların Mordvaların etnogenezinde yer aldıkları
ihtimal dâhilindedir. Bu teoriyi kuvvetlendiren deliller
den biri de “Mordva” etnoniminin Farsça etimolojisidir.
Mard (merd); “insan”, “erkek”, “koca” anlamındadır.
Bunun dışında Mordva dillerinde çok sayıda Farsça unsur
mevcuttur. Erzeler (Mordvaların bir başka adı) hakkında
ki ilk bilgilerin Antik Yunan müellifleri Strabon (aors) ve
Batlamyus’ta (arsiit) geçtiklerine dair de görüş mevcut
tur. Eski Rus yıllıklarında “Purgas’ın Rusyası” (Rus
Purgasova) şeklinde bir isim geçmektedir. Bu isim, yay
gın olarak XIII. yüzyılın başındaki Mordva Beyi’nin hâki
miyetindeki Rus nüfusu olarak açıklanmaktadır. Ancak
bu okuma yanlıştır. Zira bu isimdeki ilk terimi, “Rus” değil
de “Ers” olarak okumak ve “Ers
Purgasova”, yani Purgas’ın Erzeleri
olarak açıklamak gerekmektedir.
“Mokşa” etnonimi XIII. yüzyıl seyyah
larından Rubruck’un seyahatnamesi
ile İranlı devlet adamı ve tarihçi
Reşidüddin (1247–1318)’in eserinde
geçmektedir. Rus yıllıklarında ise XI.
yüzyılın başından itibaren “Mordva”,
“Mordvalar”, “Mordva toprakları”
şeklinde
geçmektedir.
Kiev
Yıllığı’nda 1103 yılı olayları anlatılır
ken “Bu yıl Yaroslav, Mart ayının dör
düncü gününde Mordvalarla savaştı
ve yenildi” bilgisi yer almaktadır.
Mordva etnosu iki alt etnos gru
bundan — Erzeler ve Mokşalar —
oluşur. Her iki etnos grubunun da
ayrı dili (lehçesi) olduğu gibi yerleş
melerindeki etnik özellikler, kültü
rel ve antropolojik açılardan da ara
larında farklılıklar mevcuttur.
Bunların dışında Şokşa ve Karatay
Mokşası gibi etnografik gruplar da
mevcuttur. Sonuncuları bazen
(Mordovskie Karatai adlı köye
atfen) “Karataylar” olarak da
adlandırılmaktadırlar.
Mokşa kadınının
kıyafeti, XIX.
yüzyılın sonu

İ. G. Georgi’nin
Rus Devleti’nde
yaşayan Bütün
Halkların Tasviri
adlı kitabından
(1776) alınan
Mordva kadınının
resmi

aile içi hayat ve kültüründe eskiden birtakım paralellik
ler vardı: İki halkın eski inançları ile halk sanatında
(özellikle deşeli dikişte) da birtakım benzerlikler mev
cuttu.
Mişer Tatarlarının dili Mordva dilindeki ödünçleme
lerle zenginleşti. Mordva dilinden pangı (mantar),
moşko (kenevir), pizel (üvez ağacı), kyarkiş (sicim) gibi
kelimeler Mişer Tatarcasına girdi.
Dilcilerin hesaplamalarına göre modern Mordva
dillerinde 200’den fazla Türkçe kelime mevcuttur.
Özel isimler bunlara dâhil değildir. Bu ödünçlemelerin
çoğu Tatarca’dan yapıldı. İşin ilginç tarafı söz konusu
bazı Tatarca kelimeler, her iki lehçede de (Mokşa ve
Erze), bazıları ise yalnızca birinde görülmektedir.
Örneğin aygır (aygır), alaşa (at), poza (kvas: içecek
adı), braga (evde mayalanmış bira), kuda (dünürcü),
suman (kaftan) gibi kelimeler her iki lehçede de var.
Yalnızca Mokşaların dilinde olan kelimeler ise şunlar
dır: arzya (sandık), kagod (kağıt), konak (misafir), toy
(düğün), kalım (gelinin ailesine ödenen para), totmak
(kısa kalın çomak). Aluj (dost), kaymak (yuvarlak bir
tür börek), beryan (kötü) gibi Tatarca kelimeler ise
yalnızca Erzelerin dilinde mevcuttur. XIX. yüzyılın
sonu — XX. yüzyılın başında yaşayan Mordva kökenli
etnograf ve dilci M. E. Evsevyev’e göre Mokşa lehçe
sindeki Tatarca kelimelerin sayısı, Erze lehçesine
kıyasla daha fazlaydı. Bunun sebebi ise Mokşaların
Erzelere kıyasla daha uzun bir süre Tatar etkisinin
altında kalmasıydı. Yine Evsevyev’e göre bu husus
aynı zamanda Mokşalarla Erzelerin birbirinden daha
fazla uzaklaşmalarına sebep oldu.
Daha çok Mordvaların Mokşa boyu ile temas içeri
sinde olan Tatarlar, bütün Mordvalara “Mukşa”,
“Muhşa”, “Mukşilar” (lar, Tatarca’da çoğulu ifade

Mordva (Mokşa ve Erze) dilleri, FinUgor dil ailesinin
İdil grubuna aittirler. Kullandıkları yazı, Kiril yazısıdır.
Dinleri ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebidir. 1990’da
MokşaErze Luteryen Kilisesi kuruldu.

Mordva-Tatar bağlantıları Mordvaların antroponimisinde de kendinden söz
ettirmektedir. Özellikle Mordvalar vaftiz olmadan önce onlar arasında
Tatarların İslâmiyet öncesi isimleri ile Müslüman isimleri yaygındı. Bunlara
dair örnekler, Rus resmî kayıtlarında mevcut olduğu gibi bazıları günümüze
kadar soyadlarının içinde gelmiştir. Bu soyadların en önemlileri şunlardı:
Abaykin, Akaykin, Alyamkin, Araslankin, Arkaykin, Asmankin, Bazarkin,
MordvaTatar Etnik Bağlantıları
Başkaykin, Bekaykin, Bektyaşkin, Bikeykin, Bulatkin, Diveev, Jiganov,
MordvaTatar bağlantıları çok eskiye dayanmakta İsabaykin, İslâmkin, Kabaev, Kamaev, Kanaykin, Kasimkin, Kitaev, Kolganov,
dır. Kesin olarak askerî, ekonomik, siyasî, sosyal, Kumanev, Kunyaev, Mamaykin, Murzaev, Murzakaev, Saraykin, Sultamov,
etnopsikolojik ve etnokültürel olmak üzere hayatın Tügaev, Uraskin, Çebaykin, Çelmatkin, Çembulatov, Yurtaev, Yamaşkin,
Yauşev vs.
bütün alanlarını kapsadığını söylemek mümkündür.

Mişer Tatarlarını araştıran R. G. Muhamedova şöyle
yazmaktadır: “Orta İdil Boyu’nda Türk ve Mordva boy
ları yakın temas içindeydiler. Bu husus, gerek
Mişerlerin gerekse de Mordva halkının oluşumunda
kendisini belli etti. Ağaç yatak, huş kabuğundan ipten
örülmüş pabuçlar gibi Mişerlerin maddî kültürlerindeki
bazı eşyalar Mordvalardan benimsendi. Mişer
Tatarlarının ev ve çiftlik yapılarında Mordva kültürünün
izlerini bulmak mümkündür. Mişerlerle Mordvaların

etmektedir) diyorlardı. Mordvalar ise Tatarlara
“Peçkaslar” diyorlardı. Bu isme ilk kez XVIII. yüzyılın
ikinci yarısına ait Mordva (Erze) Dilinin Sözlüğü adlı
elyazmada rastlanmaktadır. “Peçkas” etnonimi muh
temelen yine Mordvaca’daki “peçkez” (sünnetli) keli

mesinden gelmekte ve Tatarların sünnetli olduğuna
işaret etmektedir.

Erze ve Mokşa

Mordva Nüfusunun Tataristan’daki Dağılımı
Kazan Vilayeti topraklarında Mordvalar daha çok
Çistopol, Spassk ve Tetüşi ilçelerinde yaşıyordu. Kazan
Vilayeti’nin 1861–1862 tarihlerine ait kayıtlarına göre
vilayetteki erkek Mordvaların sayısı 9.054 idi. 1860’ta
yayımlanan akademi üyesi F. İ. Videman’ın hesaplama
larına göre vilayette her iki cinsiyetten de 14.867
Mordva yaşıyordu. M. E. Evseyvyev’e göre ise 1920’li
Mordva ninesi

Bronzdan yapılan
at tasvirli süs.
VII–XI. yüzyıllar

yıllarda Mordvaların sayısı 42.000 civarındaydı
(Erzelerin sayısı 32.000, Mokşaların sayısı 10.000).
Tataristan’da yaşayan Mordvaların sayısı yıllara göre
şöyleydi (nüfus sayımı sonuçlarına göre): 1926 —
35.100, 1959 — 32.932, 1970 — 30.963, 1979 — 29.905,
1989 — 28.859.
2002 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ise Tataristan
Cumhuriyeti’ndeki Mordvaların sayısı 23.702 idi. 2010
Nüfus sayımına göre ise bu sayı, 19.156’dır.
Cumhuriyetteki Mordvaların yerleşimi ise hiç değişme
di. M. E. Evsevyev bu konuyla ilgili şunları yazmıştır:
“Erzeler, İdil’in sol tarafında yaşıyorlar. Nehrin sağ tara
fında Erzelere ait ancak üç köy mevcuttu: Krasnoe Pole,
Bessonovka, Vışka. Mokşalar ise nehrin sağ tarafında
yaşamaktadır. Nehrin sol tarafında ise yalnızca iki
Mokşa köyü vardı: Bazarnıe Yurtkuli ile Lesnıe Yutrtkuli.
Sol taraftaki Erzeler, buraya XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
Simbirsk ve Nijegorodsk vilayetlerinden gelip yerleştiler.
Dağ Mokşa ve Erzelerin nereden ve ne zaman gelip yer
leştiklerine dair elimizde kayıtlar yoktur.”
Karatay Mordvası
Tataristan’daki Mordvaların en eski gruplarından biri olarak Karatay Mordvası kabul edilmektedir.
Bunlar, Mordva etnosu içerisinde ayrı bir etnografik grubu oluşturmaktadır. Uzun bir süre boyunca
Tatarların arasında yaşamalarından dolayı bu Mordva grubu, Tatarların dilini ve bazı kültür unsurlarını benimsediler. Ancak buna rağmen yine de kendi Mordva bilinçlerini korumayı başardılar.
XVIII. yüzyılda bunlar Hristiyanlaştırıldılar. Bu husus, belli bir ölçüde onların tamamen
Tatarlaşmasını engelledi.
Günümüzde Karatay Mordvaları üç küçük köyde yaşamaktadır. Bunlar Tataristan’ın KamskoUstyinsk ilçesine bağlı Mordovskie Karatai, Zaovrajnıe Karatai ve Şerşalan köyleridir. Bunlar kendilerini Mordva olarak kabul etse de atalarının Mokşa mı Erze mi olduğunu hatırlamamaktadırlar.
Onlara komşu olan köylerin Tatarları, onları “Mokşa”, Ruslar ise “Mordva” olarak adlandırıyorlar.
Tatarca ve Rusça’yı da çok iyi bilmektedirler. Günümüzde kültürel açıdan baktığımızda Karatay
Mordvaları Ruslarla yakınlaşmaktadırlar. Bunun sebebi de birlikte çalışmaları ve eğitim almaları,
karma evlilikler yapmaları, aynı dine mensup olmalarıdır. 1976’da Mordovskie Karatai Köyü’nde
yapılan araştırmaya göre Mordva-Rus karma aileleri, köydeki ailelerin % 6.7’sini, Mordva-Tatar
karma aileleri ise % 2.2’sini oluşturuyordu. 1958’de adı geçen köylerdeki nüfus, 1.000 kişiye ulaşırken, 1976’da 300’e kadar geriledi. Başta köylülerin şehirlere göçü olmak üzere bunun birçok sebebi
vardır. Günümüzde bu köylerin nüfusu 100’ü geçmemektedir.
Karatay Mordvaları köylerinin adları ile etnik kimlikleri arasındaki bağlantıyı şöyle açıklamaktadırlar: “Karatay, bizim köyümüzdür. Bizler kendimize ise Mordva diyoruz. Biz, kendimize Karatay demiyoruz, bize başkaları da böyle demiyorlar. Diyorlar ki: “Bakınız Karataylar”. Ancak burada kastedilen
Karatay köyünden olmamızdır. Milletimize gelince: Biz Mordva’yız.” “Karatay” toponimi ise Büyük
Karatay Nehri ile Küçük Karatay Nehri adlarından gelmektedir.
Karatay Mordvalarının kültürü karma bir kültürdür. Bunda yalnızca Mokşa ve Erze unsurları yoktur.
Özellikle kıyafet ile bezekte Rus etkisi hissedilmektedir. Karatay Mordvalarının konuşma dili, Tatar
dilinin özel bir lehçesini oluşturmakta ve çok sayıda Erze, Mokşa ve Rusça kelime içermektedir.
Antropolojik açıdan bunlar en çok Mordvalara yakın olup Tatarlar’dan da belirgin bir şekilde ayırt
edilmektedirler. Daha ayrıntılı antropolojik analizler ise bazı belirtiler açısından onların Mordovya
(Mordva) Özerk Cumhuriyeti’nin Batı ilçelerindeki Mokşalara, başka belirtilere göre de Erzelere
daha yakın olduğunu göstermektedir. Böylece yalnızca etnokültürel ve etnodilsel açılardan değil
antropolojik bakımdan da Karatay Mordva’sı etnik karışım süreci yaşamıştır.

Tataristan Cumhuriyeti’ndeki
Mordva nüfusunun büyük bir kısmı,
günümüzde de Erze ve Mokşa’ya
bölünme özelliğini korumaktadır.
Tataristan topraklarında daha geç
bir tarihte ortaya çıkan ve İdil’in sol
kıyısında konuşulan Erze dili,
Ulyanovsk ve Nijegorod illerindeki
Erze dili ile aynıdır. İdil’in dağ tara
fındaki (sağ kıyısında) Bessonovka,
Krasnoe Pole, Vışka gibi köylerde
yaşayan
Erzelerin
dili
ise
Tataristan’daki Erzelerin ana kitlesi
nin dilinden önemli ölçüde farklıdır.
Bu da Erzelerin bu grubunun uzun
süreden beri bu topraklarda yaşa
dıklarını göstermektedir. Aynı şekil
de burada yaşayan Mokşaların dili
de Mordovya ve Penza İli’ndeki
Mokşaların dilinden farklıdır. Dağlık bölgelerde yaşa
yan Mokşalarla Erzeler asırlar boyunca yan yana yaşa
yarak ve sürekli olarak iletişim içerisinde olarak dilleri
ni de karıştırdılar. Mokşaların diline çok sayıda Erzece,
Erzelerin diline de çok sayıda Mokşa dilinden kelime
girdi. M. E. Evsevyev’e göre buradaki Erzelerle
Mokşalar karşılaştıklarında herkes kendi dilini konuş
tuğunda birbirini anlarken Penza ve Tambov vilayetle
rindeki Mokşaların dilini çok zor çözmektedirler.
Ekim Devrimi’ne kadar Kazan’daki Öğretmen
Okulu’nda, okulun kapatılmasından sonra ise birkaç
yüksekokulla Tataristan Cumhuriyeti Yurt Bilgisi
Müzesi’nde araştırmacı olarak çalışan M. E. Evsevyev
(1864–1931), XX. yüzyılın ilk çeyre
ğindeki Mordvaların etnografik tas
virini yaptı. İlk kez 1925’te Kazan’da
yayımlanan Mordva Tatrespubl iki
(Tataristan
Cumhuriyet i’ndeki
Mordvalar) adlı eserinde yazar,
Tataristan Cumhuriyeti’nde yaşa
yan Mokşalarla Erzeler’in kadın
kıyafetleri arasında da bir farkın
olmadığını belirtmiştir. Yazar bu
konuda şunları yazmıştır: “Mokşa
kadınlarının kendilerine özel kıyafet
ve başlıkları yoktu. Onlar Erzelere ait
kıyafet ve başlıkları giyorlar. Hâlbuki
MordvaMokşalara ait
göğüs süsü,
XIX. yüzyıl

Genç Erze kızının
bayramlık
kıyafeti, XIX.
yüzyılın sonu
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İd il’in sol kıyısındaki Mordvaların
kadın kıyafetleri, nehrin sağ kıyısın
da yaşayan Mordvaların kıyafetin
den çok farklıydı.”
Dinler ve İnançlar

Erze ailesi,
XX. yüzyılın başı

Günümüz Tataristan sınırları içe
risinde yaşayan Mordvalar, putpe
rest iken diğer Mordvalar gibi
orman ve tarlalarda ibadet ediyor
lardı. Çok sayıda Tanrıları vardı.
Bunların hepsi insan biçiminde
olmalarına rağmen hayvan, kuş,
balık, bitki vs.ye dönüşebiliyorlardı.
Bu Tanrılar, insanlara pek görün
mez, ancak ölüm ya da yangın gibi
durumlarda ortaya çıkarlardı.
Mordvalarla
Marilerin
Hristiyanlık öncesi inanç ve ayinle
rinin karşılaştırılmalı analizi, bu
halkların birçok Tanrısının gerek isim gerekse de fonk
siyon bakımından aynı olduğunu ortaya koydu. Örne
ğin Su Tanrısı, Mordva dilinde “Vedyava” (“vedy” — su;
“ava” — kadın, anne), Mari dilinde ise “Vyadava”;
Toprak Tanrısı Mordva dilinde “Modava”, Marilerde
“Mlandava” (“moda” ve “mlanda” — Mordva ve Mari
dillerinde toprak demektir); Ateş Tanrısı Mordva dilin
de “Tolava”, Mari dilinde “Tulava”; Ev Tanrısı
Mordvalarda da Marilerde de “Kudava” (her iki dilde de
“kudo” — ev demektir); Tarla Tanrısı Mordvalarda
“Norova”, Marilerde ise “Nurava” idi (“Norov” ve
“nur” — tarla, “ava” — kadın, annedir).
Muhtemelen bu inanç sistemi çok eskiden, Marilerle
Mordvaların atalarının aynı etnik birlikteliği oluştur
dukları ya da en azından yakın akraba bağlarına sahip
olduklarında ortaya çıktı. Daha sonraki tarihlerde İdil
ve Oka Nehri bölgelerindeki Fin Ugorların sosyal yapısı,
ataerkil karakter kazandığında, MordvaMari birlikteli
ği Mordva ve Mari olmak üzere iki ayrı kabile yapısına
parçalandı. Onların dinî inançlarla ayinleri de her biri

M. E. Evsevyev’in gözlemlerine göre Tataristan’daki Mokşa ve Erzelerin geleneksel ibadetleri, büyük ölçüde aynıydı. Bunların büyük bir kısmının ancak
isimleri farklıydı. Bugün Tetüşi ilçesinde yer alan Mokşaların Urüm Köyü’ndeki
ayinleri (duaları) baz alarak Evsevyev üç temel ayin sisteminin olduğunu yazmaktadır. Bunlar şunlardır: 1. Umumî ayinlerdi (keret ozks — sapan duası; liftima-suvaftema ozks — hayvan otlatma duası; vel ozks — barış duası; balamık
ozks — lapa duası; layma ozks — tavuk duası; aygır ozks — at duası; gran
ozks — sınırda dua); 2. Olağanüstü / tesadüfî dualar (staka ozks — köyde herhangi bir epidemi zuhur ettiğinde yapılan dua; tasta ozks — tarlalarda çekirge
istilâsı durumlarında yapılan dua); 3. Aile içi duaları (kudavan ozks — Ev
Tanrısı duası; sed alks ozks — bodrum duası; kaldaz ozks — ev / çiftlik duası;
avnya ozks — ambar duası).
Bütün bu ayin ve duaların temel noktası, Tanrıların lütfunu kazanmak için onlara kurban ve ikramların sunulmasıdır. Bu amaçla bu ayinlerde dualar yapılıyordu. Dualardan bir önceki gün hamamlarda yıkanıyor ve temiz kıyafetler giyiyorlardı. Önemli dua günlerinde ise çalışmıyorlardı. Bu tür günlerde çalışmak
günahtı (pejet). Dua ederken yüzlerini Doğu’ya çeviriyor, ellerini avuç açarak
yukarıya kaldırıyor ya da göğüslerine çapraz bir şekilde kesiştiriyorlar, diz çökerek ve yüzlerini yere değdirerek selamlıyorlardı. Mordva ayinlerinin belli tarihleri yoktu. Bunlar genellikle önemli işlerin başlangıcı, ortası veya sonu ile önemli
olaylara göre ayarlanıyordu.
Tanrı ve ölen atalarına kurban olarak hayvan ve kuş (at, öküz, inek, koyun,
domuz, keçi, kaz, ördek, tavuk) kesiyorlardı. Yine yemek olarak Tanrılara ekmek,
balık, buğday, et, bal, yağ, börek, hamur işi, alkollü ve alkolsüz içecekler sunuluyordu. Çok eskilerden insanların da kurban edildikleri bilinmektedir. Kurban
olarak özellikle metal olmak üzere paralar da kullanılıyordu. Yalnızca umumî
ayinler sırasında değil, aile içi ayin ve dualarda da kurban kesme/sunma uygulaması vardı. Sunulan kurbanın boyutu ve değeri genellikle Tanrılara yönlendirilen isteklere göre değişiyordu.

Erzelerin
bayramlık
kıyafetleri, XIX.
yüzyılın sonu —
XX. yüzyılın başı

nin ayrı özelliklerine göre bağımsız gelişmeye başladı.
Benzerlikler ise akrabalık değil de tarihî dönemsel
nitelik kazandı.
Mordvaların her Tanrıçası, başta her bir alanın, tabiat
güçlerinin, hanelerin, çiftlik yapılarının, hamisi ve orta
ğı (kirdi) iken zamanla bütün bunların sahibi (azorava)
oldu. Hatta bu Tanrıçaların kocaları (Viryata, Vedyata,
Kudatya, Tolatya, Varmatya vs.) ve aileleri vardı.
Bundan dolayı “Mordvaların 77 Tanrısı vardı” şeklindeki
sözü de abartma olarak kabul etmek gerekmektedir.
Hristiyanlık öncesi tanrılarını Mordvalar “Şkay”,
“Nişke” olarak adlandırıyorlardı. Bu Tanrı’nın sureti,
Erzelerdeki “inyazor” ile Mokşalardaki “otsyazor”
örnek alınarak oluşturuldu. Her iki kelime de “büyük
hâkim / sahip” anlamına gelmektedir. Bu kelimelerle
Mordvalar, Rusya’ya katılmadan önce kendi hüküm
darlarını, daha sonra ise Rus çarlarını adlandırıyordu.
Hristiyanlığı kabul ettikten sonra ise Mordvalar,

Bütün ölüleri
anma gününde
mezarlıkta yapılan
ayin.
Çeremşanskiy
İlçesi’ne bağlı
Afonkino Köyü,
1967

1880 ve 1883’te Svyaşennaya Kniga Vethogo i Novogo Zaveta (Eski ve Yeni Ahit.
Kutsal Kitap), 1882’de Matta İncili, 1884’te Bukvar Dlya Mordvı — Erzi
(Mordva Erzeler İçin Alfabe), 1884’te Günah Çıkartma Kitabı, 1888’de Glavnıe
Tserkovnıe Prazdniki (En Önemli Kilise Bayramları), 1890’da Molitvı i
Tserkovnıe Pesnopeniya (Dualar ve Kilise Şarkıları), 1890’da Evangelie Ot Luki
(Luka İncili) adlı eserler Erze dilinde basıldı.
1891’de Evangelie Ot Luki (Luka İncili), Molitvı Svyatoy Pashi (Kutsal
Paskalya’nın Duaları), Kreşenie Rusi (Rusya’nın Hristiyanlığı Kabulü) adlı
eserler de Mokşa dilinde yayımlandı. Bunun dışında 1882 ve 1883’te küçük tirajla da olsa Mordva şarkı ve masalları basıldı. Bu yayının yapılması, resmî iktidarın tercüme komisyonunu eleştirmesine yol açtı. Açıklamalar yapmak zorunda
kalan İlminskiy, Mordva dilinin Erze ve Mokşa lehçelerinin edebî normlarının
belirlenmesi ve bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Bu da halk edebiyatı araştırılmadan mümkün değildi. Mordva diline neredeyse bütün tercümeler Kazan’daki
Öğretmenlik Okulu’nun bünyesinde yer alan Mordva Okulu’nun hocaları
A. F. Yurtov (1854–1916) ve M. E. Evsevyev (1864–1931) tarafından yapıldı.

Altın Orda parası büyük önem arz etti. Demek ki bu
mezar ve yakınlarda bulunan yerleşim yeri, daha XIV.
yüzyılda vardı.
Köylünün insanların kaderi ve refahının bağlı olduğu
doğal afetler (kuraklık, rüzgâr, bora, dolu, soğuk, sel,
epidemi) karşısında güçsüzlüğü ile fakirlik, harap olma,
hatta ölüm korkusu ile yaşamaları gibi unsurlar,
Mordvaların dualarına yansımıştır. Şüphesiz dualarda
başka konular da işlenmiştir. Bazı dualarda hayat
sevinci, belli başlı işlerin tamamlanmasından sonra
köylülerin birlikte dinlenme isteği, hayattaki zorlukları
ve kaygıları zekice şakalar ve yumuşak mizahla kolay
laştırma çabası, kötü düşünceleri eğlenceli şarkılarla
unutturma denemesi gibi hususlara da rastlanmakta
dır. Ozkslar (dualar), toplumun ideolojik ve manevî bir
likteliğini pekiştiriyor, köy ekonomisi ile etnososyal
alandaki vazifelerin başarılı bir şekilde yerine getiril
mesini sağlıyordu.
Hristiyanlaştırma

Hristiyanlık
öncesindeki
Tanrılarının
adıyla
Hristiyanlık’taki Tanrılarını ifade etmeye başladılar.
Mordvaların geleneksel inanç ve ayinlerinde ozkslar
(dua etmek anlamındaki “oznoms” kelimesinden türe
yen isim), yani dualar önemli bir yer tutuyordu. Bu dua
ların amacı, dua edilen Tanrı’yı yumuşatmak, sürdürü
len çalışmalar (hayvan otlatma, tarım işleri, ekim işleri,
mahsul toplama vs.) sırasında onun himayesini kazan
maktı. Bu tür umumî dualar, köyün arka taraflarında,
dere ya da çeşmelerin yanında yapılıyordu. Yine eski
den ormanlar köylere yakın yerlerde bulunduğundan
dolayı ozkslar, yani dualar orman kenarında, karaağaç,
meşe ağacı, ıhlamur, akağaç veya çam ağacının altında
gerçekleşiyordu. Titrek kavak ile akçam ağacından
Mordvalar çekiniyor ve kaçıyorlardı. Bazı dualar sıra
sında yalnızca kadınlar ya da yalnızca erkekler, bazıla
rında ise hem erkekler hem de kadınlar bulunuyordu.
Dinî ayinler gerçekleştiren profesyonel din adamları
yoktu. Aile içerisindeki ayin ve dualar, evin büyükleri ve
genellikle de ev sahibinin eşi tarafından yapılıyordu.
Umumî ayinlerin yönetimi için ise köy toplantılarında
aksakallar seçiliyordu. Çok eskilerden Mordvalar’da
Tanrılarla insanlar arasında arabuluculuk yapan,
Tanrıların iradesini önceden saptayıp onların merha
metini kazanmasını, öfkelerini de söndürmesini bilen
şamanlarının olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda
Samara İli’nde bulunan Barbaşinskiy Mezarlığı’ndaki

Mordvalar, Orta İdil Boyu halkları arasından
Hristiyanlığı en erken kabul etmeye başlayan halktır.
Bunların vaftiz olmaya başlamalarına dair ilk kayıtlar,
daha XVI. yüzyılın başlarına aittir. 1508 tarihli Rus
Devleti’nin resmî belgelerinden birinde, yeni vaftiz
olan ve Nogay elçilerine Kolomna’dan Ukrayna’ya
kadarki topraklarda refakat etmesi istenilen Fedor adlı
bir Mordva’dan bahsedilmektedir. 1740’ta Kazan’da
Yeni Vaftiz Olanlar Bürosu oluşturuldu. Bu müessese
nin amacı ise Kazan, Nijegorod, Voronej ve Astarhan
vilayetlerinde Hristiyanlaştırma süreçlerini hızlandır
maktı.
Daha XVIII. yüzyılın sonunda Rus Ortodoks
Kilisesi’nin en ileri görüşlü din adamları Hristiyanlığın
gayri Rus halklar arasında başarılı bir şekilde yayılması
nı sağlamak için onların ana dillerini kullanmaya başla
dılar.
Rusya’nın
Rus
olmayan
halklarını
Hristiyanlaştırma fikrinin önemli aşamalarından biri de
26 Mart 1870’te Halk Eğitimi Bakanlar Kurulu’nun
“Rusya’da Yaşayan Yabancıların Eğitimine Dair Önlem
1844’te Kazan Ruhban Okulu’nun Rektörü Arşimandrit Kliment şöyle yazmıştır:
“Hristiyanlığa geçirilen halklar arasında Ortodoksluk en sağlam bir şekilde
Mordvalara kabul ettirildi. Sayı açısından ise en çok Çuvaşlar vaftiz edildi…
Çuvaşlar Ruslar arasında yerleşmiş olsalardı onlardan da Mordvalarda olduğu
gibi aynı başarıyı beklemek mümkün olurdu.”

Sarov’a giderken.
Mordvalı kadın
duacılar Diveev
Manastırı
yakınlarında

bir mezar dikkat çekicidir. Arkeolog
B. A. Latınin tarafından incelenen
bu mezar, kemeri süsleyen çok sayı
daki süs eşyası ile gömülen yaşlı bir
dedeye aitti. Merhumun sağ kaval
kemiğinin yanında ok ucu bulun
muştur. Bu ok, Tibetli Budistlerin
sihir işinde kullandıkları sihir okuna
benziyordu. B. A. Latınin, bu meza
rın bir şamana ait olduğuna dair bir
görüş attı. Mezarın tarihinin belir
lenmesi açısından burada bulunan
ve 1359–1360’ta Gülistan’da basılan

ler” hakkında İlminskiy Sistemi’ni
kabul etmesiydi. N. İ. İlminskiy, kili
selerdeki din adamlarının yerli halk
tan yetiştirilmesi gerektiğini
düşüncesinde olup bu konudaki
fikirlerini şöyle dile getiriyordu:
“Sadece düşmanca içgüdü ile hare
ket eden yabancı, kendi soydaşları
nın aklına ve kalbine doğrudan etki
de bulunabilir… Gayri Ruslar, yaban
cılara kıyasla kend i soydaşlarına
daha çok güveniyorlar.”
1867’de Kazan’da açılan Kutsal
Guriy Topluluğu adlı misyonerlik
kuruluşunun bünyesinde 1876’da
Tercüme Komisyonu kuruldu.
İlminskiy’in başkanlığını yaptığı
komisyon, misyonerlik kitapları
tercüme edip yayımladı. İlk
dönemde komisyon, Mordvalara
pek önem vermedi, çünkü
Mordvaları zaten Ruslaşmış olarak
görüyordu. Ancak belli bir süre
sonra Mordvaların İdil Boyu’ndaki
diğer halklara kıyasla daha iyi
Rusça bilmelerine rağmen bu sevi
yenin Mordvaların çocuklarında
Diveev
Manastırı’na
giden Mordvalı
duacılar
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Rusça eğitim alacak seviyede olmadığı anlaşıldı.
Bundan dolayı Kazan Eğitim Bölgesi’nin yönetimi, dinî
kaynaklar ve misyonerlik kaynaklarının Mordva diline
tercüme edilmesi ile ilgili tutumunu gözden geçirdi.
Ancak İlminskiy’in sistemi dahi, misyonerlik içeriğine
rağmen, tutarsız bir şekilde hayata geçirildi. Rusça’nın
dışında eğitimin verilmesi, gerek resmî yetkililer
gerekse de din adamları tarafından bir tehdit olarak
algılandı. Örneğin Eğitim Komisyonu üyesi ve Halk
Eğitim Bakanı A. İ. Georgievskiy 1867’de gayri Rusların
ana dillerinde eğitim görmelerinin yasaklanması
gerektiğini ileri sürdü, çünkü “bu husus, onların kendi
etnisite ve dillerine saygı duymaya başlamalarına

Mordva Erze
kadın kıyafeti,
XIX. yüzyılın
ikinci yarısı

Mokşa gelini ve
arkadaşları.
XX. yüzyılın başı

neden olabilirdi.” Halk Eğitimi Bakanlığı’nın dergisin
de gayri Rusların eğitimi meselesi tartışmaya açıldığın
da şöyle bir görüşe yer verilmişti: “Dil, bir halk demek
tir. Bir dile yazı kazandırdığınızda, onu edebî açıdan işle
diğinizde, gramerini ortaya koyduğunuzda, okul ve kili
sede kullanmaya başladığınızda, bu dili konuşan halkın
mevcudiyetini kabul etmiş olursunuz, bundan da önem
lisi bu tarihe kadar dillerine karşı ilgisiz kalan gayri
Rusları, kendilerine has değerlere önem veren bir halka
dönüştürürsünüz.”
Halk Eğitimi Bakanı Kont D. A. Tolstoy’un Kazan
Eğitim Bölgesi Başkanı M. Sokolov’a gönderdiği
tamimde gayri Rus halkların dillerinin ancak onların
gelişim sürecine ihtiyaç duyulduğunda ve ilköğretim
de kullanılabileceği yazılıyordu. M. Sokolov 9 Haziran
1870’te İlminskiy’e yazdığı mektupta bu durumu şöyle
izah etmiştir: “Bu tamimde yazılanlar gayri Rusların
okullarında yerel dillerin öğretileceği anlamına gelmiyor.
Erze kadın
kıyafeti,
1930’lu–1940’lı
yıllar

Mordvaların Kıyafeti
Mordvaların kıyafeti, eskiden onları diğer halklardan ayırt
eden önemli etnik göstergelerden biriydi. Mordva kıyafetinin bölgesel farklılıklara rağmen çok sayıda ortak özelliği
de mevcuttur. Bunların başında beyaz keten bezi, tunik benzeri gömlek, gömleğin üzerine giyilen üst beyaz kıyafet,
göğüs süsü, metal ve boncuktan süsler, hasır ayakkabı,
kemer, çizme ve dolama ya da sarma biçiminde çorap gelmektedir.
Erzelerin kıyafetleri arasında sert tabanlı başlık (pango) ile
peştamal de vardı. Mokşalar ise ayrıca keten bezinden beyaz
uzun pantolon, boncuklardan yakalık ve göğüslükler, çeşitli
karmaşık başlıklar, siyah ya da beyaz yünde dizlikler kullanıyorlardı.
Kıyafetlerin süslendiği nakışlı bezekler, diğer Fin Ugor
halklarının bezeklerine çok benziyordu. En önemli motifler
ise yılan kafası, boynuzlar, ay, akçamın ucu, yıldızlar vs. idi.

Gramer ve yazıya sahip olmayan bu dillerin öğrenilmesi
mümkün değildir.”
Sınırlı da olsa okul ile kiliselerde ana dillerin kulla
nılmaya başlanması ve dinî eserlerin Mordva dili de
dâhil olmak üzere Rusya halklarının dillerine tercüme
edilmesi, bu dillerin araştırılması ve geliştirilmesini,
millî kadroların yetişmesini ve millî bilincin artmasını
sağladı.

Erze kadın
kıyafeti,
1950’li yıllar

Genç Erze kadın
kıyafeti, XIX.
yüzyılın sonu

Sovyetler Döneminde Mordvalar
Ekim Devrimi’ne kadar Mordvalar da dâhil olmak
üzere Orta İdil bölgesinin gayriresmî başkenti ve bu
halkların millî kadrolarının bulunduğu yer olan
Kazan’ın rolü, Sovyet iktidarı döneminde azaldı.
Bunun sebebi ise bölgede millî devletlerin inşa süreci
nin başlamasıydı. Yerel yönetimlerden cumhuriyetleri
bölge halklarının kültürel merkezleri hâline getirmele
ri istendi. Bununla birlikte cumhuriyetlerdeki diğer
halkların çıkarları ancak kısmen gözetiliyordu.
RSFSC Milliyetlerden Sorumlu Komiserliği’nin
Mordva Bölümü’nün Başkanı M. E. Evsevyev, 1921’de

Mordva
Mokşalara ait
kadın kıyafeti,
1930’lu yıllar

Millî kıyafet giyen
Erze kadınları,
1987

Çuvaş Özerk Bölgesi ile Tataristan Cumhuriyeti’nde
yaşayan Mordvaları araştırdı ve kaleme aldığı raporun
da şunları kaydetti: “Tataristan Cumhuriyet i’nde
Mordvaların eğit im durumları Çuvaş Özerk
Bölgesi’ndekiyle aynıdır. Mordva dilinde kitap olmadığı
gibi bu d ilde ders verebilecek öğretmen de yoktu.
Bundan dolayı dersler Rusça yapılmaktadır, okula Kadın elbisesinin
devam edenlerin sayısı da fazla değildir. Mordvalar ara işlemesi,
sında okuma yazma bilenlerin sayısı fazla değildir. 1897 XIX. yüzyıl
yılındaki nüfus sayımına göre, okuma yazma bilen erkek
lerin oranı % 15.35, kadınların ise % 1.5 idi. Elimdeki bil
gilere göre bu rakamlar günümüzde de daha yüksek
değildir. Tataristan Cumhuriyeti’nde Mordvaların kuru
luşları da yok, onların çıkarlarını gözeten yetkililer de
yok. Millî Azınlıklar Komiserliği’nde çalışan memurlarla
yaptığım görüşmelerden burada yalnızca Mordvalara
değil Tatar olmayan diğer halklara yönelik de herhangi
bir çalışmanın yapılmadığını öğrendim.”
Tataristan’da her sene Fin Ugor Şarkı Festivali yapılmaktadır. Mordvaların kültür bayramları başta Tetüşi İlçesi’ndeki
Urüm Köyü olmak üzere köylerde kutlanmaktadır. Mordva
etnik müziğinin araştırılması ve propagandası, Tetüşi
Pedagoji Koleji’nin Mordva Bölümü’nde yapılmaktadır.
Mordva çocukları için “Podsolnuşek” (Ay Çiçeği) adlı internet sitesi kuruldu. Tetüşi İlçesi’nde kaydedilen Mordva şarkıları kitabı yayımlandı.

Sovyet iktidarı döneminde nesiller boyunca SSCB
halkları arasında hukukî ve fiili eşitliğin sağlanması ve
dostluk münasebetlerinin tesisi yönünde büyük çaba
sarf edildi. Bununla birlikte millî meseleler alanında
zorluk ve sorunlar birikti. Sosyalizm’i inşa yıllarında
millî siyaset, sınıfsal bir yaklaşım üzerine inşa edildi.
Bunun amacı da milletlerin birbirine yakınlaşmasını ve
daha sonraki aşamada kaynaşmasını sağlamaktı. Etnik
çıkarlar ise ikinci plana itildi, bazen ise tamamen göz
ardı edildi. Gayri Rus halkların ana dillerinde eğitimleri
gittikçe sınırlandırıldı, hatta sona erdi.
Günümüzde Tataristan’da Mordvalar cumhuriyetin
güney ve merkezî ilçelerinde yaşamaktadır. Mordvalar

yoğun olarak Tetüşi İlçesi (Mokşa) ile cumhuriyetin
petrol yataklarının bulunduğu bölgede (Erzya) yaşar
ken, Mordvaların bir başka boyu olan Mordva
Karataylar Tataristan Cumhuriyeti’nin Kamsko
Ustyinskiy İlçesi’nde ikamet etmektedirler.
Son yıllarda Tataristan’daki Mordvalar, ana dillerini
öğrenme gibi millî meselelere daha fazla önem verme
ye başladılar. Cumhuriyetin yedi okulunda Mordva dili
okutulmaya başlandı. “Erzyanka” (Erze Kadını) ve
“Teştine” (Yıldızcık) adlı folklor kulüpleri kuruldu.
Leninogorsk’ta “İneşkay” adlı dinî eğitim derneği faali
yete geçti. Derneğin amacı, FinUgor ve Türk halkları
nın etnik kültürünün temelinde Mordvaların manevî
canlanmasını sağlamaktı. Leninogorsk’taki “Velmema”
adlı Erze Derneği ise yalnızca Leninogorsk’taki radyo
kanalı için değil, Samara — 7 kanalı için de “Od Gayt”
adlı program yayımlamaktadır. 2001’de Tataristan
Mordvaları Mill îKültürel Birliği kuruldu. Birliğin başın
da Kazan Devlet Teknik Üniversitesi Pedagoji Bölümü
Başkanı Dr. S. V. Novikov bulunmaktadır.
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Udmurtlar

Udmurt Düğünü
Düğün, gelinin evinde yapılan kutlama ile damadın evinde
yapılan kutlama olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu.
Damadın akrabaları, gelini almaya gittiklerinde evin önünde onları gelinin akrabaları karşılıyor ve onlara geleneksel
ikramlarda bulunuyorlar, onlara düğünü yönetecek kimseyi takdim ediyorlardı. Düğünü yönetecek kimseyi kırmızı
köşeye minderin üstüne oturtuyor ve ikramdan sonra o,
misafirlerin isteği üzerine düğün şarkısını söylemeye başlıyordu. Bu andan ayrılıncaya kadar misafirlerin hepsi hiç
ara vermeden şarkı söylemeliydi. Udmurt düğün şarkıları
çok duygusaldılar. Düğün yöneticisi misafirleri gelini evinden alıp başta kendi evine, daha sonra ise gelinin bütün
akrabalarına götürüyordu; her yerde ikramlar yapılıyordu.
Eğlence tüm gece devam ediyordu. Bir sonraki sabah
damat da arkadaşıyla birlikte onlara katılıyor ve hep birlikte eğleniyorlardı. Bütün akrabaları tek tek ziyaret ettikten
sonra misafirler evlerine dağılıyorlardı. Bu arada gelinin
kaybolduğu ortaya çıkıyordu. Damat onu bulmak zorundaydı. Bundan sonra gelin, ailesiyle dramatik bir şekilde
vedalaşıyor ve veda şarkısı söyleniyordu. Daha sonra gelen
misafirler gelini ve çeyizini alıp gidiyorlardı. Damadın ebeveynleri ise düğün arabalarını evlerinin kapılarının önünde karşılıyordu. Gelinin ayaklarının altına yastık ya da
küçük bir halı atıyorlardı. Bunu gelinin yumuşak başlı
olması ve hayatının da iyi geçmesi dileğiyle yapıyorlardı.
Daha sonra gelin eve götürülüyor ve kadınların bölümünde oturtuluyor, üzerine de şal örtüyorlardı. Gençler uykuya
yattıktan sonra misafirler dağılıyorlardı. Bir sonraki gün
genç gelini yıkama töreni için yine toplanılıyordu. Bu
tören, gelini kadın kıyafetine giydirmekle başlıyordu. Kadın
kıyafetinin en önemli ayırt edici özelliği ise başlık idi. Genç
gelin hazır olduğunda kaynanası ona saka sırığı ile kovalar
veriyor ve böylece evin su ihtiyacını karşılama yükümlülüğünü ona devrediyordu. Evde toplananlar da gelin ile birlikte çeşmeye gidiyorlardı. Gelin çeşmeye ekmek ile yağ
götürüyor ve onu su cinine attıktan sonra kaynaktan su
alıyordu. Bundan sonra herkes birbirine su atmaya başlıyordu. Dönüş yolunda gelin eve su götürüyor ve o sudan
herkese ikram ediyordu.
Düğün şölenleri genellikle Et Kesimi Yortusu, Petro Günü,
Noel zamanında yapılıyordu. Ziyafete gelen gelin geleneğe
uygun olarak çok gürültü yapıyor, masayı kırmakla tehdit
ediyor, hamamdaki taşları ya da çatıdaki bacayı söküyor,
eve hayvan sokuyor, onu kesmekle tehdit ediyor, evde odun
kesiyor vs. Ayrılmadan önce de üzüntülü şarkılar söyleyerek
gelini ağlatıyorlardı.

Tataristan Cumhuriyeti’nde yaşayan en kalabalık
dördüncü etnik grup Udmurtlar’dır. 2010 Nüfus sayımı
na göre Udmurtların cumhuriyetteki nüfusu, 23.454’tür.
Kazan, Naberejnıe Çelnı, Agrız, Menzele, Baltasi,
Kukmora ve diğer ilçelerdeki Udmurt derneklerinin bir
leştirilmesi için Tataristan Cumhuriyeti Millî Kültür
Birliği kuruldu. Birliğin en önemli amacı Udmurtların
dili, kültürü ve geleneklerinin korunmasıydı.
Aile Gelenekleri
Udmurt kültürünün önemli boyutunu aile hayatında
ki önemli olaylarla ilgili âdetler oluşturmaktadır.
Ailenin bütün üyeleri bu sürece aktif olarak katılıyor
lardı. En önemli günlerden biri de düğündü. Udmurt
düğünleri kalabalık katılımcı sayısı, renklilik, oyunculuk
ile ayırt ediliyordu.
Eskiden gelin isteme âdeti uygulanıyordu. Bunun
yanı sıra gerek gelinin onayı ile gerekse onay olmak
sızın kız kaçırma vakaları yaşanıyordu. Kız istemeye

Anne ile bebeği,
Fotoğraf:
M. Menladşin

birkaç kez gidilirdi, çünkü ilk istemeden sonra kızı
vermek ayıp sayılıyordu. Olumsuz cevap ile karşıla
şan erkek tarafı bilerek kızın evinde eldivenlerini unu
tuyor ve böylece bir kez daha dönmek için sebepleri
oluyordu. Kız istemeye giderken erkek tarafı yanları
na tütün alıyor ve sohbet sırasında onu kızın babasına
veriyordu. Onun da tütünü övmesi, olumlu cevaba
işaretti. Masaya beyaz örtü seriyorlardı. Gelin evlen
mek istemediğinde örtüyü masadan çekip atıyor ve
evden koşup çıkıyordu. Kabul ettiği takdirde ise
misafirlere semaver ile çay hazırlıyordu. Daha sonra
taraflar söz için gün belirliyorlardı. Söz günü bazen
damadın kendisi de gelirdi. Ancak onun gelmesi şart
değildi. Damadın gelini ilk kez ancak düğünde gör
düğü de oluyordu. Söz günü başlık parası ile çeyiz
konuları, düğün âdetleri, süresi ve katılımcı sayısı
belirleniyordu.
Genç gelin evlilikten sonra en erken üç gün sonra
kendi ailesini ziyaret edebiliyor ve yanında da mutla
ka kocası bulunuyordu. Düğünden bir iki hafta sonra
da genç çiftin ebeveynleri karşılıklı ziyaretlerde bulu
nuyorlardı. Ot biçmenin ilk gününde genç çifti nehir
de yıkıyorlardı. Sonbaharda ise gelin, kocası ve onun
ebeveynleri ile birlikte çeyiz olarak vaat edilen hay
vanı almaya gidiyorlardı. Düğün merasimi bu şekilde
sona eriyordu.

Geleneksel
kıyafetli Udmurt
kadınları, 1998.
Fotoğraf:
V. Vladıkin

Bebeğin dünyaya gelmesi ile ilgi
li de çeşitli âdetler vardı. En önem
lilerinden biri de isim koyma mera
simiydi. Bebek hastalandığında ise
ona yeni bir isim veriliyordu. Bunun
dışında bebeğe sağlık ve mutlu
gelecek sağlamak amacıyla da bir
takım merasimler uygulanıyordu.
İlk dişin çıkması ile bebeğin ilk adı
mını atması da Udmurtlar tarafın
dan kutlanıyordu. Dişi ilk görenle
ilk adıma şahit olana hediye verili
yordu. Günümüzde ise bu mera
simler iyice azaltılmıştır. Köydeki
kadınlar, doğum yapan kadını ziya
ret ediyor, ona ikramlar getiriyor,
bir iki ay sonra da doğum dolayısıy
la kutlama yapıyorlardı. Bazıları
günümüzde de bebeğe nazar değ
memesi için onun alnına taze
kurum sürüyor veya tuz serpiyorlar.
Ağlayan çocuğun yüzüne su serpi
yorlardı. Doğum bayramında soba
kapağına vuruyorlardı. Artık buna
büyü olarak bakılmıyor, yalnızca
şaka ve oyundan ibaret olan bir
uygulama olarak kabul ediliyordu.
Geleneksel merasimlerden biri de cenaze ve anma
törenleriydi. İnançlarına göre ölüye öbür dünyaya
geçiş kolaylaştırılmalı, onun refahı sağlanmalıydı.
Bunların yerine getirilmemesi, ölenin ruhunu kızdıra
bilir, o da hayatta kalanlara kötülük yapabilirdi. Onu
yumuşatmak için kurban kesiyor (Ölüm günü tavuk

Udmurtlar,
XIX. yüzyılın başı.
Ressam: E. M.
Korneev

kesiyorlardı), “ruhun yıkanması için” de pencereye fin
canla su koyuyor, temiz havlu asıyorlardı.
Merhuma dokunduktan sonra insanlar hemen bun
dan “temizlenmeye” çalışıyorlardı. Bunun için tabutun
durduğu peykeye oturuyor, kıyafetlerini silkeliyor,
mezarlıktan çıkarken ayakkabılarını mezarlıktaki top
raktan temizliyor, cenaze törenine katılanları hamam
da yıkıyor, eve üç yıllık haşhaş ya da kül serpiyorlardı.
Anma merasimleri ise yedinci ya da dokuzuncu gün,
kırkıncı gece ve birinci yıl dönümünde yapılıyordu.
Anne ve babanın ölümlerinden üç yıl sonra ise onların
anısına mutlaka at ya da inek kurban ediliyordu.
Bayramlar

Udmurt köyünün hayatında takvim ve dinî bayramlar
da önemli rol oynuyordu. Bayramların önemli bir kısmı,
tarım işleriyle ilgiliydi. İlkbaharda
Köylülerin hayatındaki önemli olaylartarım işlerinin başlaması, gelenek
dan biri de Şubat ve Mart ayının başınsel ayin ve eğlence eşliğinde ger
da iplik hazırlama işinin tamamlanmaçekleşiyordu. Bu, Udmurtların en
sıydı. Bu günlerde kadınlar birbirlerine
eski ve en önemli bayramıydı.
yardım etmek üzere toplanıyorlardı.
Bunun en önemli göstergesi, bu
Gündüzleyin oyukta yumaklar yıkanıbayram sırasında farklı Tanrılara
yor, akşamleyin ise ikramlar yapılıyor,
çeşitli kurbanların sunulmasıydı.
eğlenceler tertip ediliyordu. Herkesin
Ayrıca “akaşka gur” adı verilen özel
yumağı yıkanıncaya kadar, kadınlar her bir melodi, yalnızca bu bayram sıra
gün başka bir evde toplanıyorlardı. Bu
sında söyleniyordu. Ortodoksluğun
süreç tamamlandıktan sonra ise ev gezyayılmasıyla ise bu gün, Paskalya’da
mesini de öngören genel bir bayram
kutlanmaya başlandı.
yapılıyordu. Kadınlar bu bayram sıraİlk saban izi bayramının kutlan
sında bayramın sembolü olan çıkrıkları
dığı belli bir gün yoktu. Bu bayra
yanlarında taşıyorlardı.
mın kutlanma günü, toprağın

ekime hazır olup olmamasına bağlıydı. Bundan dolayı
her sene bayram gününü aksakallar meclisi belirliyor
du. Toprak Tanrısı’na kurban sunma amacıyla ilk
sabanla birlikte toprağa ekmek kenarı ya da krep,
yumurta, tarlaya getirilen bütün yiyeceklerden birer
parça atılıyordu. Yine içecekler toprağa dökülüyordu.
Bütün bunları yaparken de Tanrı’dan tarım işlerini
kolaylıkla tamamlamak ve iyi mahsul almak konusun
da yardım istiyorlardı. Sürülmüş alana tohum ekerken
tohumla birlikte boyanmış yumurta da atıyorlardı.
Böylece Udmurtlar, alınacak mahsulün yumurta kadar
büyük olmasını diliyorlardı.
Tarım işlerinin tamamlanması dolayısıyla şükretme
ayinleri yapılıyordu. Bu ayinlerde Udmurtlar
Tanrı’dan ekin ve mahsulleri çekirge, doğal afetler ve
kuraklıktan korumasını ist iyorlardı. Mayıs ayının
sonunda ise birçok köyde toprakların yeşilleşmesi
dolayısıyla kutlamalar yapılıyordu. Bu tarihe kadar
ağaç dallarını kırmak, ot biçmek yasaktı. Bayram
günü ise akağaç, akçaağaç, kuş kirazı ağacı ve diğer
ağaçların
dallarıyla
evlerini
süslüyorlardı.
Ormanlarda kutlanan bu bayram daha sonra Troitsa
Bayramı (Paskalya’dan yedi hafta sonra yapılan
Yortu) olarak kutlanmaya başlandı.
Yaz mevsiminin son günlerinde, ot biçme işlerinin
hemen öncesinde “gerber” adı verilen bayram kutlanı
yordu. Udmurtlar başta geleneksel dua ve büyülerini
yapıyor, kurban kesiyor, daha sonra yaşlılara ikramlar
yapılıyor, gençler ise eğleniyorlardı. Bu bayramın
önemli unsurlarından biri de “tarla düğünü”dür. XX.
yüzyılda bu ayin, Petro Günü’nde yapılmaya başlandı.
Kızlar, bu bayramlarda çavdar tarlasında ya da çayır
larda toplanıyor, şarkı söylüyor, birbirlerine meyve
suları ikram ediyorlardı. Bazı köylerde komşu köylerin
tarlalarından başaklar çalıp kendi tarlalarına atıyorlar
dı. Bu uygulama ile iyi mahsul alma hedefleniyordu.
Kuraklık dönemlerde ise yağmur duaları yapılıyordu.
Kış mevsimine denk gelen bayramlar da vardı. Daha
sonraki tarihlerde Hristiyanlık’tan Noel Bayramı ile
ilgili bazı benimsemeler oldu. Noel Bayramı ile Vaftiz
Bayramı arası, Udmurtlar tarafından “vojodır” olarak
adlandırıldı. Bu dönemde düğünler yapılıyor, misafir
ler davet ediliyor, maskeli balolar yapılıyor, fal bakılı
yordu. Şubat ayında, harman döğme işi tamamlandık
tan sonra her aile başta ayrı bir kutlama yapıyor,
ardından bütün köy halkı bir araya gelerek bu bayramı
kutluyordu. Zamanla bu bayramın yerini, Et Kesimi
Yortusu aldı. Bu bayram, kış ve ilkbahar bayramlarının
sonuncusuydu. Bütün Yortu boyunca krep ve çörek
pişiriyorlardı. Ancak en önemli ikram, “üaça” adı veri
len zencefilli kek ile “şekera” adlı tereyağlı yumurtalı
küçük poğaçalardı.
İlkbaharda doğanın uyanışı ve köylünün yeni (tarım)
yılının başlaması dolayısıyla da farklı ayinler yapılıyor
du. Yine sonbaharda kutlanan bayramlardan biri de
yeni mahsul bayramı olan “vıl juk” (yeni lapa) bayramı
idi. Daha sonra bu bayram, İlyin Günü ile birleşti. Yılın
son bayramı ise Kasım ayının sonu ile Aralık ayının
başında kutlanan Sonbahar Bayramı idi. Ayinlerin
amacı ise günah, hastalık, kötü ruhlardan “temizlen
mek” ve hububat ile hayvanların artmasını sağlamak
tı. Bayramlardan önce hamamlar yakılıyor, evler ve
hayvanlar tütsüye tutuluyor, çiftlikler metal eşya ile
çiziliyor, ev ve kapılara sopa ile vuruluyor, tüfeklerden
ateş ediliyordu.
Böylece bayramlar; çeşitli ayinler, dualar, şarkılar,
büyüler, fal bakmalar, eğlenceler, danslar, oyunlar
vs.den oluşuyordu. Her bir vatandaş hem katılımcı
hem izleyiciydi.
Kıyafet
Udmurtların millî kıyafeti, güzellik kanunu ve pratik
amaçlar doğrultusunda oluştu. Kıyafet; beyaz keten,
daha sonra ise keten bezi, çuha ve koyun postundan
yapılıyordu. XIX. yüzyılda beyaz ketenin yerini değişik
renkte ipliklerden yapılmış ve genelde evde dokun
muş kaba keten ya da pamuklu kumaş aldı.
Udmurt kadınının kıyafeti; tunik benzeri gömlek,
önlük, desenli örme çorap, tabansız keten çorap, lapti
(huş kabuğundan, ipten örülmüş pabuçlar), başmak ve
valenkiden (keçe çizme) oluşuyordu. Üst kıyafet ola
rak kısa kollu pardesü, yelek ve kolsuz ceket kullanılı
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ipliklerden yapılmış ve genelde evde dokunmuş kaba
ketenden dikiyorlardı. Bu pantolonlar sıkça beyaz çiz
gili mavi renkteydiler. Erkek kıyafetinde kemerlerin
ayrı bir önemi vardı. İşlenmemiş deriden yapılan
kemerler, çeşitli yün iplerden dokunmuş veya örülmüş
kemerler, fabrika üretimi geniş ve genellikle de kırmı
zı çizgili kuşaklar bu kemerlerin başlıcalarıydı. Eskiden
çuhadan yapılan kalpaklar tercih edilirken, XIX. yüzyıl
da keçeden şapkalar moda oldu. Kışları ise koyun pos
tundan kulakları da kapatan şapkalar giyiyorlardı.
Ayaklarına yün ya da ketenden uzun ve geniş kumaş
şeridi bağlıyor, kışları valenki (keçe çizmeler) giyiyor

Udmurt kızının
kıyafeti.
XIX. yüzyıl

Udmurtların Mitolojisi
Mitler, Udmurtların uzay ve üç tabakalı dünya yapısı hakkındaki görüşlerini
yansıtmaktadırlar. Yine kesilen kurban ve sunulan hediyeler de bu görüşü destekler. En üst dünya için kesilen kurban, çubuklardan örülen dayanakla ağaçların tepesine yerleştiriliyordu. Orta dünyaya ise hayvanların derileri, özel süslenmiş kuklalar, havlular, renkli kumaş parçaları, ağaç dallarına bağlanan kurdeleler sunuluyordu. Bu eşyalar aynı zamanda orta ve alt dünyalar arasında arabulucu rolü oynuyorlardı. Alt dünyaya bira, eritilmiş yağ sunuyor ya da bunlarla
kutsal ağacı suluyorlardı. Kurban kesilen hayvanın kemikleri ile gümüş paralar
da buraya gömülüyordu. Böylece dünyanın her üç kısmı da yumuşatılıyordu.
Dünyanın alanı dikey olarak üçe (üst, orta, alt), yatay olarak da dörde (doğu,
batı, kuzey, güney) bölünüyordu.
Tanrılar için kurban olarak hayvanların sunulmasına özen gösteriyor ve
Tanrıların da insanlara aynı şekilde cömert davranacağına inanıyorlardı.
Cömertlikten kastedilen de altın, gümüş ve diğer zenginliklerin olduğu evlerdi.
Yapılan dualardaki isteklerin analizi, iktidarla münasebetlerden tutun da aile içi
münasebetlere kadar hayatın her durumu ile ilgili dua ve sihir sözlerinin olduğunu göstermektedir. Bu münasebetlerde Tanrı — iktidar — doğa — ekmek —
av — şans — hayvanlar — refah — aile — sağlık — mutluluk — iyi onur —
Tanrılar sıralaması vardı. Köylü evi, sosyal ütopik yapı modelinin temelini oluşturuyordu. Çiftliklerin 30 sajenlik (1 sajen = 2.134 metrıe) boş alanının ayrı bir
önemi vardı. Bu alan hiçbir zaman kırçla kaplanmıyor, burada uzun yaban otları çıkmıyordu.

lardı. Erkeklerin üst kıyafeti, kadın kıyafetinden farklı
olmayıp dukes ya da kürktü.
Udmurt Mutfağı

yordu. Kışın ise kırmızı ya da siyah çizgili kırmızı kaf
tan, çuhadan kaftan ve kürk giyiliyordu. Bayramlık
kaftanlarla kürkler, günlüklerden farklı olarak belden
ayrılabilir şekilde ve büzgülü dikiliyordu.
Udmurtların başlıkları çok çeşitliydi. Eskiden kadın
lar, huş kabuğundan yapılan yüksek şapkalar takıyor
du. Bunlar keten bezi ile işlenmiş, kurdele, boncuk vb.
parçalarla süslenmişti. Bunun dışında Udmurt kadınla
rı uçları arkaya sarkan baş havlusu, yaşlı kadınlar ise
başörtüsü bağlıyorlardı. Genç kızlar da başörtüsü, bay
ramlık sargı ve zarif şapkalar takıyorlardı. Udmurt
kadınları kendilerine nesilden nesile kalan süs eşyala
rını da kullanıyorlardı. Kadınların kullandıkları göğüs
süsleri, küpeler, yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar ve
diğer süs eşyaları para, inci boncuk, sırmadan yapılı
yordu. Beyaz keten bezinden yapılan kıyafetlerin
etek, kol ve göğüs kısımları zengin bir şekilde süsleni
yordu. Bunun dışında kadınlar, işlenmiş göğüslükler
kullanıyorlardı. Kızlar ise paralardan yapılan taç takı
yorlardı. Udmurt millî kıyafetinde kemerlerin ayrı bir
yeri vardı. Süslü başörtüleri bu kemerlere tutturulu
yordu.
Erkeklerin kıyafeti, kadınların kıyafetine kıyasla çok
daha az çeşitlilik arz etmekteydi. Beyaz veya renkli bir
gömlek, önceleri düğmesiz ve bağsız, göğsün sağ
tarafında oyuklu yapılıyordu. Daha sonra düğme de
kullanılmaya başlandı. Pantolonları ise değişik renkte

Günümüzde olduğu gibi eskiden de şi (lahana), man
tar, hamur, balık, tavuk ve nohut içeren çorbalar ve tut
maç çorbası pişiriyorlardı. İlkbaharda ısırgan otu ve
kuzukulağı gibi otlardan da çorba yapıyorlardı.
Geleneksel yiyeceklerin başında çeşitli lapalar gelmek
tedir. Onları çeşitli buğdaylardan yapıyorlardı. Ancak
en sevileni karabuğday, arpa ve arpanohut karışımın
dan yapılan lapalardı. Pişirilmiş nohuttan köfte, kaynar
suya un atarak da nişastalı tatlı yapıyorlardı. Süt ve
yumurta eklenerek yapılan patates püresi de çok popü
lerdi. Yine soğuk içilen çorbalar da çok yaygındı. Bunlar
patates ile turptan, lahanadan, et veya ciğer ile soğan
dan, yeşil soğandan, ayrandan yapılıyordu.
Unlu mamuller de çok yaygındı. Ekmek, ekşi maya
dan çörek, eskiden karabuğday ve yulaf unundan krep
yapıyorlardı. Şimdi ise daha çok buğday ununu kullanı
yorlar. Mayasız hamurdan üstü peynirli poğaçalar yapı
lıyordu. İçine ise et, mantar, balık, lahana koyuluyordu.
En meşhur yemeklerinden biri de pelnyan (pelmeni:
mantı) idi. Özellikle bayramlarda mayalanmış hamur
dan balıklı börek ile büyük kalın pide hazırlıyorlardı.
Aynı hamurdan çocukların çok sevdiği “şekera” adı
verilen hamur işi yapıyorlardı. Çok fazla tatlı tüketmi
yorlardı. En yaygın tatlıları ise baldı. Eskiden kendirden
çeşitli tatlılar yapıyorlardı. Her aile ev ortamında ken
disi için kendir ya da keten yağı yapıyordu. Artık kendir
kullanılmıyor, kendirden yapılan tatlılar da yapılmıyor.
Yumurtayla yapılan yemekler çok yaygındı. Çünkü
yumurta, refah ve bereket sembolü olarak kabul edili
yor ve sıkça çeşitli ayinlerde kullanılıyordu. Yumurta
her şekilde (haşlanarak ya da omlet olarak) tüketiliyor,
yumurtadan farklı yemekler yapılıyor, başta balık çor
bası olmak üzere çeşitli çorbalara atılıyordu.
Udmurtlar sütten kaymak, yoğurt, lor peyniri ve yağ
yapıyorlardı. Kış için salatalık ve lahana turşusu yapı
yor, mantar marine ediyorlardı.

Udmurtların en yaygın içecekleri
kvas (alkolsüz bira), bira, ayran,
pancar, kartopu ve diğer meyvele
rin sularıydı. İlkbaharda huş özü içi
yorlardı. Yine nane, kılıçotu, kuş
üzümü gibi meyve ve otların yap
raklarını kaynatıyorlardı. Alkollü
içecekler arasında ise Udmurt şara
bı olarak da adlandırılan samogon
(evde yapılan içki) meşhurdu.

Günümüzde ise doğa putperest dinine, egzotik Doğu
felsefîdinî konseptlerine vs. yöneliş arttı.
Folklor

Tarihleri boyunca Udmurtlar çeşitli janrlarda sözlü
halk sanatı eserleri (mitler, hikâyeler, masallar, atasöz
leri, bulmacalar, şarkılar, oyunlar) yarattılar. Bu eserler,
Udmurtların hayatının bütün taraflarını kapsamakta
dır. Tılsımlar ve büyüler ise sihir faaliyetleri ile ayinlerin
edebî kısmını oluşturmaktadır.
İnançlar
Folklor, düşman istilasına karşı bahadırların vatan
toprakları için verdiği mücadeleler hakkında hikâyeler
Bir etnik grubun dünya hakkın
içermektedir. Kabile reislerinin kahramanlık hikâyeleri
daki dinîmitolojik düşünceleri, hal
de mevcuttur. Hayvanlar ve mitolojik varlıklar hakkın
kın mental yapısı, hayat tarzı,
daki masallarla peri masalları da çok yaygındı.
maddî ve manevî kültürü hakkında
Şarkılar da Udmurt folklorunun önemli bir parçasını
bilgi vermektedir. XVI. yüzyılda
oluşturmaktadır. Şarkılar ayin şarkıları ve normal şarkı
Udmurtlar arasında Hristiyanlık
lar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Udmurtlara göre
yayılmaya başladı, bir sonraki yüz
konuşmayı öğrenen herkes şarkı da söylemeliydi.
yılda ise iyice hız kazandı. Ancak bu
Şarkı söylemeyi bilmeyene, “sola söyleyen”, yani
din, Udmurtlar tarafından tam olarak kabul edilmedi İ. G. Georgi’nin
“melodiyi bozan” diyor ve onunla dalga geçiyorlardı.
ve anlaşılamadı. Bundan dolayı Udmurtlar, 1776 tarihli “Rus Bununla birlikte Udmurtların görüşüne göre iyi şarkı
Hristiyanlığın yanı sıra önceki dinî inançlarının ilkel Devleti’nde
söyleyen kimse genellikle mutsuz oluyordu.
Yaşayan
şekillerini devam ettirdiler.
Udmurt şarkıları çok çeşitli ve çok konuluydu: Askerî
Eski din çok karmaşık, ancak aynı zamanda da geliş Halkların Tasviri” ve lirik şarkılardan başka düğün, oyun, dans, savaş ve
mişti. Her dinin en önemli unsuru, onun Tanrılarıdır. adlı kitabında yer ayin şarkıları da mevcuttu. Ayrıca kötü kader, yetimlik,
Udmurtların yaklaşık 40 Tanrısı, ruhları ve mitolojik alan Udmurt
kolhoz hayatı, av, arıcılık, vs. de şarkılara konu olurdu.
varlıkları vardı. Bunların en önemlisi, Gökyüzü kadının resmi
Udmurtlar misafirleri şarkılarla karşılıyor ve uğurluyor,
Tanrısı — İnmar idi.
değerli bir hediyeymişçesine birbirlerine söylüyorlardı.
Yeryüzü Tanrısı — Kıldısin, Doğa Tanrısı ise Kuaz idi.
Günümüzde şarkı ve dans geleneği genellikle folklor
Bunların dışında orman devi, su cini, hamam cini, ev
grupları tarafından devam ettirilmektedir.
cini, kötü (yarım insan) varlık, uzun dişli varlık, periler
İlk müzik aletleri muhtemelen daha çok sinyal verme
vb. yaratık ve ruhlara önem veriyorlardı. Udmurtlarda
ve büyü fonksiyonlarına sahipti. Bunlar avcıların kul
ayrıca Kukri Baba, Kalmık Kışno gibi kadın yaratıklar da
vardı.
Udmurtların dininde kutsal koruların da önemi ayrıy
dı. Yine kötülük ve hastalık yayan kötü varlıkların yaşa
Udmurt kızının
dığı kötü yerlerin olduğuna inanıyorlardı. Yine her
bayramlık kıyafeti, şeyin — su, geçiş zamanı, kış ve yaz güneşi, toprak,
XIX. yüzyıl
güneş, göksuyu vs. — anasının olduğu düşünülüyordu.
Udmurtların iki kutsal yerinin
adına göre, Udmurt köy dünyası da
genellikle iki gruba — Kua soyu ile
Luda soyu — ayrılıyordu. Tanrılara
sunulan en yaygın hediyelerden biri
de yüzen kuştu (Genellikle de
ördekti). Ördek kültünün kökenleri
çok eskiye dayanmakta ve Fin Ugor
halklarının en güvenilir dinîmitolo
jik sembolü olarak kabul edilmekte
dir. Çok renkli bir yapıya rağmen
Udmurtların dinîmitolojik kom
pleksleri iki grupta toplanabilir.
Bunlar soy ve tarım işleri ile ilgili
inançlardır.
Geriye
kalanlar
(Totemizm, otçuluk, Şamanizm,
meslekî kültler vs.) ise eski inanç
veya ideolojik sistemin bir parçası
olarak inançlar sistemine dâhil
oldular.
Aile — soy kültleri ise ailesoy
kutsalları ile atalar kültleri olmak
landığı yaban kuşlarının sesini çıkaran düdükler ile
üzere ikiye ayrılıyordu. Ailesoy kut Halı dokumacısı
salları kültü, ailenin ve soyun kut D. Kurbatova’nın geçen yüzyılda çeşitli ayinlerde şeytanlarla cinleri
kovalamak için kullanılan ve ağaçtan yapılan dönen
sallarına hürmet edilmesinden iba portresi. Ressam:
retti. Daha XX. yüzyılın başında her A. P. Holmogorov, cırcırlardı. Ses sinyallerinin verilmesi için ormanlarda
iki çam ağacı arasına çeşitli kalibrede takozlar asıyor
Udmurt köyünde ve neredeyse her 1970
lardı. Söz konusu ilkel aletlerle ustalar fazla zor olma
ailede bir kült vardı. Udmurtlar bu
yan melodiler çıkarıyorlardı. Bu aletleri Udmurtlar hay
külte “vorşud” adını vermişlerdir.
van ve kuş kemiklerinden, kaz kanatlarından, bitki sap
Bu kelime ile aslında aile ve soyun
larından, yanmış kilden, boynuzlardan vs.den yapıyor
kutsallarını, himayeci Tanrı’yı, bu
lardı. Udmurtlar özellikle sonraki tarihlerde volınka
Tanrı’nın büründüğü hayvan ve
(gayda) ve krez (saz tipi) gibi müzik aletlerini de kulla
insan biçiminde olan tasvirini, anne
nıyorlardı.
tarafından akrabaların ekzogami
açısından birleşmesini ifade ediyor
lardı. Atalar kültüne ise özellikle
cenaze, anma günü ve ayinlerinde
başvuruluyordu.
İslâmiyet ile Hristiyanlığın etki
siyle Udmurtlar arasında dinî sen
kretizm ortaya çıktı, kutsalların
suretleri yerli Tanrılarla birleşti.
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Eski Sovyet Coğrafyası
BDT ülkeleri ile Baltık ülkelerinde yaşayan Tatarlar,
SSCB’nin yıkılmasıyla birlikte diaspora statüsünü
elde ettiler. Tatarlar, eski Sovyet coğrafyasındaki
cumhuriyetlerde titüler halkların hayatın bütün alan
larında hâkim oldukları bir ortamda entegrasyon
sorunu ile karşı karşıya kaldılar. 1990’lı yıllarda siyasî
ve sosyoekonomik alanlardaki sorunlar, eski Sovyet
cumhuriyetlerindeki titüler olmayan halkların toplu
ca göçüne ve onlar arasında doğum oranının azalma
sına sebep oldu. Bundan dolayı bu cumhuriyetlerde
ki Tatar nüfusu azaldı ve azalmaya devam etmekte
dir. Bu süreç özellikle Orta Asya ülkelerinde hızlı iler
lemektedir. Tatarların çoğu başta Tataristan
Cumhuriyeti olmak üzere Rusya Federasyonu’na göç
“Vatanım” adlı
etti.
Bağımsız Devletler Topluluğu
Azerbaycan’daki Tatar Diasporası
Azerbaycan’daki Tatar diasporasının tarihi çok
eskiye dayanmaktadır. XIX. yüzyıldan it ibaren
Tatarların Kafkasya Ötesi’ne gelip yerleşmelerinin
merkezi Bakü oldu. Petrol yataklarındaki iş imkânla
rı, yumuşak iklim, iyi iaşe imkânı Tatar göçmenlerini
buraya çeken önemli faktörlerdi. Tatarca ile
Azerbaycan Türkçesi arasındaki yakınlık, ortak din ve
Azerbaycan toplumunun müsamahalı yaklaşımı da
buraya yapılan Tatar göçlerinde önemli rol oynadı.
Daha devrim öncesinde Bakü’de önemli bir Tatar
aydın sınıfı oluştu. Burada Tatar dilinde gazete ve
kitaplar basılmaya başlandı, toplumsal düşünce
gelişti, Tatar tiyatrosu faaliyet gösterdi.
Azerbaycan’daki Tatarlar petrol yatakları, inşaat ve
maden ocaklarında çalıştılar. Sovyet yıllarında bura
daki Tatar diasporası, 1920’li yıllarda İdil Boyu’ndaki
açlıktan kaçıp gelenlerle petrol endüstrisinde çalış
mak üzere gelen uzmanlar sayesinde arttı.
Sovyet döneminde Azerbaycan ile Tataristan’daki
petrol ve petrokimya kompleksleri birbirlerine bağ
lıydı. İdil Boyu’nda “İkinci Bakü”nün keşf inden
sonra Azerbaycanlı petrolcüler, Tatar meslektaşları
na yeni yatakları keşfetme konusunda yardım etti
ler, bunun için ihtiyaç duyulan teknolojiler gönder
diler. Tataristan’ın petrol sanayisinde çalışan yüzler
ce kişi, Hazar’daki petrol yataklarında eğitim ve staj
gördüler.
Bağımsız Azerbaycan’ın kuruluşuyla Tatarlar ülke
den ayrılmaya başladılar. Bu göç süreci, cumhuriyet

Siyasî ve sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı yapılan göçler neticesinde Tatarlar,
Rusya Federasyonu, eski Sovyet coğrafyası ve yurt dışına dağıldılar. 1999–2002
yıllarında BDT ve Baltık ülkelerinde yapılan nüfus sayımları ile yurt dışındaki
Tatar millî kültür merkezlerinin verdiği istatistiklere dayanarak Bütün Dünya
Tatarları Kongresi’nin İcra Komitesi, Rusya Federasyonu dışında yaşayan
Tatarların toplam sayısının yaklaşık 884.000 olduğunu, bunlardan 820.800’ünün
eski Sovyet coğrafyasında, 63.500’ünün yurt dışında yaşadığını belirtmektedir.
Tatar halkının önemli özelliklerinden biri de örgütlenme geleneğine sahip olması
ve toplumsal hayata aktif katılımdır. Bundan dolayı Tatarlar yurt dışında toplu
bir şekilde yaşamakta ve çeşitli kültür merkezleri ve dernekler etrafında örgütlenmektedirler.

STK Başkanı ve
Rusya Bilimler
Akademisi Üyesi
R. S. Akçurin,
Rusya
Federasyonu’nun
ilk Devlet Başkanı
Boris Yeltsin’i
ameliyat etmişti.

Azerbaycan’daki
Sabantuy, 2004

Azerbaycan ile Tataristan Arasındaki Kültürel Bağlantılar
XX. yüzyılın başında Bakü’de Tatar Tiyatrosu kuruldu.
1920’den itibaren burada meşhur sanatçı Marziya Davıdova
çalıştı. 1910’da Bestujev Kursları’nı tamamlayan
Aynelhayat Baişeva matematik dersleri vermek için Bakü’ye
geldi. O, Azerbaycan’daki ilk kadın matematikçiydi ve uzun
bir süre Bakü Devlet Üniversitesi’nde çalıştı. Onun kardeşi
Gulyandam ise Kazan Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra Bakü’deki hastanelerden birinde doktor olarak çalıştı, daha sonra ise Tıp Enstitüsü’nde profesörlüğe kadar
yükselerek 1980’e dek bölüm başkanlığı yaptı.

için de olumsuz sonuçlara yol açtı. Zira cumhuriyeti
terk edenler kalifiye elemanlardı. Tatarların göçünü
azaltmak ve millî kültürlerinin korunması için ihtiyaç
duyulan şartları oluşturmak amacıyla 90’lı yıllarda
cumhuriyette Tatar millîkültür merkezleri kurulma
ya başlandı.
Azerbaycan’da 25.900 Tatar yaşamaktadır (2009).
En büyük Tatar cemiyeti Bakü’de bulunmaktadır.
Bütün millîkültürel dernek ve oluşumlar da Bakü’de
faaliyet göstermektedir.
Azerbaycan’daki “Tugan Tel” (Ana Dil) adlı Tatar
Kültür Derneği 1990’da kuruldu. Dernek Abdullah
Tukay ve Musa Celil günleri, Tataristan Cumhuriyeti
Günü, Kurban Bayramı, Sabantuy ve diğer kültürel,
sosyal, ilmî ve dinî gün ve bayramları kutlamakta, bu
günlerle ilgili çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.
1996’dan it ibaren derneğin başkanlığını Gülcan
Myasoutova yapmaktadır. Bu derneğin inisiyatifi ile
1997’de “Yaşlek” (Gençlik) adlı Tatar Gençleri Merkezi
(2004’ten itibaren başkanlığını Diyaz Ahmecanov
yapmaktadır), “Yaratıgız” (Seviniz) adlı müzik toplu
luğu ve “Sandugaç” adlı çocuk müzik grubu kuruldu.
Dönemin Tataristan Devlet Başkanı Mintimer Şay
miev’in 1996’da Azerbaycan’a resmî bir ziyaret ger
çekleştirmesi de Tatar diasporasının toplumsal haya
tının
canlanmasını
sağladı.
Aynı
sene
Azerbaycan’daki Tataristan Yetkili Temsilciliği’nin
bünyesinde Tatar cemiyet inin kuruluş toplantısı
yapıldı. Bu cemiyet in yönet im kurulunda
Azerbaycan Millî Kahramanı Mazahir Rustamov adlı
2 No’lu Okul’un müdürü ve Pedagoji Bilimleri
Doktoru Şevket Veliahmedov, Ş. Mercanî Fonu
Başkanı ve Yetkili Temsilcik bünyesinde faaliyet gös
teren Kadınlar Kulübü Başkanı Profesör Elvira
İlyazova, Pedagoji Bilimleri Doktoru, Profesör Reis
Azimov yer aldılar. Cemiyet in en önemli amacı,
Azerbaycan topraklarında yaşayan bütün Tatarları
bir araya getirmek, Azerbaycan ve Tatar halkları ara
sındaki dostluğu pekiştirmekti.
Ş. Mercanî Fonu da önemli faaliyetlerde bulun
maktadır. Fon, resmî ve dinî bayramlarda ihtiyaç
duyan kimselere — harp malûlü, eski muharip, emek
li, Buzovna şehrindeki huzurevi ve yetimhaneye —
yardım etmektedir. Ş. Veliahmedov’un Rusya’ya
dönmesinden sonra cemiyetin başında Tataristan’ın
Azerbaycan’daki Yetkili Temsilciği’nin Başkanı Rafael
İlyazov’un eşi Elmira İlyazova bulunmaktadır.

Azerbaycan
Tatarları millî
bayramlarını kutluyorlar, 2004

Tatarlar günümüzde Azerbaycan’da çeşitli sanayi
dallarında (petrol üretimi ve yatakların işletilmesi,
doğal gaz çıkartılması, inşaat) çalışmaktadırlar.
Azerbaycan’ın önde gelen sporcuları olan Zemfira
Meftahetdinova (atıcılıkta 2000 ve 2004’te Olimpiyat
şampiyonu, iki kez dünya şampiyonu) ile Rafiga
Şabanova (hentbolda 1976 Olimpiyat Şampiyonu ve
Avrupa Kupası şampiyonu), Tatar kökenlidirler.

verildi. Onlara yükümlülükler verildi, vergiye tâbi
tutuldular. Temel uğraşları ise bahçecilik, hayvancı
lık, dericilikti.
1917 Devrimi ve İç Savaş’tan sonra Belarus
Tatarlarının büyük bir kısmı (6.000), kendilerini
1918–1939’da Polonya’nın hâkimiyeti altında kalan
Batı Belarus’ta buldu. Ancak burada da kendi etnik
kimliklerini korumayı başardılar.
LehistanLitvanya Birliği Tatarlarının dinî birlik
ve kültürel merkezleri vardı. Rocznik Tatarski (Tatar
Yıllığı), Zycie Tatarskie (Tatar Hayatı), Przeglad
İslâmski (İslâm Bakışı) gibi dergiler yayımlandı.
Müslüman Tatarların yoğun olarak yaşadığı yerler
Tatarlar, Pronvaldskaya Savaşı’na (1410) aktif olarak
katıldılar. Bu tarihte Toktamış Han’ın oğlu Celaleddin’in
süvari birliği, Töton Şövalyelerini bozguna uğrattı.
Bunun karşılığında Büyük Knez Vitovt, birçok Tatara
toprak ve asilzade unvanı verdi. Asançukoviç, Barınskiy,
Kadıçeviç, Koritskiy, Kriçinskiy, Lovçitskiy, Smolskiy,
Talkov, Yuşinskiy gibi aileler daha bu tarihte knez unvanına sahip oldular.

Belarus’taki Tatar Diasporası
2009 verilerine göre Belarus’ta 7.316 Tatar yaşa
maktadır. Diğer cumhuriyetlerdeki Tatar diasporala
rına kıyasla Belarus’taki Tatar diasporası, çok daha
eski tarihe dayanmaktadır. XIII. yüzyıldan itibaren
Doğu Avrupa’da, bugünkü Litvanya ve Belarus top
raklarında varlığını sürdüren ve XVI. yüzyılda
Lehistan içerisinde yer alan Büyük Litvanya Knezliği,
yalnızca Litvanyalılarla Belarusların devleti değildi.
Daha sonra PolonyaLitvanyaBelarus Tatarları adını
alan bu bölgedeki Tatarlar, asırlar boyunca Büyük
Litvanya Knezliği’nin ve bölgedeki diğer devletlerin
gelişiminde önemli rol oynadı.
Tatarlar Belarus topraklarında ilk kez XIV. yüzyılın
başlarında görülmeye başladılar. Büyük Litvanya
knezleri olan Hedimin, Keystut, Olgerd Altın
Orda’daki Tatarları Töton Şövalyeleri’ne karşı savaşa
davet ett iler. Özellikle Litvanya Knezi Vitovt,
Tatarlara ilgi gösterdi. O, Tatarları usta süvari asker
olarak görüyordu. Bundan dolayı onları devletin Batı
sınırlarına ve büyük kalelerin etrafına yerleştirdi.
1395’te Vitovt, Timur’a mağlup olan Altın Orda Hanı
Toktamış’ı kabul etti ve Lida’ya yerleştirdi.
Tatarların Büyük Litvanya Knezliği’ne topluca göç
lerinin
1397’de
başladığı
düşünülmektedir.
Parçalanmaya
başlayan
Tatarlar
Litvanya
Knezliği’nde himaye buldular. Vilno (şimdiki Vilnius),
Lida, Troksk, Kovensk, Oşmya, Novogrudki, Kletsk,
Minsk, Slonim, Grodno’nın etrafında Tatar yerleşim
yerleri kuruldu. Tatarlara yerel halka tanınan haklar
verildi. Büyük Litvanya Knezliği’nde hâkim olan
müsamahalı politika, Tatarlara cami inşa ve medrese
açma imkânı verdi. Tatarlar sonraki asırlarda da
buraya gelmeye başladılar. XVII. yüzyılın sonunda
günümüz Belarus topraklarındaki Tatar nüfusu,
14.000 — 16.000 civarındaydı.
Belarus’taki Tatarlar genellikle devlet ya da aske
rî hizmetlerde bulunuyor ve dolayısıyla Belarus

de çocuklara İslâmiyet’e dair temel bilgiler dersi
okutuldu.
Polonya, Litvanya ve Belarus’a yerleşen Tatarlar,
İdil Boyu’ndaki ana vatanlarından uzak kaldıkların
dan dolayı asırlar içerisinde ana dillerini unuttular ve
yeni vatanlarının dillerinde konuşmaya başladılar.
Minsk’te inşa
edilen caminin
maketi

Minsk’in kuzey-batı bölgesi (şimdiki Maşerov Mahallesi),
eskiden Tatar mahallesi olarak adlandırılıyordu. XVI. yüzyılın başlarında Belarus topraklarına saldıran ve 1506’da
Kletsk yakınlarında esir edilen Tatarlar buraya yerleştirildi.
Svisloç Nehri’nin sağ kıyısının tamamını Tatarlar bahçe
olarak kullandılar. 1599’da Minsk’te ağaçtan bir cami
yapıldı. 25 Ekim 1902’de ise yerli Müslümanlar buraya taştan yeni bir cami yaptılar. Bu cami 1962’ye kadar faaliyet
gösterdi.

Ermenistan’da 506 Tatar yaşamaktadır. Onların aynı
Gürcistan’daki Tatarlar gibi tarihî vatanlarıyla temasları
pek yoktur. Bu ülkede Tatarların millî dernekleri de yoktur.

toplumunun en üst sınıfını temsil ediyorlardı. I.
Dünya Savaşı’ndan önce BelarusLitvanya
Tatarlarından yaklaşık 20 general Rusya’nın hizme
t indeydi. Rus askerî eğit im müesseselerinden
mezun olan bu generallerin hepsi imparatorluğun
çeşitli askerî birliklerini komuta etmekteydiler.
İkinci Dünya Savaşı’nın meşhur komutanlarından
İvan Yakubovskiy de Belarus Tatarlarındandı.
Minsk ve diğer şehirlerde daha fakir olan Belarus
Tatarları grubu da yaşıyordu. Bunlar, kendi ana
vatanlarında yasaklı sınıfı oluşturan ve buraya göç
eden Tatarların soyundan gelenlerdi. Şehirlerle yer
leşim yerlerinde onlara çiftlik ve bahçe için yerler

Belarus’un
Rılenki
Köyü’ndeki
Şehitlik. Burada
meşhur Tatar
besteci Farid
Yarullin de
toprağa
verilmiştir
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Bununla birlikte onlar dinlerini (İslâmiyet’in Hanefi
mezhebini), millî kimliklerini, topluca yaşamayı ve
Litvanya ve Polonya’daki kandaşlarıyla etnik bağlan
tılarını korumayı başardılar. Karma evliliklerin sınır
landırılmasının da bunda büyük etkisi vardır.
Günümüz Belarusu’nda Tatarların bu grubu, Minsk ve
ülkenin Batı kısımlarında yaşamaktadır.
Polonya’nın defalarca bölünmesi, Belarus
Devleti’nin de Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ile Batı Belarus’a ayrılması ve II. Dünya Savaşı’nın
yaşanması net icesinde Belarus Tatarlarının sayısı
azaldı. Bütün bu yıllar boyunca Tatarlar birçok kez
baskıyla karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte

Belarus’ta
yapılan Sabantuy

Tatarları, çok uluslu Belarus toplumunda psikolojik
olarak kolay adapte olan millî bir gruptur. Bunlar ana
dillerini ve millî kültürlerini bilmekte, ana vatandaki
soydaşlarıyla bağlantıları devam ett irmekte,
Belarus’un toplumsal hayatında önemli rol oyna
makta, kendi cemiyetlerinin millî özelliklerini koru
maktadırlar. Belarus Tatarları, Sabantuy bayramını
kutlamakta, çeşitli folklor grupları ve Tatar dilinin
öğretildiği Pazar okulları Belarus’ta faaliyet göster
mektedir.
Günümüzde Belarus’ta yaşayan Belarus Tatarları
ile İdil Tatarları tek bir diasporayı oluşturmaktadırlar.
1999 Nüfus Sayımı’na göre Belarus Cumhuriyeti’nde
10.500 Tatar yaşamaktadır. Tatarlar, Belarus toplu
munda sevilen ve saygı duyulan bir halktır.
Tatarlardan önemli devlet adamları, askerler, din
adamları, bilim adamları, şairler vs. yetişti.
Belarus halkı, Tatarlara II. Dünya Savaşı sırasında
Belarus’u düşmandan kurtarma sürecindeki katkıla
rından dolayı minnettardır. Yaklaşık 30.000 Tatar,
Belarus için verilen mücadelede hayatını kaybetti.
Yalnızca Orş ilçesindeki Rılenki Köyü yakınlarındaki
şehitlikte yaklaşık 1.000 Tatar askeri gömülüdür.
“Şurale” adlı ilk Tatar balesinin bestecisi meşhur
sanatçı Farid Yarullin’in mezarı da burada bulunmak
tadır.

Sovyetler Birliği döneminde, devletin ateizm propa
gandası yaptığı yıllarda, Belarus Tatarları gerek köy
lerde gerek şehirlerde İslâmiyet’in şartlarını yerine
getirmeye devam ettiler. 1991’de bağımsız Belarus
Devleti’nin kuruluşundan sonra Tatarlar, toplu bir
şekilde yaşadıkları birçok yerde (İvye, Novogrudok,
Slonim, Smiloviçi, Vidzı, Kletsk, Lovçitsı, Molodeçno)
camilerini restore ettiler ya da yeniden yaptılar.
1998’den itibaren Belarus Cumhuriyeti Müslüman
Dinî Birliği, Minsk’teki Eski Tatar Mahallesi’ndeki
Cuma Camisi’ni yeniden inşa etmekle uğraşmaktadır.
Bu cami, 1949’da iktidar tarafından kapatılmış, 60’lı
yıllarda ise tamamen yıkılmıştı.
Savaştan sonra İdil (Kazan) Tatarlarından bir grup
gelip yerleşti ve savaş sırasında harap olan ekonomi
nin canlanmasına katkıda bulundular. Tatarlar başta
petrokimya alanı olmak üzere büyük sanayi müesse
selerinde çalıştılar. Bunlar daha çok Mozır,
Novopolotsk, Grodno, Gomel, Mogilev, Svetlogorsk
gibi şehirlerde yaşamaktadırlar. Günümüzde İdil
Belarus Cumhuriyeti’ndeki Tatar Dernekleri
Belarus Cumhuriyeti’nde 24 Müslüman mahallesi ve 6
dernek mevcuttur.
“Zikru’l-Kitap” (“Akıl ve Kitap”, Minsk) adlı derneğin
başkanlığını meşhur pedagog Ebu Bekir Şabanoviç yapmaktadır.
Minsk’teki Müslüman Dinî Birliği’nin başkanlığını ise M.
Tank Belarus Pedagoji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
İbrahim Kanapatskiy yürütmektedir. Belarus Tatarları
hakkında birkaç kitap da yazan Kanapatskiy, aynı zamanda Belarus Cumhuriyeti Müftü Yardımcısı’dır.
Grodno’daki Tatar Kültür Merkezi’nin Başkanı ise
Aleksandr Krinitskiy’dir.
Minsk’teki “Çeşme” adlı Uluslararası Tatar-Başkurt
Mirası Geliştirme Fonu’nun başkanlığını İran Bogdanov
yapmaktadır. Bogdanov aynı zamanda Tataristan
Cumhuriyeti Yetkili Temsilciliği’nde Başkan
Yardımcısı’dır. Bu fon, Belarus’taki İdil Tatarları arasında
kültürel ve eğitim alanlarında faaliyetlerde bulunmaktadır.
“Hater”(Hafıza) adlı Tatar-Başkurt Kültür Merkezi ise İdil
Tatarlarının tarihî mirasının korunmasına yönelik ilmî
araştırmalarda bulunmaktadır. Merkezin başkanı Elvira
Levşeviç’tir.
Bir başla dernek de İzmail Voronoviç’in başkanlığını yaptığı “Nur İslâm” adlı dernektir.

1980’li–1990’lı yıllarda SSCB’de ve ardından da
BDT’de toplumsal hayatın demokratikleşmesi neti
cesinde Belarus’ta Tatar toplumsal ve millî dernekle
ri kuruldu. 1989’da Minsk ve Grodno’da ilk Tatar kül
tür ve eğit im cemiyetleri oluştu. 1991’de bunlar
ortaklaşa olarak “ElKitap” adlı Belarus Müslüman
Tatarlar Birliği’ni kurdular.
Belarus Tatarlarının bu tür birliklerinin amacı Tatar
dilinin canlandırılması, Müslüman kültür ve gelenek
lerinin korunmasıdır. Günümüz Belarus Tatarları,
Kazan Tatarları ile aralarında tarihî ve etnik bağlar
olduğunu kabul etmektedirler. Belarus Tatarları
ortaklaşa olarak faaliyetlerini sürdürmekte, mill î
bayramlarını kutlamakta, kitap basmakta, kendi
tarihlerini öğrenmektedirler. 1993–2004 yılları ara
sında Tatarların tarihine, kültürüne ve dinlerine dair
on uluslararası bilimsel konferans düzenlediler.
Belarus Tatarlarının tarihî vatanlarıyla toplumsal
ve kültürel münasebetleri de aktif bir şekilde geliş
mektedir. Tataristan hükümet temsilcilerinin 1997
yılının Kasım ayında Belarus’ta kutlanan “Tatarların
Büyük
Litvanya
Knezliği’ne
Yerleşmeye
Başlamalarının 600. Yıl Dönümü” dolayısıyla düzen
lenen kutlamalara katılması, bu süreçte önemli rol
oynadı. 2004’te Belarus Tatarlarının isteği üzerine
Tataristan Cumhuriyeti, Minsk’teki caminin inşası
için 2.500.000 Ruble destekte bulundu.
Günümüzde Belarus’taki Tatar cemiyetlerinin
Minsk’te bulunan Tataristan Yetkili Temsilciliği etra
fında birleşme çabası içerisinde olduğu görülmekte
dir. 23 Mart 2004’te Belarus’taki bütün Tatar kuruluş
larının liderleri Koordinasyon Birliği’ni kurdular.
Birliğin başkanlığına ise Belarus’taki Tataristan
Yetkili Temsilcisi İrek Gafiatullin seçildi.

Gürcistan’daki Tatar Diasporası
Günümüzde Gürcistan’da çoğu Tiflis’te olmak
üzere 3.000 Tatar yaşamaktadır. Buradaki Tatar dias
porası Sovyetler döneminde oluştu. Gürcistan’daki
Tatarların çoğu inşaatçı, enerji, bilim ve teknoloji
uzmanı, pedagog ve askerdi. Tatarların bir kısmı,
Gürcistan’ın aydın kesimini oluşturmaktadır.
Bunların başında Alim Tenişev gelmektedir. Tenişev,
yabancı
ülkelerin
sanayi
müesseselerinin
Gürcistan’daki çıkarlarını gözeten resmî temsilcidir.

Tselinograd, şimdi Astana), Pavlodar, Atbasar’da
Tatar diasporaları oluştu. XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da Semipalat insk ve Petropavlovsk’taki Tatarlar,
Vernıy (şimdiki Almatı) şehrine yerleştiler.
1917 yılına kadar Tatarların çoğu küçük zanaat işle
ri, kürkçülük ve hizmet işlerinde çalıştılar. Ancak en
önemli uğraşları ticaretti. Tatar tüccarları ekmek,
kürk, deri, halı, kumaş, hazır kıyafet, tuhafiye malla
rı, şekerlemeler, baharatlar satıyordu.
Şehirlerdeki zengin Tatarların inisiyat if iyle
Müslüman cemiyetler, ardından da millî merkezler
kuruldu. Yalnızca medreselerin bünyesinde medrese
ler değil, kulüpler ve yardımlaşma dernekleri açıldı,
mill î
toplumsal
düşünce
gelişt i.
Uralsk,
Petropavlovsk ve Semipalatinsk gibi daha gelişmiş
merkezlerde gazeteler çıkartıldı, kitaplar basıldı.
Böylece Kazakistan’da Tatar aydın sınıfı ortaya çıktı.
Tatar sermayesi Orta Asya’ya özellikle günümüz
Kazakistan toprakları üzerinden giriyordu. Husainov,
Yauşev, Abdraşitov gibi Tatar tüccarları Kustanay,
Aktübinsk, İrgiz ve Karabutak’ta sabun fabrikası,
mezbaha, dükkânlar vs. açtı. Devrim öncesinde bura
daki tüccarlar arasında en meşhur tüccar ve sanayici
ailesi, Semipalatinsk’te yaşayan Musin ailesiydi.
Devrimden sonra Tatarlar, Kazakistan SSC’nin
devlet ve kültür inşasına akt if olarak katıldılar.
Kazak alfabesini oluşturanlardan biri de Tatar
Kazan Vilayeti’ndeki Kaybitsı Köyü’nde yaşayan
Mutıgullah Tuhvatullin, Uralsk şehrinde Mutıgiya
Medresesi’ni kurdu. Meşhur Tatar şairi Abdullah Tukay,
11 yıl boyunca bu medresede okudu ve çalıştı. Bu medrese, aynen Kazan’daki Muhammediye Medresesi gibi XIX.
yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başında Tatar aydınlarının
yetiştiği ilkokul oldu. Bu medreselerdeki eğitim seviyesi ve
kalitesi, o dönemin üniversitelerindeki seviye ve kaliteyle
aynıydı.

Tatar mezarlığı,
XIX. yüzyıl

Bu ülkedeki Tatar diasporasının durumu pek iyi
değildir. Son yıllarda ülkede yaşanan olaylar, hayat
standartlarının düşük olması, ülkenin Kafkasya’daki
çatışma alanlarına yakınlığı, Gürcistan Hükümeti’nin
Tatarların da dâhil olduğu etnik azınlıkların sorunla
rıyla uğraşmasına imkân tanımamaktadır. Buradaki
Tatarların ana dillerini öğrenmelerine imkân yoktur.
Sınırlardaki gerginlikten dolayı da Gürcistan
Tatarları, ana vatanlarındaki soydaşları ile bağlantıla
rını devam ettirmekte zorlanmaktadırlar. Ülkede tek
Tatar derneği mevcuttur. 2002’de “Bulgar” adlı
Gürcistan Tatarları Kültür ve İlim Derneği kuruldu.
Başkanlığını Kemaleddin Tairov’un yaptığı dernek,
Gürcistan’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ile
yakın temas içerisinde çalışmaktadır.
Kazakistan’daki Tatar Diasporası
İkinci en büyük Tatar diasporası Kazakistan’da Kazakistan’daki
bulunmaktadır. 2009 verilerine göre Kazakistan’da sabantuy, 2004
toplam 204.000 Tatar yaşamaktadır. Ülke halkları
arasında nüfus açısından Tatarlar, Kazakistan’da
altıncı sırada bulunmaktadırlar. Burada Kazan, Ufa
ve Kasım Tatarlarının torunları ile eski Nijegorod ve
Saratov vilayetlerindeki Mişer Tatarlarının torunları
yaşamaktadır. Yine 1950’li yıllarda Sincan Uygur
Özerk Bölgesi’nden sürgün edilen İli Tatarlarının
torunları da vardır.
Tatarların günümüz Kazakistan topraklarına toplu
göçlerine dair ilk bilgiler XVIII. yüzyıla aittir. Yerli hal
kın misafirperverliği, ortak din, dil, sosyal ve millî
çıkarların benzer olması vatanlarını terk etmek
zorunda kalan Tatarları buraya çeken özelliklerdi.
Başlangıçta, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında, Tatarlar
Uralsk’a (1775’e kadar Yaitsk) gelip yerleşiyorlardı.
1760’tan itibaren Rus Hükümeti, İrtiş Hattı’na yerleş
melere müsaade edince Tatarlar, burada inşa edilen
Petropavlovsk ve Semipalatinsk kalelerine de yerleş
meye başladı. XIX. yüzyılın sonlarında bu şehirlerde
Tatar mahalleleri, cami, medrese, mektepler vardı.
XIX. yüzyılda Kokçetau, Akmola (1961’den sonra

kökenli Muhammedbilal Hisamutdinov’du. 1920’li
yıllarda Petropavlovsk, Kustanay, Atbasar,
Pavlodar, Uralsk’ta t iyatro toplulukları kuruldu,
Almatı’da ise Tatar İşçi Gençleri Tiyatrosu faaliyet
gösterdi. Daha sonra Kazak Tiyatrosu’nun profes
yonel oyuncuları olacak isimler, kariyerlerine bu
tiyatrolarda başladılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Asya’nın
bütün cumhuriyetlerinde sanayi müesseseleri kurul
maya başladı. Bu da aynen diğer milletleri olduğu
gibi Tatarları da buraya çekti. Tatarlar, Karaganda ve
UstKamenogorsk’taki maden ocaklarına Temirtau,
Cezkazgan, Çimkent, Cambul (şimdiki Taraz)’daki
işletmelere çalışmaya gittiler. Ülkenin merkezî böl
gelerinden Tatarların Kazakistan’a topluca göçü,
buradaki işlenmemiş toprakların işlenmeye başlan
masıyla gerçekleşti. Bozkırda ayrı Tatar kolhozları
dahi kuruldu.
Tatarlar, günümüz Kazakistanı’nın elitini oluştur
maktadırlar. Cumhuriyette köy ve yol inşaatı yöneti
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minin başında Farid Galimov (şimdi milletvekili),
Mahmut Muslimov ve Şamil Bikbulatov bulunuyor
du. Tatar kökenli bir başka milletvekili ise Reşid
Ahmetov’du.
Kazak profesyonel müziğin kurucularından biri,
Kazakistan millî marşının bestesini yazan meşhur
Tatar besteci Latıyf Hamidî idi. Kazakistan opera
sanatında Rişad ve Muslim Abdulinler, Şamil Şagali
mov büyük başarılara imza attılar. Kazak toprakları,
Tataristan müzik sanatının önemli isimleri olan
Nazib Jiganov ve Celal Sadrijiganov’un memleketi
dir. Yine Tataristan Cumhuriyet i Devlet Senfoni
Orkestrası’nın baş şef i ve Moskova’daki Bolşoy
Kazakistan’ın kuzeybatısındaki Uralsk şehrinde Abdullah
Tukay Merkezi kuruldu. Merkezin en önemli amacı, meşhur
şairin hayatı ve eserlerinin araştırılması ve tanıtılmasıydı.
Bu işin başında uzun yıllardan beri Razak Abuzyarov
bulunmaktadır. Tataristan Cumhuriyeti’nin de desteğiyle
Uralsk’ta Abdullah Tukay Müzesi kurulmaktadır.

Tiyatrosu’nun şefi Fuat Mansurov ilk olarak burada
tanınmaya başlandı.
Kazakistan’da bilim ve teknolojinin gelişiminde
Kazakistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkan
Yardımcısı ve Nükleer Fizik Enstitüsü Müdürü Şevket
İbragimov, Mikrobiyoloji ve Viroloji Enst itüsü
Müdürü
Alfarid
İlyaletdinov,
Oftalmoloji
Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Galim Uldanov ve
uzay bilimi çalışmalarına katılan biyolog Rauf Gareev
gibi isimler önemli rol oynadılar.
Kazakistan’da 26 Tatar ve TatarBaşkurt millîkül
tür derneği bulunmaktadır. Bunların hepsi,
Kazakistan’ın bağımsızlığını elde etmesinden sonra
Musin Adlı Tatar Kökenli Tüccar Ailesi
Ailenin ilk temsilcisi Kazanlı Tatar Musa Musin, deri işlemeciliği ile uğraştı. 1832’de 92 yaşındayken öldüğünde oğlu
Sadık’a büyük bir miras bıraktı. Sadık Musin, bu parayla
Semipalatinsk, Ayaguz ve Zaysan’da mağazalar açtı ve un
fabrikası inşa etmeye başladı. Fabrika ancak oğulları zamanında faaliyete geçti. Sadık’ın oğulları Latif, Fatih ve Selim
ailenin zenginliğini arttırdılar. Latif Musin 50 vapur ve
mavna satın alarak tüm İrtiş Nehri boyunca yük ve yolcu
seyrüseferi başlattı. Ayrıca o, Altay ve Doğu Kazakistan
yataklarından altın çıkartmaya başladı. Çok geçmeden
Semipalatinsk ile Ust-Kamenogorsk’ta kendisine ait kuyumcu dükkânları açtı. Latif Musin Rusya’ya ekmek satılması
işiyle de uğraştı.
Musinlerin özelliklerinden biri de hayır işleriyle uğraşmalarıdır. 1880’li yıllarda Semipalatinsk’te 5.000’den fazla fakir
yaşıyordu. Musinler yılda bir kez böyle her bir aileye iki
çuval un, 40 kilogram şeker, çay ve tuz, 50 kilogram et dağıtıyorlardı. Ayrıca Musinler cami, okul, spor salonlarının
inşası, öğretmen maaşlarının ödenmesi, fakir aile çocuklarının eğitim almak için Rusya, İngiltere ve ABD’ye gönderilmesi gibi işler için de büyük paralar ayırdılar.
Musinler, Rusya İmparatorluğu’nun en zengin 150 ailesi
içerisinde yer aldılar. 1917’den sonra onların bütün mal
varlıklarına el konuldu. Musinlerin un fabrikası ile gemileri uzun bir süre boyunca yeni iktidara hizmet etti.
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kuruldu. Kazakistan’daki Tatar dernekleri, Tatar hal
kının dili, kültürü ve geleneklerinin saklanması ve
gelişimi için çalışmaktadır.
Kazakistan Tatarlarının en büyük millî kuruluşu,
“İdil” adlı Kazakistan Tatar ve TatarBaşkurt Toplum
ve Kültür Merkezlerinin Birliği’dir. Bu birliğin içerisin
de 18 millîkültür merkezi ve 15 il kültür derneği yer
almaktadır. Birlik aynı zamanda Kazakistan Halkları
Meclisi’nin kurucularından biridir. Meclis başkanı ise
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbaev’dir.
“İdil” Birliği, Tatar kültürünün korunması meseleleri
ne dair ilmî konferanslar, Sabantuy ve her sene
Semipalatinsk ile UstKamenogorsk’ta yapılan İrtiş
Melodileri Müzik Fest ivali’ni düzenlemektedir.
Birliğin başkanı, Kazakistan Parlamentosu’nun alt
kanadı olan Meclis’in üyesi Prof. Dr. Murad
Kerimov’dur.
Semipalatinsk’teki Tatar Kültür Merkezi’nin baş
kanlığını ise İrtiş Melodileri Müzik Festivali’nin kuru
cularından Abdullah Ahunzyanov yapmaktadır.
Semipalat insk İli’nin lağvedilmesinden sonra o,
Kazakistan’ın
Kazakistan’daki yabancılara ait yegâne sanat okulu
Ustnun yeniden kaydını yaptırmayı başardı. Bu okul,
Kamenogorsk
Tatarca eğitim vermektedir. Petropavlovsk, Almatı,
şehrinde yaşayan Pavlodar, UstKamenogorsk ve Astana’nın millî mer
Tatarlar
kezlerinde Tatar dili dersleri verilmekte, Pazar okul
ları açılmaktadır. Bu faaliyetler, Kazakistan’ın
“Uyanış Çağı” adlı devlet programı çerçevesinde
yapılmaktadır.
Almatı’daki Tatar dernekleri ise Tatar halkının
müzik gelenekleri ve diğer kültür mirasının korunma
sı ile ilgilenmektedir. Almatı’da Kazakistan
Tatarlarının tarihi ve kültürüne dair kitaplar ve Tatar
şarkıları da yayımlandı. 90 yıllarda “İdil” Birliği, “Fikir
— Umet” adlı bir gazete çıkardı. Yine Kazakistan’daki
Kazakça bazı gazetelerin Tatarca ekleri yayımlanı
yordu. Günümüzde ise yalnızca “Yaşlek” (Gençlik)
gazetesi çıkmaktadır. Bu gazete, Astana’da bulunan
“Tan” TatarBaşkurt Mill îKültür Merkezi Başkanı
Ravil Manaşov tarafından çıkartılmaktadır.
2003’te Rusya’da Kazakistan Yılı’nın, 2004’te de
Kazakistan’da Rusya Yılı’nın gerçekleşt irilmesi
Kazakistan’daki Tatarların toplumsal hayatının can
lanmasını sağladı. Bu süreçte Kazan’da, Kazakistan
Tatarlarından olan meşhur ressamlar Baht iyar
Tabiev ile Kamil Mulaşev’in resim sergileri yapıldı.
Bu sergiler, Tataristan’ın kültür hayatındaki önemli
gelişmelerdi. Zira onların resimleri günümüzde
Paris, Moskova, Almatı ve
Kazakistan Tatarları her sene
Kazan’daki resim salonlarında ser
Sabantuy bayramını kutlamaktadırlar. gilenmektedir.
2004’te Sabantuy, Kazakistan’ın 13
Kazakistan’da Rusya Günleri,
ilinde kutlandı.
“Tataristan Günleri” ile sona erdi.
28 Ekim 2004’te ise dönemin
Tataristan
Devlet
Başkanı
Mint imer Şaymiyev, Astana’da
Kazakistan’daki Tatar diasporası ile görüştü.
Görüşme sırasında mill îkültür gelişiminin çeşitli
meseleleri görüşüldü. Bunların arasında Sabantuy’un
Kazakistan’ın resmî bayramları arasına dâhil edilme
si; Almatı, Çimkent, Karaganda ve Petropavlovsk’ta
Tatar dilinin derinlemesine öğrenilmesini sağlayacak
okulların açılması vb. konular yer aldı. Bu meselele
rin bir kısmı, başarılı bir şekilde çözüldü.
Kazakistan’daki bütün Tatar dernekleri, bu cumhu
riyetteki Tataristan Yetkili Temsilciliği ile sıkı işbirliği
içerisinde bulunmaktadırlar. Kazakistan’ın demokra
tik kanunları, Kazak toplumunun müsamahalı gele
nekleri, iki dilli yapısı (Kazakça ve Rusça) ve
Kazakistan ile Tataristan’ın liderleri arasındaki sami
mî dostluk sayesinde Tatarlar, bu devlette kendilerini
huzur içerisinde hissetmektedirler. Bu ülkeden Tatar
göçünün fazla olmaması da bunun en önemli göster
gesidir.
Kırgızistan’daki Tatar Diasporası
Kırgızistan Cumhuriyet i’nde 31.491 Tatar yaşa
maktadır. Tatarlar; Ruslar, Kazaklar ve Özbeklerle
birlikte günümüz Kırgızistan topraklarının yerli halk
larından biri sayılmaktadır. Tatarlar Kırgız bozkırları
na daha XVIII. yüzyılda, Rus Devlet i’nin güneye
doğru yayılmaya başlaması sürecinde yerleşmeye

Kazakistan’daki
Sabantuy’da
ikram edilen
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yemekleri

1921’de Kırgızistan’da okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğreten 142
öğretmenden 25’i Tatar’dı. 1928 yılındaki Kırgızistan yönetim organlarındaki
Tatarların sayısı ile ilgili veriler de çok enteresandır. Örneğin köy
yönetimlerinde — 17, nahiye yönetimlerinde — 6, şehir yönetimlerinde — 24
Tatar vardı. Bu rakamlar, Tatarların Kırgız toplumundaki siyasî ağırlığını ortaya
koymaktadır.

başladılar. Girişken Tatar tüccarları buralarda ticaret
yaparak Sincan Bölgesi ve Orta Doğu’ya doğru yayıl
maya çalıştılar.
1912’de 16.000 nüfusa sahip Bişkek’te yaklaşık 600
Tatar yaşıyordu. 1917’de ise bu sayı 2.000’e çıktı.
Kalabalık olmamasına rağmen Tatar diasporası, etnik
açıdan çok renkli bir yapıya sahip Kırgızistan’da dik
kat çeken topluluklardan biridir. Buradaki Tatarlar
yüksek kültür ve sosyoekonomik statüye sahip olup
tarihî ana vatanlarıyla da geleneksel bağlarını hep
devam ettirdiler.
Tatar tüccar ailelerin başında Bişkek, Prjevalsk
(şimdiki Karakol), Oş ve Tokmak’ta başarılı ticarî faa
Bişkek’teki
Sabantuy

liyetlerde bulunan İbragimov ve Gabitov gibi aileler
gelmektedir. Her yerde Kırgız gençlerinin istekle eği
tim gördüğü yeni usul okullar açıldı. Öğretmenlerin
çoğu, İdil Boyu’ndaki Tatarlardı. Türkistan’da turneye
çıkan Tatar tiyatro grupları, yerli halkın tiyatro ve
diğer sanat dallarıyla tanışmalarını ve bu kültürü
benimsemelerini sağladı.
1921–1922 yıllarında İdil Boyu’nda meydana gelen
açlık vakası, Tatarların Türkistan’a yeni bir göçüne
sebep oldu. 1926’da Kırgızistan’daki Tatar diasporası,
artık 4.902 idi. Savaştan sonra Tatarlar, ülkenin ilim
ve kültür adamları elit i içerisinde yer aldılar.
Kırgızistan SSC’de Sovyet idarî ve parti yönetimle
Kırgızistan’daki Önde Gelen Tatarlar
Günümüz Kırgızistanı’nda hayatını kendi milletine hizmet
etmekle geçiren çok sayıda Tatar aydını yaşamaktadır. Tıp
profesörleri Munira Aminova ve Ernst Akramov, pedagoglar Gulsum Sadıkova ve İldar Samigullin, aksakallar Ashat
Nurutdinov ve Kamil Serazetdinov, sanatçılar Gulsahira
Valiullina ve Rim Kamalov Kırgızistan’daki Tatar diasporasının gururudur.

rinde temsil edildiler, doktor ve mühendis olarak
çalıştılar.
Bağımsız Kırgızistan Devlet i’nin kurulmasıyla
Tatarlar, ülkeden ayrılmaya başladılar. 15 yıl içinde
(1989–1994) Tatarların sayısı yaklaşık 25.000’e düştü.
Günümüzde Tatarların Kırgızistan’dan göçleri nere
deyse tamamen durdu. Kırgız toplum yapısı içerisin
de Tatar nüfusunun sosyoekonomik durumunun
belirli ölçüde iyileşmesinin de bunda etkisi büyüktür.
Tatarlar Kırgızistan’da sosyal bilimler alanında
günümüzde de hâkim konumdadırlar. Birçok peda
gog, tıpçı, sanatçı, gazeteci vs. Tatar kökenlidir. Yine
KırgızRus Slav Üniversitesi ile Bişkek’in diğer önem
li eğitim müesseselerinde çok sayıda Tatar, öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Yine Kırgızistan’da çok
sayıda Tatar işadamı vardır. Yatırım yaptıkları alanlar
ise daha çok ticaret ile hizmet alanıdır.
Cumhuriyetteki en büyük Tatar derneği ise 1989’da
kurulan “Tugan Tel” (Ana Dil) adlı TatarBaşkurt
Kültür Birliği’dir. Bu dernek, 1994’te dönemin
Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akaev’in inisiyatifi
ile kurulan Kırgızistan Halkları Meclisi’nin kurucu
üyesidir. Günümüzde bu meclisin içerisinde
Kırgızistan’daki 30 etnik grubun 31 millîkültür mer
kezi yer almaktadır).
“Tugan Tel” Birliği, Kırgızistan Cumhuriyeti ve baş
kent Bişkek’te Tatar kültürünün merkezi olarak kabul
görmektedir. Kırgızistan devlet organlarıyla da sıkı
temaslar içerisinde olan birlik, Tatar diasporasının
sorunlarıyla ilgilenmekte, kültürel faaliyetlerde
bulunmaktadır. Son yıllarda ise birlik Kırgızistan,
Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti ara
sında kültür ve ekonomi alanlarında işbirliğinin geliş
t irilmesi için çaba sarfetmektedir. “Tugan Tel”

Devlet Başkanı Mintimir Şaymiyev, Kazakistan’daki Tatar
diasporasının temsilcileri ile görüştüğü sırada (Ekim 2004)
diasporanın önde gelen temsilcileri, Tataristan Devleti’nin
en yüksek ödülleriyle ödüllendirildiler. Ödül alanların arasında “Dostluk” adlı Tatar-Başkurt Merkezi’nin Başkanı
Raisa Bikmuhametova da yer almaktadır. Bu enerjik ve
aktif kadın, Kırgızistan yetkilileriyle görüşerek onları
Petropavlovsk-Moskova tren güzergâhının Kazan’dan geçmesi konusunda ikna etti ve böylece soydaşlarının hayalini
gerçekleştirmiş oldu.

Birliği’nin inisiyat if i ile 2003’te Tataristan Ticarî
Temsilciliği de açıldı. Temsilcilik, Kırgızistan’da bir
kaç proje üzerinde çalışmaktadır.
“Tugan Tel” Birliği, Bütün Dünya Tatarları
Kongresi’nin sosyal bilimler alanındaki programlarını
(Kırgızistan’daki Tatar gençlerinin Tataristan üniver
sitelerinde eğitim görmesi, Bişkek’te Tatar ilkokulu
nun kurulması, “Tugan Tel” adlı gazetenin çıkartıl
ması) hayata geçirmek için harekete geçti.
Sonuç olarak Kırgızistan’da kalan Tatar nüfusu,
günümüzde cumhuriyetteki sosyoekonomik ve siya
sî şartlara alışmış bulunmaktadır. Tatarlar toplum
içerisinde elde ettikleri konumları ve Kırgızistan’ın
Rusya ile yakın işbirliği içerisinde olmasına bağlı ola
rak sosyal anlamda iyimserliği korumaktadırlar. Bu
da Tatar diasporası için iyi ekonomik ve siyasî pers
pektifler yaratmaktadır.
Moldova’daki Tatar Diasporası
Moldova Cumhuriyet i’nde yaklaşık 2.800 Tatar
yaşamaktadır. Tatarların Moldova’da yoğun olarak
yaşadıkları şehirler Kişinev, Tiraspol, Benderah,
Kagula’dır. Tatar diasporasının temelini, güzel iklim
dolayısıyla buraya yerleşen emekli askerler ve
1960’lı — 1970’li yıllarda Moldova’daki sanayi fabri
kalarının inşaatında çalışan işçiler oluşturmaktadır.
Buradaki Tatarların büyük bir kısmı, orta yaş üstünde
olduğundan dolayı ülkede yaşamaya devam etmesi
ne rağmen genç nesil Tatarlar, Rusya veya Avrupa
ülkelerine göç etmektedirler.
Moldova’da Tatarlar, dil ve kültür açısından kendi
lerine yakın olan Gagavuzlarla dostluk içerisinde
yaşamaktadırlar.
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müesseselerinde başkan / müdür yardımcılığı görev
lerine getirilmektedirler.
Cumhuriyette dernek vb. yapılandırma imkânı
olmasa da Aşkabad ile Türkmenabad’daki Tatarlar
kendi aralarında iletişim içerisinde bulunmaktadırlar.
Türkmenabad’daki Kimya Fabrikası’nın yöneticilerin
den biri de Tatar kökenli mühendis Rafat Abitov’dur.
Başkentteki A. S. Puşkin Rus Drama Tiyatrosu’nun
başyönetmeni de Rinat İsmailov adlı Tatar’dır. Bir
başka Tatar Ruslan Muradov, Kulturnıe Tsennost i
(Kültürel Değerler) adlı dergi çıkartmaktadır. Rubin
Kazan adlı futbol takımının antrenörlüğünü yapan
Kurban Berdıev sayesinde Türkmen toplumu, son yıl
larda Tataristan’a daha fazla ilgi göstermekte,
Türkmenistan da Tataristan ile daimî ekonomik ve
kültürel münasebetlerin tesisi konusunda istekli dav
ranmaktadır.
Özbekistan’daki Tatar Diasporası

1992’de “İdil” adlı Moldova Tatarları Derneği
kuruldu. 1993’te ise derneğin resmî kaydı yapıldı.
Derneğin başkanlığını Alber Babaev yapmaktadır.
2001’de hayır işleriyle uğraşan “Kalauza” adlı dinî bir
vakıf kuruldu. Vakfın en önemli amacı ise Moldova’da
yaşayan ihtiyaç sahibi Tatarlara madd î yardımda
bulunmaktır. Vakfın Başkanı, Rustam Ahsanov’dur.
Tacikistan’daki Tatar Diasporası
Tacikistan’daki Tatarların büyük bir kısmı buraya
Sovyet iktidarı döneminde geldi. Tatarlar bu yıllarda
buradaki yeraltı yataklarında, sanayi müesseselerin
de, Nurekskaya HidroElektrik Santrali de dâhil
olmak üzere elektrik ve diğer santrallerin inşaatların
da çalıştılar. 1989’da Tacikistan’daki Tatar nüfusu
72.000 idi.
SSCB’nin yıkılışından sonra en çok etnik çatışma
nın yaşandığı bölgelerden biri de Tacikistan idi.
Bağımsızlığını yeni elde eden cumhuriyetteki istikra
sızlık göçlere yol açtı. Günümüzde Tacikistan’daki
Tatar sayısı 6.400’i geçmemektedir.
Tacikistan Tatarlarının çoğu Duşanbe’de yaşamak
tadır. Burada daha 1991’de kurulan “Dostluk” adlı
TatarBaşkurt Kültür Merkezi faaliyet göstermekte
dir. Merkezin çalışmalarını Rimma Hamzina ile Kamil
Bahteev yürütmektedir. Merkezin en önemli amacı
ise millî gelenek, ayin ve ritüelleri, halklar arasında
saygı ve dostluğu geliştirmektir. KurganTübe şeh
rinde de Tatar Kültür Merkezi bulunmaktadır.
Merkezin yöneticiliğini ise Safargul Adılova ve Ravza
Hayrutdinova yapmaktadırlar. Bu tür merkezlerin
faaliyetlerine daha çok aydın kesimler katılmaktadır.
Tatarlar TursunZade, Leninabad ve Hatlon illerinde
de yaşamaktadırlar.
Türkmenistan’daki Tatar Diasporası
Türkmenistan’daki Tatarların durumları ise daha
zordur, çünkü Türkmen yetkililer etnik vakıf ve der
neklerin kuruluşuna izin vermemektedir. Sovyet ikti
darı yıllarında Türkmenistan’ın özellikle Aşkabad,
Seydi, Marı, Taşauz, Kızıl Arvat gibi şehirlerinde
39.000 Tatar yaşıyordu. 1960’lı–1970’li yıllarda Tatar
uzmanlar, Krasnovodsk’a (şimdiki Türkmenbaşı şehri)
Kara Boğaz Gölü’ndeki tuz ve mineral yataklarında
çalışmak üzere geldiler. Tatarlar Çarcou’da (şimdiki
Türkmenabad) Kimya Fabrikası’nda, NebitDağ’da ise
petrol yataklarında görev yaptılar. Günümüzde
Türkmenistan’da yaklaşık 6.200 Tatar yaşamaktadır.
Tatarların Türkmenistan’dan göçü kesilmiş bulun
maktadır. Burada kalanlar maddî açıdan iyi durum
dadırlar. Maaşlar (20–50 Dolar) çok düşük olsa da
gaz, su, elektrik, telefon, uydu televizyonu vb. hiz
metler ücretsizdir. Yine benzin, giyecek ve yiyecek
fiyatları da çok düşüktür. Aydın emeğine değer veril
mektedir. Bilim adamları, pedagoglar, sanatçıların
maaşı ise daha yüksektir. Gerek bu meslekler arasın
da gerekse orta seviye devlet yetkilileri ve ekono
mistler arasında çok sayıda Tatar mevcuttur. Tatarlar
genellikle devlet müesseseleri ile fabrika ve sanayi
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Yurt dışındaki en bütük Tatar diasporası Özbekis
tan’dadır. 2013 verilerine göre bu cumhuriyette
211.119 Tatar yaşamaktadır.
Tatarlar günümüz Özbekistan topraklarına XIX.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerleşmeye başla
dılar. İmparatorun 1874 tarihli kararıyla Tatar tüccar
larına Türkistan, Çin ve İran ile ticaret yapma hakkı
tanındı. Tatar tüccarları Buhara, Taşkent,
Semerkand, Hive ve Fergana’da dükkânlar açtılar.
Daha 1980’li yıllarda Taşkent’teki Beş Ağaç
Kapıları’nın yanında Tatar mahallesi kuruldu.
XIX. yüzyılın son yılları — XX. yüzyılın başlarında
Tatarlar, Türkistan’ın yerli halkları arasında eğitim
öğretim faaliyetlerinde bulundular, burada gazete ve

Kendisini “tarafsız devlet” olarak ilan eden Türkmenistan, çok sayıda sosyal
bilimler forumu, sempozyum ve konferans yapmaktadır. Son yıllarda bu tür
organizasyonlara Tataristanlı bilim adamları da davet edilmektedir. Yabancı katılımcıları genellikle Türkmenistan devlet başkanı da kabul etmektedir. Tatarlarla
Türkmenler arasında herhangi bir sorun olmadığı gibi çok sayıda karma evlilik
de mevcuttur.

kitap bastılar, matbaalar kurdular, cedit okulları açtı
lar. 1893’te Semerkand’a meşhur Tatar aydını İsmail
Gaspıralı geldi. Burada Gaspıralı, Gani Husainov adlı
zengin bir işadamının parasıyla cedit okulu açtı.
1910’da Türkistan’daki 137 okuldan 87’si cedit okuluy
du. Bunlardan 20’si Taşkent’te, 16’sı Hokand’daydı.
Okulların çoğunda hocalar Tatar’dı. Bunların bir
kısmı bayandı. Bu okullarda çocuklar hayata dair
ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi öğrendikleri için
okullar halk arasında da çok popülerdi. Yalnızca
Tatarlar değil Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler de çocuk
larını bu okullara vermeye çalışıyorlardı. Nizameddin
Sabitov, Şakir Muhtarî, Abdullah Tukmullin, Muhtar
Bakir, Abdullah Begi Mustakaev, Bulat Saliev gibi
Tatar aydınları yalnızca Tatar kültürünün değil Özbek
kültürünün de gururuydular.
1917’den sonra Özbekistan’da Tatar kültürü her
alanda kendisinden söz ettirdi. Meşhur Tatar yazar
ları Hadi Taktaş ve Şamil Usmanov’un kaderi, Özbe
kistan topraklarıyla bağlantılıydı. Özbekistan'ın ilk
altı halk komiseri Tatar’dı. II. Dünya Savaşı’na kadar
Özbekistan’ın bütün şehirlerinde Tatar okulları vardı.
Yalnızca Taşkent’te dört ortaokul vardı. Bu dört okul
da yaklaşık 1.000 öğrenci eğitim görüyordu (Bu okul
lardan sonuncusu 1948’de kapatıldı). Yine Taşkent’te
Tatarca gazete ve dergiler çıkartıldı, profesyonel
tiyatrolar ile Tatar okulları için öğretmen yetiştiren
Öğretmen Okulu açıldı. Özbekistan Yazarlar
Birliği’nde ayrı Tatar Yazarları Bölümü vardı. 1920’li
yıllarda Tatar Devlet Tiyatrosu, Özbek Tiyatrosu’nun
oluşumunda büyük rol oynadı.
Dil, kültür ve inanç açısından Tatar halkına yakın
olan Özbek halkı, 1920’li — 1930’lu yıllarda İdil
Boyu’ndaki açlık, baskı ve kolektifleştirme siyasetin
den kaçan Tatarlara bir kez daha kucak açtı. 1960’lı —
1980’li yıllarda ise Tatarlar, 1966 yılındaki depremde
zarar gören Taşkent şehrinin inşası ve toprak ıslahı
işleri için diğer bölgelere geldiler. Tatarlar, Ruslar ve
Ukrainlerle birlikte Taşkent Uçak Fabrikası ile Taşkent
Traktör Fabrikası olmak üzere Özbekistan’daki

Özbekistan Tatarlarından olan ressam Çengiz Ahmarov,
yazar Ashat Muhtar ve Zinnet Fathullin, SSCB halk sanatçısı Galiya İzmaylova, mimar Midhat Bulatov, plastik sanatlar uzmanı Rafael Taktaş’ın isimleri, Ansiklopedik Tatar
Sözlüğü’nde de yer aldı.

önemli sanayi müesseselerinin işçi ve yönetici kısmı
nın önemli bir bölümünü oluşturdular.
1989’da Özbekistan’da 468.000 Tatar yaşıyordu.
Özbekistan’ın bağımsızlığı kazanmasından sonra
Tatarlar cumhuriyeti terk etmeye başladılar. 1999’da
Özbekistan’daki Tatar nüfusu 150.000’e düştü.
Günümüzde Tatarlar Özbekistan’ın 13 ilinde ve
Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamakta
dırlar.
Taşkent, Yanıyol, Almalık, Buhara, Cizak,
Semerkand, Zarefşan (Novoyi ili), Karşi (Kaşkaderya
ili)’de Tatar ve TatarBaşkurt kültür merkezleri faali
yet göstermekte, Sabantuy bayramı kutlanmaktadır.
Özbekistan
Tatarlarının
liderleri Rifkat
Migmanov ve
Rim Giniatullin
(solda)

adamı vs. günümüz Özbekistanı’nın gelişimi için
çaba sarf etmektedirler. Devletin çeşitli idarî birimle
rinde de çok sayıda Tatar görev yapmaktadır. Özbe
kistan Tatarları arasında toplumsal çalışmalarda
bulunanlar arasında jeolog Rustem Yusupov ile bes
teci Salih Abdusselyamov yer aldı. Rim Giniatullin ise
uzun bir süre boyunca Su İşleri Bakanlığı yaptı, günü
müzde ise Aral Gölü’nü Kurtarma Fonu’nun başkanlı
ğını yapmaktadır. Onun çabası net icesinde
Taşkent’te Tataristan Yetkili Temsilciliği açıldı.
Temsilciliğin en önemli amacı ise Özbekistan ile
Tataristan arasında ekonomik münasebetlerin geliş
t irilmesini ve bölgedeki Tatarların kültürlerinin
korunmasını sağlamaktır.
Özbekistan Tatarları, sahip oldukları entelektüel
potansiyele rağmen çok iyi bir dönem geçirmemek
tedirler. Günümüzde Özbekistan’ın hiçbir okulunda
Tatarca, ders olarak okutulmamaktadır. Pazar okul
larında verilen Tatarca dersleri ise bu dile tam anla
mıyla vakıf olmak için yeterli değildir.
Ukrayna’daki Tatarların kültürünün canlandırılması ve
geliştirilmesine önemli katkıda bulunması dolayısıyla
“Tugan Tel” (Ana Dil) adlı Bütün Ukrayna Tatarları Kültür
Merkezi’nin Başkanı Kanafiy Husnutdinoviç’e Ukrayna
Emektar Kültür Adamı unvanı verildi.

Ancak yine de Tatarlar günümüzde de Özbekis
tan’ın temel milletlerinden biri olarak kalmaya
devam etmektedirler. Tatarlar akraba Özbek mil
let i ve diğer halklarıyla dostluk içerisinde yaşa
maktadırlar.
Özbekistan’daki en bütük Tatar birliği ise 1990’da
Taşkent’te kurulan Tatar Kültür Merkezi’dir.
Tatarların günümüz Özbekistanı’nın ekonomi, ilim
ve kültür alanlarına katkısı da büyüktür. Tatar köken
li onlarca ressam, besteci, yazar, şair, yüzlerce bilim
adamı, on binlerce doktor, öğretmen, mühendis, iş
Ukrayna’daki İdil Tatarlarının % 90’ı şehirlerde yaşamaktadır. İdil Tatarları özellikle Donetsk, Makeevka, Lugansk,
Zaporojye, Harkov, Nikolaev, Kiev ve Kırım Özerk
Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar.

Geleneksel
işlemeli kadife
peçete, XX. yüzyıl

Ukrayna’daki Tatar Diasporası
Ukrayna’da “Tatar” etnonimi denildiğinde akla
hemen Kırım Tatarları gelmektedir. Bununla birlikte
İdil (Kazan, İdilUral) Tatarları ile Kırım Tatarları
Türk etnosunun iki ayrı bağımsız kolunu oluştur
maktadırlar.
Ukrayna’daki Tatar diasporası tarihî bağlamda çok
genç bir diasporadır. Ukrayna’da göç süreçleri XIX.
yüzyılda başladı. Ukrayna’daki İdil Tatarlarının büyük
bir kısmını, İdilUral ve Sibirya’daki Tatarlarla onların
evlatları oluşturmaktadır.
Kiev’de ise İdil Tatarları ilk kez XIX. yüzyılda görül
düler. Tatarlar burada özellikle Jitniy ve Lukyanovka
pazarları yakınlarına yerleşt iler. Bu Tatarlar,
Kiev’deki Tatar diasporasının ilk grubunu oluşturdu
lar. O dönemden itibaren 7 nesil Kiev Tatarı yetişmiş
oldu. 1840’lı yıllarda Lukyanovka’da Sabun Fabrikası
kuruldu. Fabrikanın inşası ve işletilmesi için Kazan ve
Nijniy Novgorod’dan Tatar kökenli uzmanlar davet
edildi. Bir başka Tatar grubu ise şehir dışındaki
Vinogradar adlı yerleşim yerini kurdular ve burada
soğuğa dayanıklı üzüm yet işt irmeye başladılar.
Tatarların Kiev’e yerleşimlerinin anısına günümüzde
Kiev’in ilçelerinden biri Tatarka adını taşımaktadır.
Tatarların Ukrayna’ya yerleşmeleri, doğrudan
sanayinin gelişimi ile bağlantılıydı. Sanayi planların
hayata geçirilmesi için çalışkan ve çabalayan ustalara
ihtiyaç vardı. Tatarlarda ise bütün bu özellikler vardı.
XIX. yüzyılın sonu — XX. yüzyılın başında sanayi ve
ticaret alandaki gelişim Zaporojye, Ekaterinoslav,
Nikolaev, Harkov, Yuzovka (şimdiki Donetsk) ve Kiev
gibi Ukrayna’nın sanayi merkezlerinde Tatar nüfusu
nun artışına sebep oldu. XIX. yüzyılın sonunda
Ukrayna’nın güney sanayi bölgesinde (Yuzovka’dan
Zaporojye’ye kadar) on binlerce nüfusa sahip kalaba
lık Tatar diasporası oluşmuştu.
Ukrayna’daki Tatar diasporasının sayısında en
büyük artış 1930’lı yıllarda gerçekleşti. Bu tarihlerde
Ukrayna’da ağır sanayi müesseselerinin inşası başla
dı. Kazan ve Kazan Yanı da dâhil olmak üzere İdil
Boyu’ndaki birçok şehir ve köyden çok sayıda Tatar,
Dinyeper Hidroelektrik Santrali’nin ve Avrupa’daki
en büyük metalurji fabrikasının inşası için
Zaporojye’ye geldi. Tataristan ve İdil Boyu’ndaki
Tatar köylerinden Donbass’taki ocaklarda ve
Dinyeper Hidroelektrik Santrali’nin inşasına gelen

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tatar Diasporası
Eski Sovyet Coğrafyası
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Tatarlar, ayrı Müslüman çalışma grupları etrafında
örgütlendiler, aileler kurdular, çocuklarına ana dil,
gelenek ve âdetlerini öğrettiler. 1926–1959 yılları
arasında Ukrayna’daki Tatar diasporası iki kat arttı.
1989 Nüfus Sayımı’na göre Ukrayna’daki Tatar sayısı
ise 86.875 idi.
2001 verilerine göre günümüz Ukraynası’nda
73.300 Tatar yaşamaktadır. Tatarlar ise bu rakamın
azaltılarak verildiği düşüncesindedirler. Çünkü
Sovyet yıllarında Tatarların Ukrayna’daki sosyal
hayata adaptasyon süreçleri çerçevesinde Tatarlar
sıkça isim ve soyadlarını değiştirdiler, karma evlilik
ler yaptılar, çocuklarını Rus veya Ukrain olarak kay
detmek zorunda kaldılar. Ukrayna’daki millî ve kültü
rel derneklere göre ülkede günümüzde yaklaşık
200.000 İdil Tatarı yaşamaktadır. Ukrayna’dan toplu
ca göçlerin de yapılmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla
iki nüfus sayımı arasındaki bu kadar büyük farkı
onlar, Tatarların bir kısmının asimile olmasıyla açıkla
maktadırlar. Tatarların farklı etnik coğrafyada yaşa
maları ve buna ilaveten SSCB’nin ateizm ve internas
yonel eğitim propagandası yapması, XX. yüzyılda
Ukrayna’daki Tatarların bir kısmının Ruslaşmasına
yol açtı. Ana dillerini unutmaları ise Ukrayna
Tatarlarının en büyük kaybı olarak kabul edilmekte
dir. 2000’de “İntellektualnaya Perspektiva” (Aydın
Perspektif) adlı sivil toplum örgütünün yaptığı anke
Ekin işlerine hazırlık yapılması ile bağlantılı olan sabantuy Kiev, Donetsk, Aluşta, Sivastopol ve Simferopol gibi
şehirlerde de kutlanmaktadır. Ayrıca Ukrayna Tatarları
dinî bayramları olan Ramazan, Kurban ve Hz.
Muhammed’in Doğum Günü’nü de kutlamaktadırlar.
Dinî bayramlarda erkekler, bayram namazlarını camilerde kıldıktan sonra kutlamalarını evlerinde aileleriyle birlikte devam ettiriyorlar.

Tatar diasporasının gerçek önderleri arasında aşağıdaki
isimleri zikretmek gerekmektedir: Rahim Ahmerov
(Zporojye), Şefik Başirov (Harkov), Kamil Bulatov ve Raisa
Husnutdinova (Kiev), Masgut Tagirov (Lvov), Oleg Abyazov
(Kirovograd), Anis Suleymanov (Çerkassı), Anas Sahabiev
(Nikolaev), Rail Bulatov (Odessa). Farklı şehirlerdeki Tatar
dernek ve vakıfların başkanı olan bu isimler, karşılıksız olarak kendi işlerini yapmakta ve Ukrayna Devleti’nde Tatar
millî kimliğinin korunması için çaba sarf etetmektedirler.

“Tugan Tel”
(Ana Dil) adlı
Bütün Ukrayna
Tatarları Kültür
Merkezi’nin
Kiev’deki binası

Bu oluşumların en önemli amacı da Tatarları bir araya
getirerek dil ve kültür alanında faaliyetlerde bulun
mak, diğer halkların vakıf ve dernekleriyle işbirliği
yapmaktır.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de millî canlanma süre
cinin başında Rafail Masşid Masautov, Emir Valeev,
Güzel Sabitova, Reşid Musin, Şevket Samitov, Rifat
Hayrutdinov, Tahir Abdullin, Şamil Şepel, Güzel
Şafeeva, Kanafiya Husnutdinov gibi genç aydınlar
bulunmaktadır. 1993’te Kiev’de toplanan Tatarlar,
“İldaş” adlı bir cemiyet kurdular. Cemiyetin başkanlı
ğına K. Husnutdinov seçildi. Daha sonraki tarihlerde
Kiev’de Ukrayna Müslümanları Dinî Nezaret i’nin
bünyesinde “Birlik” Derneği ve Ravil Nizamiev baş
kanlığında Tatar Mill î Kültür Derneği kuruldu.
Ukrayna’nın başkentinde ayrıca Halide Gonçarenko
başkanlığında “İzgelek” adlı Kadın Kulübü faaliyet
göstermektedir.
Buna benzer kuruluşlar, Ukrayna’nın başka şehirle
rinde de mevcuttur. Örneğin Lvov’da “Tugan İl” (Ana

te göre Ukrayna’nın başkentinde Tatarca’yı rahat
konuşabilen oran yalnızca % 19 idi.
Ukrayna’daki Tatarların ana dillerini unutmalarının
en büyük nedeni ise Tatar diasporasının büyük bir
kısmının Ukrayna’ya Tatar ve diğer halkların alfabe
lerinin zorla değiştirildiği (başta Arap alfabesinden
Latin alfabesine, ardından da Kiril alfabesine) bir
dönemde gelip yerleşmeleridir.
Ancak yine de Ukrayna Tatarları dillerini, millî ve
dinî geleneklerini korumayı başardılar. Tamamen asi
mile olma ve millî bilinçlerini kaybetme tehdidi,
onların 90’lı yıllarda Tatar kültür merkezleri ve dinî
cemiyetler çerçevesinde örgütlenmelerini sağladı.

Tübetey: Tatar
millî erkek
başlığı, XX.
yüzyıl

Vatan) Kültür Merkezi, Zaporojye’de “Altın Ay” Tatar
Kültür Merkezi, Harkov’da “Dostluk”, Nikolaev’de
“Agidel”, Simferopol’de “İdil Ural” gibi dernekler faa
liyet göstermektedir. Bunun dışında Kirovograd,
Donetsk, Çerkassı, Aluşta, Yalta’da dernekler;
Sivastopol, Odessa ve Simferopol’de TatarBaşkurt
millîkültür merkezleri bulunmaktadır. Bütün bu olu
şumlar arasındaki bağlantı ve işbirliğini arttırmak için
1998 yılının başında “Tugan Tel” (Ana Dil) adlı Bütün
Ukrayna Tatarları Kültür Merkezi (Başkanı: K.
Husnutdinov) kuruldu. Bu merkezin kuruluşu, der
nekler arasındaki çalışmaların koordine edilmesini,
Ukrayna dışındaki Tatarlarla iletişimin kurulmasını
sağladı. Aynı yıl merkez, Bütün Dünya Tatarları
Kongresi’ne üye olarak kabul edildi.
Ukrayna’daki Tatarlar, basım yayın konularına da
önem vermektedirler. 1990’lı yıllarda Liliya Osipova
ve Rifat Hayretdinov’un çabalarıyla Kiev’de Selam
adlı gazete çıktı. “Meydan”, “Kardeşler”, “Dostluk”
(Kiev), “Bigi Avıl”, “Jien” gibi Ukrayna’daki diğer Tatar

kuruluşları da gazete çıkarttılar. Bu gazetelerin bir
kısmı, maddî sıkıntılar dolayısıyla kapatıldı.
Mart 2000’den itibaren “Tugan Tel” (Ana Dil) adlı
Bütün Ukrayna Tatarları Kültür Merkezi, Dostluk
(önce gazete olarak, 2001’den itibaren dergi olarak
yayımlandı; baş editör: K. Husnutdinov) adlı periyo
dik bir yayın çıkartmaktadır. Bu dergi, Ukrayna’daki
Tatarların hayatını aydınlatmaktadır. Enjekyay
Aymanova ise 1994’ten itibaren Ukrayna’daki en eski
dinî gazeteyi (El Bayan) çıkartmaktadır. Radyo Roks
Ukrayna adlı radyo kanalında 1999’dan itibaren her
hafta yayımlanan “Selâmün Aleyküm” adlı program
da Ukrayna’daki Tatarların hayatını konu etmektedir.
Bu program, Ensar Foundation adlı kuruluşun deste
ğiyle yayımlanmaktadır.
Ukrayna’nın bazı illerindeki Tatar yardımlaşma
dernekleri İdil Tatar kültür merkezlerinin, kütüpha
nelerin ve Tatar Pazar okullarının çalışmalarını des
teklemektedirler. “Tugan Tel” (Ana Dil) Kültür
Merkezi’nin desteğiyle Kiev’deki 238 No’lu Okul’un
binasında Tatarlar için Pazar Okulu faaliyet göster
mektedir. Bu okulda Tatar dili ve edebiyatı,
Tataristan tarihi, Tatar sanatı, İslâm dininin temelleri
gibi dersler okutulmaktadır.
2001 yılından itibaren her sene Kazan’daki Kara
Altın Bankası’nın desteğiyle Yalta’da Süyümbike’nin
Mirasçıları adlı TürkTatar Çocuk Müzik Festivali ger
çekleşmektedir. Fest ivale yalnızca Kırım ve
Ukrayna’dan değil Kafkasya ve Merkezî Asya’dan da
çocuklar katılmaktadır. Yine ilk kez 2004’te “Tugan
Tel” Kültür Merkezi tarafından başkent Kiev’de
düzenlenen “Kiev Sandugacı” (Kiev Bülbülü) adlı fes
t ival de çok popüler oldu. 1997’de Donetsk’te
Ukrayna Müslümanları Partisi’nin Kurucu Toplantısı
yapıldı. Partinin kurucusu ise Donetsk Tatarlarından
Reşit Bragin’dir.
Ukrayna’daki Tatar diasporası arasında çok sayıda
meşhur insan vardır. Nükleer fizik uzmanı akademi
üyesi Nur Nigmatullin, Tarım Akademisi Rektör
Yardımcısı Profesör İldus İbatullin, Ukrayna halk res
samları Rafael Masautov ve Rafael Bagautdinov,
dünyaca meşhur Tıp Profesörü Rustem Abizov, meş
hur Tatar yazar Adel Kutuy’un yeğeni Ukrayna
Emektar Doktoru Süyümbike Kutueva Tislenko bu
isimlerin başlıcalarıdır.
Her ne kadar 90’lı yıllarda Ukrayna’da millîkültü
rel cemiyetlerin sayısı hızla artsa da bunlar Sovyetler
Birliği döneminde oluşan durumu hemen değiştire

Letonya’da İslâmiyet
Letonya’daki Tatarlar, mensup oldukları İslâm dinine ve bunun Tatarlar arasında korunmasına büyük önem veriyorlar. Letonya’daki İslâmiyet’e dair ilk haber,
1838 yılına ait bir gazete haberidir. İlk Müslüman Cemiyeti’nin kaydı resmî olarak 1902’de yapıldı. Cemiyetin başkanlığını 1902–1917 yılları arasında İbrahim
Davıdov, 1920–1940 yılları arasında Şakir Husnetdinov yaptı. 1940'ta
Letonya’nın SSCB’ye dâhil olmasıyla birlikte Müslüman Cemiyeti’nin varlığına
son verildi, camiler kapatıldı. İslâmiyet Letonya’da ancak 1991’de, “İdil” adlı
Letonya Tatar Kültür Merkezi’nin temelinde yeniden canlanmaya başlandı.
Günümüzde Letonya’da yedi Tatar derneği faaliyet göstermektedir. Bunlardan
beşi, Letonya Müslümanları Danışma Kurulu etrafında birleşti. 2003’te bu kurulun başkanlığına Zufar Zaynullin seçildi. Bu kurum, Letonya’da İslâmiyet’i bir
din olarak koruma görevi üstlenen en önemli dinî merkezdi. İslâm Merkezi’nde
Cuma namazlarında 50–60, Ramazan ve Kurban bayramlarında ise 300–400
Müslüman toplanmaktadır.
1996’dan itibaren Letonya’da her sene çocuklar için iki haftalık yaz kampları
organize edilmektedir. Bu kamplarda her sene yaklaşık 30 çocuğa İslâmiyet’in
temelleri öğretilmektedir. İslâm Merkezi’nin bünyesinde Arapça ve İslâm
Kültürü derslerinin okutulduğu Pazar Okulu açıldı. İki tane Müslüman mezarlığı mevcuttur. Tarihî mezarlık, 1890’da Riga’da Mikely Mezarlığı’nın topraklarında açılmıştı. 1991’de Yauntsiems’te ikinci Müslüman mezarlığı açıldı. Riga
Mezarlığı ile yapılan anlaşmaya göre her iki mezarlık da Letonya Tatar-Başkurt
Kültür Cemiyeti’nin sorumluluğunda bulunmaktadır.

Baltık Ülkelerindeki Tatar Diasporası
Baltık ülkelerinde yaşayan Tatarların durumu aynı
dır. Rejime bağlı olan Tatarlar, kendi kültür ve dilleri
ni koruma şartıyla Baltık toplumu ve AB’ye entegras
yon sürecini başarıyla gerçekleştirdiler. Baltık bölge
sindeki Tatarların bu tecrübesi, yabancı ülkelerdeki
diğer Tatar diasporaları için bir örnek olmayı hak
etmektedir. Baltık ülkelerindeki Tatar millîkültürel
cemiyetlerin çoğu Bütün Dünya Tatarları Kongresi
İcra Komitesi ile işbirliği geliştirmektedir.
Baltık ülkeleri yetkilileri, Tatarların dil ve kültürle
rini korumaları için ihtiyaç duyulan şartları sağla
maktadırlar. 13 Ekim 2003’te Letonya’nın başkenti
Riga’da Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya,
Almanya, Finlandiya ve Belarus’taki Tatar cemiyet
lerinin yetkililerinin katılımıyla gerçekleşt irilen
Bütün Dünya Tatarları Kongresi İcra Komitesi’nin
toplantısında Baltık ülkelerindeki Tatarların toplu
ma entegrasyon tecrübeleri tartışıldı. “Değişen

Letonya’daki “İdil” adlı Tatar Derneği, kültür alanında
önemli çalışmalara imza atmaktadır. M. Satdanov’un başkanlığını yaptığı dernek, 8 Mart 2003’te Letonya MillîKültürel Cemiyetler Meclisi’nin 15. yıl dönümü dolayısıyla
tören düzenledi. Meclisin ofisinde Tatar ressamları Cavit
Mamin ve Faniya Satdanova’nın sergisi yapıldı. Yine Tatar
kadınları el işleri örneklerini sergilediler, millî yemekler
ikram ettiler. Törende “Alo, Yetenek Arıyoruz” adlı Tatar
Müzik Festivali’nin ödüllü sanatçıları performanslarını sergilediler. Letonya Azınlıklar Bakan Yardımcısı Aleksandr
Brandavs, bu bakanlığın danışmanı Kristina Vagnere,
Letonya’nın meşhur televizyon sunucusu ve gazeteci İrina
Vinnek de Tatar derneğini ziyaret edenler arasındadır.
Letonya’nın her iki derneği de Sabantuy düzenlemekte ve
bu bayrama Litvanya ve Estonya’daki Tatar diasporasının
temsilcilerini de davet etmektedirler.

mediler. Bundan dolayı hâlâ Tatarların % 45.1’i ana Riga’daki Tatar
dillerinde kitap okuma imkânına sahip değildir ve diasporasının
ancak % 58.3’ü âdet ve geleneklerini yerine getirebil temsilcileri
mektedir.
Tatar halkının temsilcileri, millî kültürün canlan
masını sağlayacak programların devlet tarafından
desteklenmesi, gençlerin millî kültür ve din konula
rında eğitilmesi, Tatar eğitim müesseselerinin açıl
ması vb. önlemlerin alındığı takdirde bu sorunun
çözüleceği görüşündedirler.

Dünyada Tatarlar” adlı bu foruma 20 mill î kurum
katıldı. Bu toplantı, çok önemli bir tarihî gelişme
olarak nitelendirildi.
Letonya’daki Tatar Diasporası
Letonya’da 2.739 Tatar yaşamaktadır (2009).
Buradaki diaspora II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluş
tu. Bölgenin sanayileştirilmesi sürecinde bölgede
uzman ve işçi iht iyacı ortaya çıktı. Tatarlar
Letonya’ya genellikle Rusya’nın merkezî bölgelerin
den geldiler. Letonya’daki Tatarların bir kısmı,
1960’lı–1970’li yıllarda buradaki Sovyet askerî üsle
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rinde görevlerini tamamladıktan sonra burada kalan
kimselerdi. Sovyet yıllarında da Letonya’da fazla
Tatar yoktu (5.000).
Letonya bağımsızlığını kazandıktan sonra burada
ki Tatarların % 40’ı ülkeyi terk etti. Çünkü Letonya
yönetimi, vatandaşlık hakkını ancak burada 1940’tan
önce yaşayanlara ve onların çocuklarına tanıdı.
Günümüzde Tatarlar yoğun olarak Riga, Daugavpils,
Ventspils, Elgava ilçelerinde yaşamaktadırlar. Bu
şehirlerde Tatar dernekleri faaliyet göstermektedir.

1997’de Litvanya Tatarları, atalarının Büyük Litvanya
Knezliği topraklarına yerleşmelerinin 600. Yıl dönümünü
resmî olarak kutladılar. Kutlamalara Tataristan
Cumhuriyeti’nden çok sayıda devlet adamı ile sanatçı da
katıldı. Litvanya Tatarları diasporasının en aktif beş temsilcisi, Litvanya devlet nişanına layık görüldü.

Burada Tatarlar cemiyetlerinin üyeleri bir araya
gelerek çeşitli faaliyetler yürütmekte; sergi, radyo
programı ve diğer sanat ve kültür organizasyonları
gerçekleştirmektedirler.
Ventspils ve Daugavpils’te Letonya TatarBaşkurt
Kültür Derneği’nin şubeleri mevcuttu. Şubelerin baş
kanlığını ise Klim Suleymanov ve Alim Aşirov yap
maktadır. Ventspils’teki şube, işadamı Rim Salahov
tarafından kurulan “Ak İdil” Derneği’nin temelinde
oluştu.
Letonya’daki Tatar derneklerinin faaliyetleri
2003’ten itibaren Letonya Kültür Bakanlığı tarafın
dan denetlenmekte ve desteklenmektedir.
Bakanlık, Letonya’daki Tatar derneklerinin faaliyet
lerine yurt dışından katılan kimselerin vize işlemle
rini ücretsiz yapmakta, ayrıca madd î destekte de
bulunmaktadır. Yine Tatar cemiyetlerinin üyelerine
ücretsiz Letonya dili ve tarihi dersleri verilmekte
dir. Bu da Letonya vatandaşlığını alma prosedürünü
kolaylaştırmaktadır.
Litvanya’daki Tatar Diasporası

Letonya
Tatarlarının
çıkarttıkları
Çeşme adlı gazete

2011 resmî verilerine göre Litvanya’da 2.700 Tatar
yaşamaktadır. Buradaki Tatarlar aynı Belarus’taki
Tatarlar gibi Altın Orda’dan gelmişti.
Tatarların topluca Litvanya’ya göçlerinin başlangıç
tarihi olarak 1397 yılı kabul edilmektedir. Altın
Orda’nın en iyi 600 Tatar askeri, Büyük Litvanya
Knezi Vitovt’un korumasını yapıyordu. Tatar süvarî
birlikleri, onun Grünvald Savaşı’nda Alman şövalyele
rine karşı tarihî bir galibiyet elde etmesini sağladılar.
Bunun karşılığında da Vitovt, Tatarlara kendi knezli
ğinde unvanlar ile topraklar dağıttı.
Bir zamanlar tek bir devlette yaşayan Tatarlar, 600
yıl sonra kendilerini farklı ülkelerde (Polonya,
Litvanya, Belarus) buldular. Buradaki Tatarlar, atala
rının dillerini unuttular, ancak mill î kimliklerini ve
dinlerini
(İslâmiyet’i)
korumayı
başardılar.
Günümüzde Tatarlar; Vilnius, Kaunas, Alitus, Trakay,
Şalçini gibi şehirlerle Ryayjyay, Kyaturuasdişimit
Daha Ekim 1988’de Riga’da “İdil” adlı Tatar Kültür
Derneği kurulmuştu. Derneğin başkanlığına ise eski
füzeci asker ve yazar Zeki Zaynullin seçildi. Onun
Kazan'a dönüşünden sonra ise derneğin başına
Kazan kökenli hukukçu İldus Sabitov yaptı. Sabitov,
aynı zamanda Letonya Cumhurbaşkanlığı’na bağlı
Milliyetler Kurulu’nda da görev yaptı.
“İdil” Derneği, Letonya Mill îKültür Dernekleri
Birliği’ne üye oldu. Derneğin bünyesinde Pazar
Okulu açıldı. Burada Tatarca’nın yanı sıra Arapça,
Letonca öğret ildi, güzel bir kütüphane faaliyete
geçirildi, Tataristan ve Başkurdistanlı bilim adamları
ve sanatçıların katılımıyla sempozyum ve konserler
düzenlendi, Letonya Radyosu için Tatar dilinde prog
ramlar yapıldı. 1940’larda kapatılan Riga, Daugavpils
ve Ventspils’teki İslâm merkezleri yeniden faaliyete
geçti. “İman” adlı Riga Müslüman Cemiyeti aynı
isimli gazeteyi çıkartmaya çalıştı.
90’lı yılların sonunda İldus Sabitov başkanlığındaki
“İdil” Derneği ile aynı adı taşıyan Midhat Satdanov
başkanlığındaki Riga Müslümanları Cemiyeti arasın
da kriz yaşandı. Riga Tatarlarının büyük bir kısmı, bu
krizden “İman” adlı yeni bir Müslüman Cemiyeti
kurarak çıktılar. “İdil” Derneği’nin önde gelen liderle
ri ise 2000’de kurulan Letonya TatarBaşkurt Kültür
Derneği’nde yer aldılar.
Letonya TatarBaşkurt Kültür Derneği’nin başında
ise Zeki Zaynullin’in oğlu Zufar Zaynullin bulunmak
tadır. Eski asker olan ve teknik bilimler doktorası
bulunan Zaynullin, SSCB’nin yıkılışından sonra tica
ret ile uğraşmaya başladı ve “Tataristan — Baltiya”
adlı bir şirket kurdu. Riga’daki ofisini Zaynullin Tatar
Başkurt Derneği’nin kullanımına verdi.

Panevejis
şehrindeki
Litvanya Tatar
Derneği’nin
arması

Litvanya’daki Camiler
Nemej, Kyaturyasdişimt Totorü ve Ryayjyae gibi yerlerde
ahşap camiler vardır. Bu camiler, Litvanya’nın bağımsızlığını kazanmasından sonra yeniden açılan camilerdi.
Ryayjyae’de Tatar Kültür Merkezi faaliyet göstermektedir.
Kaunas’taki 1930 tarihli cami, devlet desteğiyle restore edildi. 1968’de yıkılan Vilnius’taki caminin yeniden inşası için
A. Asanaviçüs başkanlığındaki Tatar derneği büyük çaba
göstermektedir.

Totorü (Kırk Tatar), Nemeje, Pyagiryay köylerinde ve
yine küçük yerleşim yerlerinde yaşamaktadırlar.
Litvanya’da Tatarlara saygı duyulmaktadır.
Onların arasından çok sayıda önemli asker, din
adamı, bilim adamı, şair, hatta devlet adamı çıktı.
1989’da Vilnius İli’nde Litvanya Tatarları Kültür
Derneği kuruldu. Derneğin ilk başkanı ise gazeteci
Mensaid Bayraşevskiy idi. Daha sonraki yıllarda
Adas Yakubauskas ve teknik bilimleri doktoru
Romualdas Makavyatskas gibi isimler de derneğe
başkanlık ettiler. Litvanya Tatarlarının faaliyet alan
larından birini İdilUral Tatarlarıyla yakın işbirliği
oluşturdu.
Litvanya Tatar Dernekleri Birliği, sürekli olarak PolonyaLitvanya Tatarlarını bir araya getirip toplantılar, konferanslar ve kültürel programlar düzenlemektedir. Bu tür
faaliyetlere Litvanya, Letonya, Polonya, Belarus ve
Tataristan temsilcileri katılmaktadırlar.

1991’den beri Vilnius’ta Pazar Okulu faaliyet gös
termektedir. 1999’da Litvanya Eğitim Bakanlığı’na
özel bir okul olarak bu okulun kaydı yapıldı ve aynı yıl
burada Tatar dili ve edebiyatı, Tatar tarihi dersleri
okutulmaya başlandı. Burada Letuvos Totoryay
(Litvanya Tatarları) adlı gazete çıkmakta, Aleksandr
Meleh başkanlığında “Aliya” adlı müzik grubu faali
yet göstermektedir. Litvanya Tatarları Derneği’nin İşlemeli kadife
peçete, XX. yüzyıl
şubeleri ülkenin farklı ilçelerinde açıldı.
1996’da Litvanya Tatar Dernekleri Birliği kuruldu.
Bu birlik, günümüzde Litvanya Tatarlarının en büyük
kuruluşudur. Kaunas, Alitus, Ryayjyay’daki dernek
lerle dilci Galina Mişkinene’nin başkanlığını yaptığı
Vilnius Tatarları Derneği de bu birliğe üyedirler.
Litvanya Tatar Dernekleri Birliği, gençler için yaz
kampları düzenlemekte, Polonya ve Belarus’ta yaşa
yan Tatarlarla işbirliği yapmaktadır.
Vilnius, Klayped, Panevejis, Palanga, Kreting ve
Visaginas’ta ayrıca İdil (Kazan) Tatarları yaşamakta
dır. Bunlar, Litvanya’ya II. Dünya Savaşı sonrasında
büyük sanayi şirketlerinde çalışmak için ya da bura
daki Sovyet askerî üslerinde askerî görevleri dolayı
sıyla gelmişlerdi. İdil Tatarlarının Visaginas,
Panevejis, Klayped gibi şehirlerde kendi dernekleri
vardır.
Litvanya’nın başkent indeki Vilnius İli Litvanya
Tatarları Derneği’nin başkanlığını Bütün Dünya
Tatarları Kongresi üyesi Adam (Adomas) Asanaviçus
yapmaktadır. Onun oğlu, Kazan Üniversitesi mezunu
Damiras Asanaviçus Litvanya Dışişleri Bakanlığı’nda
görev yapmaktadır. Yedi dil bilen D. Asanaviçus,
transatlant ik entegrasyon sürecine yaptığı katkı
dolayısıyla Litvanya Devlet Başkanı Valdas Adamkus
tarafından devlet madalyası ile ödüllendirildi. Diğer
Baltık devletlerinde olduğu gibi Litvanya’da da Tatar
diasporasına karşı çok olumlu bir yaklaşım söz konu
sudur.
Estonya’daki Tatar Diasporası
Estonya’da Tatar diasporası aynı Letonya’da oldu
ğu gibi II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluştu.
Günümüzde burada 4.058 Tatar yaşamaktadır.
Tatarların büyük bir kısmı Tallinn, Pyarnu, Narva,
Yıhva, Maarda, Yarva’da yaşamaktadır. Bu şehirlerde
birkaç küçük Tatar derneği mevcuttur.
1988’de Estonya’da Timur Seyfullin başkanlığında
Tatar Kültür Derneği kuruldu. Daha sonra bu dernek,
Litvanya
Tatarlarının
yaşadığı
şehirlerden biri
olan Trakay

Maarda merkezli Estonya Tatar Derneği olarak yeni
den kaydını yaptırttı. 1995’te bu dernekten ayrılan
bir grup “İdil” adlı başka bir dernek kurdu. Dernek,
Estonya Kültür Bakanlığı’na resmî olarak kayıt yap
tırdı. “İdil” Derneği’nin başkanlığını İlziya Ahmet
yapmaktadır.
“İdil” Derneği’nin üyeleri dinî bayramlarını kutla
makta, her sene Sabantuy organize etmekte, A.
Tukay, M. Celil ve diğer şairlerin anısına edebiyat
geceleri düzenlemektedirler. Pazar Okulu’nda Tatar
dili, Arap yazısı dersleri verilmekte, Tatar
Kütüphanesi ve Tatar korosu faaliyet göstermekte,
Tatarlar için Estonca kursları verilmektedir.
“İdil” Derneği Yıhva (İda–Virumaa Tatar Kültür
Cemiyet i, Başkanı: N. Vilu), Narva (Tatar Kültür
Merkezi, Başkanı: Raşit İzmaylov) ve Pyarna’daki
Tatar dernekleri ile işbirliği içerisindedir. Üç Baltık
ülkesi Sabantuy bayramını ortaklaşa da düzenlemek
tedir.
Pyarna’da İraliya KasıymKaloşina başkanlığında
Abdullah Tukay Kültür Derneği, Tartu’da ise Halit
Yusupov başkanlığındaki “Nur” adlı dernek faaliyet
göstermektedir. Tatar dernekleri, Estonya Mill î
Azınlıklar Birliği’ne üye oldular.
Estonya Hükümeti Tatar derneklerine belli ölçüde
destek vermektedir. Örneğin “İdil” Derneği’nin aktif
üyelerinden Fauriya Hadiullina “halklar arasındaki

dostluğun geliştirilmesine yaptığı katkı” dolayısıyla
hızlandırılmış bir şekilde Estonya vatandaşlığına alın
dı. Fauriya Hadiullina 1979’dan it ibaren Pazar
Okulu’nda ders vermekte, yerel radyonun Rusça
Bölümü ile ortaklaşa olarak “Serebryannaya Nity”
(Gümüş İp) programının sunuculuğunu yapmaktadır.
Program, Estonya’da yaşayan etnik azınlıkların tem
silcilerinin hayatlarını konu etmektedir. Birçok ulus
lararası müzik yarışmasını kazanan Alfiya Kamalova,
eğit im almak üzere Helsinki’deki Sibelius Müzik
Akademisi’ne gönderildi.
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Yurt Dışındaki Tatarlar

Berlin’deki TatarBaşkurt Kültür
Merkezi’nin
Başkan
Yardımcısı Venera
GerasimovaVagizova

Yurt dışındaki Tatar diasporasının tarihi bundan
500 yıl öncesine dayanmaktadır. Altın Orda ve Kırım
Hanlığı’nın bir parçası olan Dobruca Tatarları daha
XV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Tuna Boyu’ndaki
vilayetlerine (şimdiki Bulgaristan ve Romanya) yer
leştiler. Çin, Türkiye ve Finlandiya topraklarına ise
Tatarlar XIX. yüzyılda göç etmeye
başladılar. Bazı ülkelerde Tatar
diasporası, XX. yüzyılda meydana
gelen devrim, savaş ve insanların
güvenliğini tehdit eden diğer
sebeplerden ötürü ana vatanlarını
terk etmeleri neticesinde oluştu.
XX. yüzyılın sonunda, küreselleş
me çağında, eskiden Türk
Tatarların yaşamadığı ülkelerde
(Çekya, Macaristan, Kanada vs.)
de Tatar diasporaları oluşmaya
başladı.
Tarihî olaylar dolayısıyla dünya
nın çeşitli bölgelerinde yaşayan
Tatarlar uluslararası hukuku çok iyi
bilmekte, yaşadıkları ülkelerin
devlet ve toplumsal yapısına saygı
duymakta, bu ülkelerin iyi birer
vatandaşı olarak hayatlarını
devam
ett irmektedirler.
Yaşadıkları ülkelerin ekonomik ve
kültür hayatına önemli katkıda bulunan Tatarlar, bu
ülkelerde kendi milletlerini en iyi şekilde temsil
etmektedirler. Onlar, yaşadıkları ülkelerde barış ve
istikrarın hâkim olmasını ve bu ülkelerin Tatar mille
tinin tarihî vatanıyla çok yönlü işbirliği geliştirmesini
istemektedirler. Yaşadıkları yer ve dinlerine bakıl
maksızın Tatarlar; ortak tarih, kültür, dil ve bilinç
temelinde bütünlük gösteren bir halktır.
Avrupa’daki Tatarlar
Avusturya’daki Tatar Diasporası
Avusturya’da yaklaşık 30 Tatar yaşamaktadır. Tatar
diasporası arasında önemli sanatçılar da vardır.
Bunlar arasında bale sanatçısı Vakil Usmanov ile
onun eşi meşhur koreograf Çulpan Usmanova da yer
almaktadır. Çulpanovlar Viyana yakınlarındaki Sankt
Pelten’deki Bale Okulu’na genç balerin ve baletler
yetiştirmektedirler. Yine Avusturya’daki Tatarlar ara
sında Azatlık Radyosu’nun eski müdürü Riva
Rüdisser (Viena) ile ressam Nail Edelsburg’un adları
nı zikretmek gerekmektedir.
Bulgaristan’daki Tatar Diasporası
Bulgaristan’daki Tatarlar (yaklaşık 5.000 Tatar)
Romanya’ya komşu olan Dobruca İli’nde yaşamakta
dırlar. Aynı Romanya’dakiler gibi onlar, Dobruca
Tatar etnik grubunun temsilcileridir.
Dobruca Tatarlarının temelini, XV. yüzyılın başla
rında Altın Orda’nın Hazar ve Don Yanı bölgelerinden
Balkanlar’a gelen Nogaylar oluşturdu. XVIII. yüzyılda
Kırım Hanlığı’nın yıkılışından sonra Balkanlar’a
Kırım’daki Tatarlar da geldiler. Böylece Nogaylarla
Kırım Tatarları “Dobruca Tatarları” adı verilen etnik
grubu oluşturdular.
Sosyalizm döneminde Bulgaristan’daki Dobruca
Tatarları büyük zorluklarla karşılaştılar. Yetkililerin
eski Türk hâkimiyetini hatırlatacak küçük bir hatıra
ya dahi tahammülleri yoktu. Türklere karşı hissedilen
nefret, diğer Türk halklarına da yöneltildi.
Günümüzde bile Bulgaristan’da Türk düşmanlığı
devam etmektedir. Örneğin günümüz Bulgar yöneti
mi, bütün Türkçe şehir ve köy adlarını değiştirdi.
Bundan dolayı ülkede Tatar millî kurumlarının faali
yet göstermesi kolay değildir. Birkaç yıl önce Bütün
Dünya Tatarları Kongresi, “Bolgarskaya Vselennaya”
(Bulgar Dünyası) Fonu ile aktif iletişim içerisindeydi.

Bu oluşumun başkanlığını Sofya Orman Sanayisi Üni
versitesi’nde görev yapan Filoloji Doktoru, Doçent
Tatyana Yarullina yaptı. Bu fona Bulgaristan’da oku
yan ve çalışan Tatarlar da üyeydi. Günümüzde bu
temaslar kesilmiş durumdadır.
Macaristan’daki Tatar Diasporası
Macaristan’da yaklaşık 200 Tatar yaşamaktadır.
Bunların çoğu buraya eğitim amacıyla gelen ve staj
için kalan gençlerdi. Son dönemde Macaristan’a
Rusya’dan çok sayıda Tatar iş adamı da gelmeye baş
ladı. Burada kayıtlı herhangi bir Tatar derneği yoktur.
İngiltere, İtalya ve Fransa’daki Tatar Diasporası
İngiltere, İtalya ve Fransa’da da, az da olsa Tatar
yaşamaktadır. Bunlar çoğunlukla BDT coğrafyasın
dan bu ülkelere eğitim için gelen Tatar öğrencilerle
bu ülkelerin vatandaşlarıyla evlenen Tatar kadınları
dır. Avrupa ülkelerindeki Tatar gençleri kendi arala
rında internet üzerinden iletişim içerisindedirler.
İngiltere’nin meşhur CoventGarden Balesi’nde
Tataristan doğumlu dünyaca meşhur İrek
Muhamedov dans etmektedir. Giselle, Bayaderka,
Don Kişot gibi oyunlarda başrol oynadı.
1981–1990’da İrek Muhamedov, Moskova’daki
Bolşoy Tiyatrosu’nda çalıştı, 1990’dan itibaren ise
Londra’da yaşamaktadır.
Kazanlı şair Ravil Buharaev, uzun bir süre BBC’de
çalıştı. Onun burada basılan Antologiya Tatarskoy
Poezii (Tatar Şiir Antolojisi) adlı kitabı, Avrupa’da çok
büyük ilgi görmektedir. Bu eser Ortaçağ, devrim
öncesi ve günümüz Tatar edebiyatının en iyi örnekle
rinin İngilizceye tercümesinden oluşmaktadır.
Günümüzde Buharaev, Londra yakınlarında ikamet
etmektedir.
Almanya’daki Tatar Diasporası
Tatarlar Almanya’da XX. yüzyılın başında göründü
ler. Bunlar, Rus ordusunda görev yapan ve esir düşen
Tatarlardı. Esir Tatarlar, Berlin’den 60 kilometre
uzaklıktaki Wünsdorf’ta Türk esirleri için kurulan
kampta tutuldular. Bazı verilere göre burada aynı
anda yaklaşık 40.000 Türk kökenli esir asker tutulu
yordu. Bunlar Almanların Çarlık Rusyası ile yaptıkları
savaşlarda esir düşen askerlerdi. Yaklaşık 1.000 Tatar
bu kampta çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti ve
kamptaki mezarlığa gömüldü. 1920’li yılların sonuna
kadar açık kalan bu mezarlığın bakımını Berlin’deki
Müslüman Derneği yapıyordu. Yine 1920’li yıllarda
yeni rejimden kaçan Tatarların bir kısmı Berlin’de
yaşıyordu.
Almanya’daki Tatarların kaderinde II. Dünya Savaşı
önemli rol oynadı. Almanya’nın Moskova yakınların
da Sovyetlere yenilmesinden sonra asker ihtiyacı
arttı. Savaşın da uzaması üzerine işgal edilen bölge
lerden sorumlu Alman komutan Alfred Rozenberg,
ele geçirilen farklı milletlere mensup Sovyet askerle
rini Sovyetlere karşı kullanma fikrini Hitler’e sundu.
Böylece İdil Ural, Türkistan, Kırım Tatar millî komite
leri kuruldu. Bu komitelerin de en önemli amacı,
Sovyet ordusuna karşı savaşacak millî lejyonlar kur
maktı. 1942–1943 yıllarında İdil Ural Lejyonu’na bağlı
yedi tabur kuruldu. Bunlarda toplam 8.000 — 10.000
asker kayıtlıydı.
Bu taburlar arasında en meşhuru, 825. Tabur’du. 23
Şubat 1943’te bu tabur, Alman komutanları öldüre
rek Vitebşina’daki Belarus partizanlarının tarafına
geçt i. Bundan sonra Almanların lejyonlara olan
güveni sarsıldı. Almanlar, lejyon birliklerini işgal
ettikleri Doğu topraklarına göndermekten çekinme
ye başladılar. Diğer İdil Ural taburlarının hepsi, Batı
cephesine gönderilse de bunların hiçbiri savaşa katıl
madı. 826., 827. ve 828. taburlardaki askerlerin de

Tatar-Başkurt Kültür Merkezi’nin üyeleri, Almanya’daki
Tatarlar için aktif faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Merkez,
Tatarca ve Arapça kurslar organize etmekte, müzik geceleri
ve sergiler düzenlemekte, Kurban Bayram ve Nevruz gibi
geleneksel bayramlar kutlamaktadır. Tatar-Başkurt Kültür
Merkezi, Almanya’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği
ile iş temaslarında bulunmaktadır. Merkezin en önemli
hedeflerinden biri de Wünsdorf’taki mezarlığın bakımı ve
idaresini üzerine almaktı. Almanya’nın batısında Nijegorod
şehrinden buraya gelip yerleşen Bari Dianov başkanlığında
Tatar gençleri grubu da aktif faaliyetlerde bulunmaktadır.

tek tek kaçması, Almanları ilk iki taburu lağvetmeye,
sonuncusunu ise yeniden yapılandırmaya zorladı.
Diğer taburlar ise Atlantik Seti’nin inşasında çalıştı
rıldılar. Batı cephesinde müttefik birliklerin yakınlaş
masıyla lejyonerlerin çoğu savaşmadan teslim oldu,
bir kısmı ise Fransız partizanlarının safında savaşma
ya başladı.
İdilUral Lejyonu içerisinde Gaynan Kurmaşev ve Berlin’deki
Musa Celil başkanlığında AntiFaşist grup da faaliyet Sabantuy, 2004
gösterdi. Bu grubun 11 lideri, yakalanarak Faşistler
tarafından Ağustos 1944’te idam edildi.
İdilUral Lejyonu’nun taburlarında görev alan
Tatarların bir kısmı, Sovyetlerin cezasından korkarak

Avrupa, ABD ve Avustralya’daki Tatarlara da gönder
mektedir. RheinlandPfalz’de yaşayan felsefe dokto
ru Aliya Taysina kendi maddî imkânlarıyla Tatarskaya
Gazeta (Tatar Gazetesi) adlı gazete çıkartmaktadır.
Gazetenin üçüncü sayısından it ibaren adı,
“Bertugan” (Kardeş) olarak değiştirildi. Genel olarak
Almanya Tatarları çok kalabalık olmamalarına rağ
men (yaklaşık 200 kişi) Almanya’nın demokratik top
lumuna entegre olmayı başarmaktadırlar.
Polonya’daki Tatar Diasporası
Polonya’daki Tatar diasporasını 600 yıl önce Büyük
Litvanya Knezliği’ne yerleşen Altın Orda Tatarlarının
soyundan gelenler oluşturmaktadır. Başlangıçta
Litvanya Knezliği’nde, ardından da Lehistan toprak
larında yaşayan soylu Tatarlar, asırlar boyunca
Polonya soyluları arasında yer aldılar. Bu Tatarlar,
toprak ve köylüye (köylülerin mensup oldukları dine
bakılmaksızın) de sahipti.
Son 100 yılda Polonya’daki Tatar diaporası,
Rusya’dan yapılan siyasî göçler sayesinde arttı. İkinci
Polonya Cumhuriyeti’nin ilk lideri Jozef Pilsudski,
1920’lerde SSCB’den gelen siyasî mültecileri çok
olumlu karşıladı. Bunlar arasında 1907–1908’de
Pilsudski ile birlikte Arhangelsk’te hapis yatan meş
hur Tatar aydını Ayaz İshakî de vardı.

II. Dünya Savaşı
sırasında AntiFaşist Tatarların
tutulduğu
Berlin’deki
Pletsenzee
Hapishanesi

ya Almanya’da kaldı ya da başta ABD olmak üzere
başka ülkelere göç etti. Günümüzde bunlar ve onla
rın soyundan gelenler, Almanya’daki “eski” diaspora
yı temsil etmektedirler. 50’li yıllarda söz konusu çev
relerden Azatlık adlı Tatar Başkurt Radyosu’nun
yönetimi oluştu. Radyonun karargâhı uzun bir süre
boyunca Münih’te bulundu (Günümüzde Prag’dadır).
1991’de Berlin’de yaşayan Tatarlarla Başkurtlar,
TatarBaşkurt Kültür Merkezi’ni kurdular. Bu merkez,
2000 yılında resmî olarak Almanya’nın sivil toplum
kuruluşları listesine dâhil edildi. Merkezin en önemli
amaçları, yabancı bir ortamda Tatar ve Başkurt kül
türlerinin temellerinin korunması, Almanya’da
Rusya, Tataristan ve Başkurdistan’ın propagandası
nın yapılması, ana vatandaki soydaşlarıyla manevî ve
kültürel bağlantıların geliştirilmesidir.
TatarBaşkurt Kültür Merkezi’nin başkanlığını Rais
Halilov yapmaktadır. Merkezin basın bölümünü
Tataristan’ın Naberejnıe Çelnı şehrinde doğup büyü
yen Venera GerasimovaVagizova yönetmektedir.
Kısa süre içerisinde merkez, Tatarların millî ve
toplumsal hayatının merkezi oldu. 2003’te Berlin’de,
Almanya topraklarında ilk kez Sabantuy gerçekleşti.
Frankfurt’ta ise bütün Almanya Tatarlarının katılı
mıyla bir Sabantuy yapıldı. Bu Sabantuy’a “eski dias
pora” temsilcileri de katıldılar. Aynı yılın Eylül ayında
merkez, Avrupa Kültürleri Müzesi ile ortaklaşa ola
rak Berlin’de Tatar Kültürü Haftası organize etti.
Merkez üyelerinin çaba ve çalışmaları, Tatar ve
Alman halkları arasında dostluk ve güvenin artması
nı sağlamaktadır.
2005’ten itibaren merkez, AlTaBaş (Almanya —
Tataristan — Başkurdistan) adlı internet dergisi
çıkartmaktadır. Merkez bu dergiyi mail yoluyla bütün

Almanya’nın
Wünsdorf
şehrindeki eski
Müslüman
Mezarlığı’ndaki
mezar taşı

1939’da imzalanan MolotovRibbentrop Paktı ile
Polonya’nın bir kısmı, Sovyetler Birliği’ne dâhil edil
di. 3.000’den fazla Polonya Tatarı, kendilerini Belarus
ile Litvanya’da buldu. 1939–1945 yılları arasında yak
laşık 1.000 Polonya Müslümanı, SSCB’deki kamplar
da hayatını kaybetti.
II. Dünya Savaşı, Polonya’daki Tatarlara da büyük
zarar verdi. Tatarların çoğu 1944’teki Varşova
İsyanı sırasında hayatını kaybett i. Başkentteki
Tatar Soylularının Mezarlığı yerle bir edildi,
Müftülüğün ve Tatar ailelerinin özel koleksiyonları,
arşivleri yok oldu. Savaş öncesinde Polonya’da
mevcut olan 17 camiden ancak ikisi ayakta kaldı

Ta t a r i s t a n
Halkları

Tatar Diasporası
Y u r t D ı ş ı n d a k i Ta t a r l a r

(Üçüncüsü yakın zamanda Gdansk’ta inşa edildi).
Savaş sonrasında Polonya’da oluşan Sosyalist reji
mi kabullenemeyen Tatarların bir kısmı, ABD ve
diğer ülkelere göç ett iler.
Günümüzde Polonya’da 5.500 Tatar yaşamaktadır.
Bunlar daha çok ülkenin doğusunda, Podlyaşskiy
1930’lu yıllarda Polonya’da Tatarlar birkaç periyodik yayın çıkarttılar. Bu yayınlar şunlardı: Przeglad Islamski (İslâmî Bakış), Rocznik Tatarski (Tatar Yıllığı),
Zycie Tatarskie (Tatar Hayatı). Polonya’da Tatar gazete ve dergileri ancak Doğu
Bloku’nun yıkılmasından sonra yeniden basılmaya başlandı.

(merkezi: Belostok), Suvalkinskiy (merkezi: Suvalki)
ilçeleri ile Belostok’un kendisinde ikamet etmekte
dirler. Bu bölgedeki en büyük Tatar yerleşim yerleri
ise Bohoniki ile Kruşınyanı’dır. Polonya’daki Tatar
diasporasının diğer merkezleri ise Varşova ile
Gdansk’tır.
Polonya’daki Tatar diasporasının ayırt edici özellik
lerinden biri de entelektüel potansiyele sahip olması
dır. Daha 1558’de anonim yazar tarafından kaleme
alınan Traktat o Polskih Tatarah (Polonya Tatarları
Hakkında Tez) adlı eser söz konusu etnik grubun ilk
yazılı kaynaklarından biri olarak günümüze ulaştı.
XIX. yüzyılda PolonyaLitvanyaBelarus Tatarlarının

604–605
Romanya’daki Tatar Diasporası
Romanya’da ayrı bir Tatar grubu olan Dobruca
Tatarları yaşamaktadır. Burada Köstence, Mecidiye
ve bölgenin diğer şehirlerinde 23.000 Tatar yaşamak
tadır.
Dobruca Tatarlarının kökeni hâlâ kesinleştirilmiş
değildir. Ayrı Tatar gruplarının XIV. yüzyılın sonu —
XV. yüzyılın başında Altın Orda’nın içerisinde yer
alan İdil Bölgesi’nden Balkanlar’a devletin yıkılışın
dan sonra göç ettikleri düşünülmektedir. Bu küçük
grup, asırlar boyunca kendi kimliğini korumayı
başardı. Kırım Hanlığı’nın yıkılışından sonra, XVIII.
yüzyılın sonlarında Kırım Tatarları da Dobruca’ya
göç ettiler.
Romanya’da N. Çavuşesku’nun iktidarda bulundu
ğu yıllarda Dobruca Tatarları büyük sıkıntılar yaşadı.
Romanya şovenizmi, başka kültürlerin yaşamasına
izin vermedi, Dobruca Tatarları baskı gördü. 1989’da
rejimin yıkılmasından sonra Dobruca Tatarlarının
mill î bilinçlerinin gelişiminin önündeki engeller
kalktı. Günümüzde Romanya’da 26 Tatar merkezi
faaliyet göstermekte, Tatarlar ile ilgili kitaplar ve
Karadeniz adlı gazete yayımlanmakta, Köstence
Radyosu’nda haftada bir 30 dakikalık Tatarca prog
ram yapılmaktadır. Romanya Tatarlarının liderliğini
Romanya Parlamentosu milletvekili ve Romanya
TürkTatar Demokratik Birliği’nin Başkanı Necat Sali
yapmaktadır.
Türkiye’deki Tatar Diasporası

Polonya’daki
Tatar camilerinden biri

tarihi, hayatı ve kültürü ayrıntılı bir şekilde araştırıl
maya başlandı. PolonyaLitvanya Tatarlarını araştı
ran ilk bilim adamlarından biri de Şarkiyatçı Anton
Muhlinskiy’dir. XX. yüzyılda onun araştırmalarını
Polonya Müftüsü Yakup Şinkeviç, Varşova İmamı Ali
Voronoviç ve bilim adamı Stanislav Krıçinskiy devam
ettirdiler. 1929’da Polonya’daki Tatar Soylu Ailelerin
Armaları yayımlandı. Bu kitapta 12 jeneolojik tablo
yer aldı.
Polonya Tatarları, Müslüman olarak kalmayı başar
dılar. XVI. yüzyılda onlar dil alanındaki asimilasyon
neticesinde Türk dilini unuttular ve ana dilleri olarak
Lehçe’yi benimsediler. Polonya’da yalnızca Sovyet
dönemi ile sonrasında buraya gelen Tatarlar, Tatarca
konuşmaktadırlar. Bu Tatarlar genellikle Varşova’da
yaşamaktadır.
Günümüzde Polonya’daki Tatarlar iki dernek çerçe
vesinde örgütlenmiş bulunmaktadırlar. Bunlardan
ilki Tatarların dinî ihtiyacını karşılayan Polonya Dinî
Cemiyeti ile toplumsal meselelerle uğraşan Polonya
Tatarları Birliği’dir. Ülkenin bütün şehirlerinde kültür
merkezleri ile camiler bulunmaktadır. Ayda bir kez
Polonya Tatarları hakkında televizyon programı
yayımlanmaktadır. Gdansk’taki Leon Krıçinskiy
Polonya Tatarları Kültür Merkezi’nin başında Eji
Şahuneviç bulunmakta, yardımcılığını ise Aleksandr
Bogdanoviç yapmaktadır. Polonya’daki Tatar diaspo
rasının liderliğini Müslüman Cemiyeti’nin Başkanı
Yusuf Kanapatskiy, işadamı Srefan Muharskiy ve
bilim adamı Türkolog Salim Hazbieviç yapmaktadır
lar. Felsefe doktoru ve şair olan Hazbieviç aynı
zamanda Gdansk Camisi’nin imamhatibi, Rocznik
Tatarow Polskicih adlı derginin baş editörü, Polonya
Tatarları Birliği adlı özel yayınevinin müdürüdür.

Türkiye’deki Tatarlar nispeten toplu bir şekilde
yaşamakta ve çeşitli dernekler çerçevesinde örgüt
lenmektedirler. Uzmanların görüşüne göre
Türkiye’de günümüzde 100.000–150.000 Kırım
Tatarı ile 20.000–25.000 arasında Kazan Tatarı yaşa
maktadır.
Tatarların Türkiye’ye göçleri, XIX. yüzyılın sonunda
başladı ve dinî nitelik taşıdı. 1893’te II. Abdülhamit
Hrist iyanlığı kabul etmek istemeyen Kazanlı
Müslüman Tatarların Osmanlı’ya göç etmelerine dair
isteklerine olumlu cevap verdi. Bunun neticesinde
yüzlerce İdilUrallı aile, Osmanlı topraklarına gelip
yerleşti. 1920’li–1940’lı yıllarda ise Türkiye, tarihî
vatanlarında yeni rejimi kabul etmeyen Tatarların da
göç etmelerine izin verdi.
İdil Tatarları, Türk Devleti’nin gelişiminde büyük
rol oynadılar. 1920’li yıllarda Yusuf Akçura, Ayaz
İshakî, Sadri Maksud î Arsal, Abdullah Battal Taymas
ile Tatar ve Başkurt halklarının “oğlu” Ahmed Zeki
Velidi (Togan) gibi dönemin önemli aydınları
Türkiye’de yaşıyorlardı.
Türkiye’de Tatarlar daha çok Ankara, İstanbul,
Konya, Eskişehir, İzmir ve Bursa’da yaşamaktadırlar.
Türkiye’de altı büyük Tatar köyü vardır. Bögredelek,
Efendi Köprü, Göksu, bu köylerin başlıcalarıdır.
Küreselleşmenin de etkisiyle Türkiye Tatarları,
Anadolu Türk toplumu içerisinde kendi dil ve kültürel
özelliklerini unutmaktadırlar.
Tatarların Türkiye’deki en büyük oluşumları,
1960’larda Ankara’da Ahmetveli Menger tarafından
kurulan Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’dir. 1980 Darbesi sonrasında derneğin faali
yetlerine son verildi. Ankara ve İstanbul’da yaşayan
Tatarların inisiyat if iyle dernek yeniden faaliyete
geçti. Günümüzde çoğu Çin, Japonya ve Kore’den
buraya göç eden 100–150 aktif üyesi bulunmaktadır.
Tatar diasporasının önde gelen isimlerinden biri
olan Ali Akış’ın inisiyatifi ile 1980’li yıllarda Bütün
Dünya Tatarları Ligi’ni oluşturma yönünde çalışmalar
yapıldı. Ali Akış’ın bir dönem başkanlığını yaptığı olu
şumda daha sonra organizasyon işlerini Sadri
Maksud î’nin torunu Gönül Pultar yürüttü. Ancak
Bütün Dünya Tatarları Ligi, Tatar milletini birleştiren
bir merkez olamadı. Nitekim 1992’den it ibaren
bütün dünyadaki Tatarların koordinasyonu görevini
Bütün Dünya Tatarları Kongresi üstlendi.
90’lı yılların başında ise işadamı Mahmut Urallı’nın
başkanlığındaki İstanbul’daki Tatar aileleri “İdilUral”
Derneği’ni kurdular. Derneğin en önemli amacı,
Türkiye’deki Tatarlarla Başkurtları bir araya getir

mek, Tataristan ve Başkurdistan ile millîkültürel
bağlantılar kurmaktır. TRT Radyosu’nda Tatarca
Bölümü de mevcuttur. Tatarca yayından gazeteci
Sagit Hayrullin sorumludur.
Türkiye’deki Tatarlar yalnızca mill î kültürlerle
âdetlerini korumakla kalmıyor, Tatarlar arasında ihti
yaç duyan kimselere yardım ediyor, basım yayın işle
rini yürütüyorlar. 1940–1950’li yıllarda bu tür yardımı
Sadri Maksudi Arsal, Abdullah Battal Taymas, Ayaz
İshakî, daha sonraki yllarda ise Hamit Koşay, Saadet
Çağatay (Ayaz İshakî’nin kızı), Reşit Rahmetî Arat
gibi Tatar bilim adamları da aldılar.

“Geleneksel Tatar
Başkurt Bayramı:
Sabantuy” afişi.
Berlin, 2004

Tatar diasporası, Türkiye’deki Tataristan Yetkili
Temsilciliği ile de yakın işbirliği içerisindedir. Ramil
Mavlütov ve Radik Gimatdinov'dan sonra yetkili
temsilci olarak Aydar Gaşiullin görev yapmaktadır.
Yetkili Temsilciliğin bünyesinde kültür işlerinden
sorumlu ayrı bir birim mevcuttur. Uzun Bir dönem
Ruşaniye Altay’ın başında olduğu bu birim,
Türkiye’deki Tatar diasporası ve burada eğitim gören
Tatar öğrencilerle birlikte kültür geceleri düzenle
mektedir. Türkiye’deki Tatar öğrenciler kendi arala
rında yakın iletişim içerisinde olup kendi internet
sitelerini de açtılar.
Finlandiya’daki Tatar Diasporası
Tatarlar Finlandiya’ya ilk kez 200 yıl önce geldiler.
1809’da Finlandiya’nın Rusya’ya ilhakından sonra
Nijegorod Vilayet i’ndeki Tatar köylüleri buradaki
askerî birliklere gönderildi. 1870’te Helsinki’de 46
Tatar yaşıyordu.
Finlandiya’daki dindar Tatarlardan bir grubun inisi
yatifi ile “İslâmiye” adlı bir dernek kuruldu. Tatar
diasporasının önderleri aynı zamanda ana dil kursları
organize ettiler, 1948’de ise anaokulu açtılar. Daha
sonra ana dil ve millî kültürün korunması için başka
adımlar da atıldı.
Günümüzde Finlandiya’da 1.000 Tatar yaşamakta
dır. Bunların çoğu Helsinki’de (500 kişi), geri kalanı
ise Tampere, Turku, Kotka, Raum, Vaasa ve
Jarvinpaa’da ikamet etmektedir. Yakın zamana kadar
Finlandiya Tatarları birkaç Tatar derneği etrafında
örgütlenmişlerdi.
70’li yıllarda burada Helsinki Üniversitesi Profesörü
Ömer Daher başkanlığında Abdullah Tukay Derneği
faaliyet gösterdi. “İslâmiya” Derneği’nin başında ise
kürk t icaret i yapan işadamı Osman Ali vardı.
Günümüzde her iki oluşum da neredeyse tamamen
birleşmiş durumdadır. Finlandiya İslâmiya Tatar
İçtimai Derneği’nin Helsinki’de beş katlı hususî bir
binası mevcuttur. Bu bina daha 1927’de satın alınmış
tır ve Finlandiya Tatarlarının mülkü sayılmaktadır.
Finlandiya Tatarları Mill î Kültür Merkezi, mescit,
“Yıldız” adlı spor kulübü, Pazar okulu ve kütüphane
bu binada faaliyet göstermektedir.
Finlandiya Tatarlarının lideri ise meşhur bilim
adamı hukukçu Okan Daher’dir. Ömer Daher’in oğlu
olan Okan Daher, azınlıklar sorunuyla uğraşan ve
hükümet bünyesinde faaliyet gösteren birkaç kuru
mun yönet iminde görev yapmakta, Finlandiya’yı
Strasbourg’daki
Avrupa
Etnik
Azınlıklar
Komisyonu’nda temsil etmekte, Bütün Dünya
Tatarları Kongresi’nde İcra Komitesi’nde çalışmak
tadır.
Kültür sorunlarıyla ise daha çok Fin Tatar Birliği
ilgilenmektedir. Raif Nizameddin’in başkanlığını

yaptığı birliğin üyelerinin çoğu
gençlerdir.
Finlandiya Tatarları uzun yıllar
dır Latin alfabesiyle ana dillerinde
kitap basıyor, Tatarca şarkı kaset
leri çıkarıyorlar. 30’lı yıllarda kuru
lan “Yıldız” adlı spor kulübü (baş
kanı Varol İbrahim) ise spor müsa
bakaları organize etmektedir.
Yazları ise Almanya, Türkiye, ABD,
Kanada ve Tataristan’dan gelen
Tatar çocukların tat il yaptığı
“Camp” adlı uluslararası çocuk yaz
kampı açılmaktadır.
1934’ten itibaren Finlandiya’da
Tatar futbol takımı mevcuttur.
“Altın Orda” adıyla kurulan bu
takım, daha sonra “Yıldız” adını
aldı. Hayrullah Safkan, Talgat
İsmay,
At ik
İsmay,
Danis
Başaretdin gibi Tatar kökenli dün
yaca meşhur sporcular, Finlandiya’yı başarılı bir
şekilde uluslararası arenadaki yarışmalarda temsil
etmektedirler.
Finlandiya Tatarları millî tarihleri, kültürleri, dilleri
ve gelenekleri ile ilgili herşeye önem vermekte ve
korumaktadırlar. 1999’da dönemin Tataristan Devlet
Başkanı Mintimer Şaymiev, 2000’de ise dönemin
Tataristan Başbakanı Rustam Minnihanov’un
Finlandiya’yı ziyaretlerinden sonra buradaki Tatarlar
ile Tataristan’daki soydaşları arasında kültürel ve
ekonomik temaslar arttı.
Mayıs 2000’de Kazan’da “Finbizness–2000” adlı
büyük bir sergi gerçekleşti. Bu sergide Tatskan adlı
şirket (başkanı: Adnan İmadüddin), 80’den fazla Fin
şirketini temsil etti.
2004’ten itibaren Finlandiya’daki Tatar diasporası
Helsinki’de Türk Halkları Müzik Festivali organize
etmektedir. Raşit Vagapov Tatar FolkMüzik ve Şarkı
Festivali’ne Tataristan’dan da büyük bir müzik grubu
katıldı. Finlandiya Tatarları günümüzde bağımsız,
aktif ve çok organize bir diaspora grubunu oluştur
maktadırlar.

2003–2004’te Rusya Federasyonu’nun
bazı şehirlerinde Tatar kökenli
Finlandiyalı sanatçı Deniz Bedreddin
konserler verdi. Kazan Grubu adlı
folklor grubunun başkanı olan D.
Bedreddin aynı zamanda mimar ve iş
adamıdır. Kazan Tiyatro Okulu’ndan
mezun olduktan sonra bir Finlandiya
Tatarıyla evlenip Finlandiya’ya yerleşen şarkıcı Camile Nizameddin de
Kazan’da konser verdi. Yine
Finlandiya Tatarlarından olan Alfiya
Nizameddin 2003 yazında Kazan’da
kaset çıkardı.

Çekya İle Slovakya’daki Tatar Diasporası
Çek Çekya ile Slovakya’daki Tatarlar, Avrupa’daki
en genç Tatar diasporasıdır. Tatarlar Çekya'ya 1990’lı
yılların başında gelmeye başladılar. Günümüzde bu
ülkede yaklaşık 150 Tatar yaşamaktadır. Prag’daki en
büyük Tatar diaspora grubunu, Özgür Avrupa
Radyosu’nun TatarBaşkurt redaksiyonunun çalışan
ları oluşturmaktadır. Başta Münih’te bulunan radyo,
Çekya'nın ilk Devlet Başkanı Vaclav Havel’in daveti
üzerine Prag’a taşındı.
Bunun dışında son yıllarda çok sayıda Tatar işada
mı da buraya geldi. Onlar bir taraftan Rus petrol
ürünleri için yeni pazar keşfederken diğer taraftan
da cam, inşaat malzemesi, cam kaplar, bira ambala
jı vs. üretimini öğrendiler. Çekya'daki en başarılı
Tatar iş adamları ise Hanif Mahiyanov ile Talgat
İzmaylov’dur. Tatarların bir kısmı Karlovy Vary’da
yaşamaktadır. Burada Tataristan’ın mülkiyeti sayı
lan “Ulrika” adlı sanatoryum bulunmaktadır. Ulrika,
Tataristan’ın ilk Devlet Başkanı Mintimer Şaymi
yev’in en sevdiği tatil yerlerinden biridir. Bu sana
toryumun baş doktoru ise Raif Kamalov’dur. Karlovy
Vary’daki Tatarların bir kısmı, turizm ile uğraşmakta
dır.
Yine Slovakya’da yaklaşık 10 Tatarın yaşadığı ve iş
sektöründe yer aldığı bilinmektedir.
İsveç’teki Tatar Diasporası
İsveç’te 80 kişinin kayıtlı olduğu Tatar topluluğu
vardır. 1980’li yıllardan itibaren buradaki Tatarların
liderliğini İsveç Tatarlarının imamı Osman Sukkan’ın
oğlu Türker Sukkan yapmaktadır. İsveç Tatarları daha
1949’da Türkİslâm Kültür ve Dinî Derneği’ni kurdu
lar. Bu ülkede yaşayan Türkler ve Kazaklar gibi diğer
Türk halklarının temsilcileri de derneğe üye oldular.
60’lı yıllarda Türkçe konuşanların sayısı arttığından
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dolayı derneğin adı da İsveç İslâm Derneği olarak
değişti.
Tatarlar genellikle İsveç’in başkenti Stockholm’de
yaşamaktadırlar. Buradaki Tatarlar Estonya,
Finlandiya, Rusya ve Türkiye’den buraya göç eden
Tatarların torunlarıdır. İsveç’teki Tatarlar arasında
çok sayıda devlet adamı, mühendis, hukukçu, gaze
teci, öğretmen, iş adamı vardır. Bu ülkedeki Tatar
diasporasının temsilcileri Müslüman dinî bayramları
nı kutlamakta ve Finlandiya’daki soydaşlarıyla yakın
temas içerisinde bulunup ortak faaliyetler gerçekleş
t irmektedirler. İsveç’teki genç Tatarların sıkça
İsveçli, Fin ve Türklerle evlenmeleri, yeni neslin asi
milasyonuna yol açmaktadır.

606–607
Türkiye’deki Tatar Aydınlar
Yusuf Akçura, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Anayasası’nı, Sadri Maksudî Arsal ise Türk tarihine dair ilkokul kitabını hazırladı. Üç kez Türk
Parlamentosu’na milletvekili seçilen Arsal’a
Türkiye Cumhurbaşkanlığı adaylığı da teklif
edilmişti. A. Z. Velidi Togan, yaklaşık 400 çalışmasını Türkiye’de kaleme aldı. Tatar diasporasının Türkiye’nin toplumsal hayatındaki etkisi,
sonraki yıllarda da hissedildi.

vardı. Ticaretin dışında buradaki Tatarlar, zanaat ile
uğraşıyor (özellikle de kürkçülük ve dericilik) ve dağ
lık otlaklarda koyun ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor
lardı. Rusya’daki 1917 Devrimi’nden sonra Batı
Afganistan’daki küçük bir Tatar grubu, kendi etnik
Çin’deki Tatarların sayısı, Orta Asya’da yeni rejimin
kimliğini korumayı başarmıştır. XX. yüzyılın başında
baskısıyla karşı karşıya kalan ve yerlerini terk edip
buraya göç etmek zorunda kalan Tatar tüccar ve top
Sabantuy’un
rak sahibi kimseler sayesinde arttı.
“vazgeçilmezi”:
1927’de Çin’de Kuomintang (Çin Nasyonal
Güreş. Çekya,
Partisi)’ın iktidara gelmesiyle birlikte ülkede Çinli
2004
olmayan milliyetlere karşı baskı siyaseti izlenmeye
başlandı. Küçük bir itaatsizliği çok sert bir şekilde
cezalandıran askerî birlikler Sincan’a yerleştirildi.
Birçok Tatar işadamı, bütün mal varlığını kaybetti.
Okullarda ana dilde eğitim yasaklandı, hayatın her
alanında Çince hakim konuma geldi. Bölgedeki halk
ların Kuomintangcılara karşı ayaklanmasınının lider
liğini Tatarlar üstlendiler.
Sincan Tatarlarının tarihindeki en büyük kahra
manlık olayı ise 1944–1945’teki silahlı halk ayaklan
masına katılmaları oldu. Tatarlar, Ruslar, Uygurlar ve
Prag’daki Özgür Avrupa Radyosu’nun Tatar ve Başkurt kökenli çalışanları Tataristan ve
Kazaklar hep birlikte isyan ett iler. O tarihte
Başkurdistan’daki soydaşlarıyla sıkı iletişim içerisinde olup ana vatanlarından aldıkları haber ve veri- Sincan’da yaşayan 10.000 Tatar’dan çoğu, isyancı bir
ler temelinde de Tataristan’daki gelişmelerle ilgili programlar yapmaktadır. Tatarcası Azatlık olan
liğine katıldı. Ayrı Tatar birlikleri oluşturuldu. Çok
radyonun programları, her gün günde üç kez olmak üzere yayımlanmaktadır. Programların dinleyici
geçmeden daimî birlikler kuruldu, 12 Kasım 1944’te
kitlesi arasında Rusya ve BDT Tatarları da yer almaktadır.
ise Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edildi. 2 Ocak
1946’da Çinli yetkililerle yapılan anlaşmaya göre
Sincan’daki bütün milletlere geniş özerklik, demo
Afganistan’a gelen Tatarların torunları (yaklaşık 500
krat ik haklar ve özgürlük tanınacaktı. Ancak
kişi), günümüzde ülkenin kuzeyinde yer alan Tahar
Sincan’da bağımsız seçimler yapılmadı, isyancı halk
Vilayet i’ndeki Yeni Kale şehrinde yaşamaktadır.
tarafından kuruluşu ilan edilen Doğu Türkistan
Buradaki Tatarlar tarım ile uğraşmakta, pirinç yetiş
Cumhuriyeti ise lağvedildi.
tirmektedirler. Afganistan Tatarları, Tacik ve Özbek
1954’te Sovyet ve Çin hükümetleri arasında yapılan
lerle evlenmemekte ve eski Tatarca konuşmaktadır
anlaşmaya göre Sincan’dan SSCB’ye göç etmek iste
lar. Afganistan Tatarlarının soy birliğinin başında
Reşit adlı bir Tatar bulunmaktdır. Reşit, iç savaş sıra Çin’deki Tatarların Meşhur Temsilcisi: Burhan Şahidî
sında buradaki Tatarların güvenliğini sağlamak ama Çin’deki Tatarlar, 1950’lerde siyasî baskı ile karşı karşıya kaldılar. “Kültür
cıyla kurulan askerî birliğin başkanlığını da yaptı. Son Devrimi”nin kurbanları arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin önemli devlet
yıllardaki siyasî ve askerî sorunlardan dolayı adamlarından biri olan Burhan Şahidî de vardı. 1894’te Aksu Köyü’nde (günüAfganistan Tatarlarının, Tataristan’daki soydaşlarıyla müzde Tataristan’ın Buinsl ikçesi) doğan Şahidî, 1912’de Semipalatinsk’e taşındı ve burada bir tüccarın yanında çalışırken hem mesleği hem de Çince’yi
iletişimi kesilmiş bulunmaktadır.
Asya’daki Tatar Diasporaları
Afganistan’daki Tatar Diasporası

Çin’deki Tatar Diasporası
Burada yaklaşık 7.400 Tatar yaşamaktadır. Tatarlar Çin’in
batı ve kuzeybatısında yaşamaktadırlar. Çinlilerin “Batı
toprakları” olarak da adlandırdığı Batı Çin, yani Sincan ilçe
leri; Tatar tüccarların, topraksız köylülerin, Rusya’daki sos
yal ve dinî alanlardaki baskılardan kaçan aydınların Kazak
ve Kırgız bozkırları üzerinden Avrasya’nın güneyine doğru
220 yıllık ilerleyişlerinin son noktasıydı.
Tatar tüccar ve iş adamları Sincan’da ilk kez XIX.
yüzyılın ortasında göründüler. Yüzyılın sonunda
Çuguçak, Kulca, Aksu, Urumçi, Yarkent gibi Sincan’ın
bütün büyük şehirlerinde Tatar ticarî mahalleleri
Çekya'daki
Tatarlar millî
bayramlarını kutlarken

öğrendi. Çok geçmeden gümrükte çalışmaya başladı, ardından ise Sincan’ın başşehri Urumçi’deki ilk motorlu araç taşımacılığı şirketinin başına geçti. Daha
sonra ise valinin kançılaryasında çalıştı. 1920’li–1930’lu yıllarda Berlin Üniversitesi Siyasî Ekonomi Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Şahidî Çin’e döndü
ve başta Kuomintang idaresinde, 1946’tan itibaren ise Sincan Vilayeti yönetiminde görev yaptı.
Çin Devrimi’nin galibiyetinden sonra, 1949’da Şahidî yeni idarecinin yardımcısı
olarak çalışmaya devam etti, Millî Azınlıklar Bölümü’nün başkanlığını yaptı.
1955’te Şahidî, Pekin’e çağrıldı ve kendisine yeni hükümette görev verildi.
Burada çeşitli devlet görevleri ile siyasî ve toplumsal görevlerde bulundu.
Burhan Şahidî, ilimle de uğraştı: Uygurca-Çince-Rusça Sözlük hazırladı, eski
Çin Tarihi’ni araştırdı, “Yakup Bey’in Hâkimiyeti” adlı eser hazırladı. 1956’da
Şahidî, Çin Bilimler Akademisi’ne üye seçildi, burada Sosyal Bilimler, Felsefe ve
Filoloji Bölümü’nün başkanlığını yaptı.
Kültür Devrimi yıllarında Burhan Şahidî Çin yönetiminin metotlarını açıkça
eleştirdi ve bundan dolayı uzun bir süre boyunca hapis cezasına çarptırıldı. Ölümüne (1989) kadar Urumçi şehrinin belediye başkanlığını yaptı.

yen Tatarların kendi ülkelerine iadesi başladı.
Tatarların büyük bir kısmı Kazakistan ile
Kırgızistan’a, bir kısmı ise Tataristan’a yerleşt i.
Birçok Tatar ailesi, Sincan’dan Avustralya, Türkiye ve
diğer ülkelere göç etti.

Çin resmî verilerine göre 1988’de Çin’in Sincan
Uygur Özerk Bölgesi’nde (1955’te kuruldu) 4.873
Tatar yaşıyordu. Tatar millî oluşumların görüşüne
göre ise bu sayı 5.500 idi. Kulca ve Urumçi’de Tatar
millî merkezleri ve Urumçi’de ayrıca Tatar Kültürünü
Araştırma Cemiyet i faaliyet göstermektedir.
Sincan’ın kuzeyinde yer alan Karamay şehrinde
(Yakınlarda petrol yatakları bulunmaktadır) az sayı
da da olsa Tatar uzmanlar yaşamaktadır.
2003–2004’te Sincan’daki Tatar diasporasının temsil
cileri Kazan’ı ziyaret ederek Bütün Dünya Tatarları
Kongresi İcra Komitesi ile çeşitli işbirliği alanlarını
görüştüler. Gündeme gelen konulardan biri de
Çin’deki Tatarların mill î sorunlarıydı.
Yine ülkenin kuzeydoğusunda — Mançurya’da —
da büyük bir Tatar diasporası yaşamaktadır. İlk Tatar
göçmenleri Mançurya’ya 1898’de burada başlayan
demir yolu inşası sebebiyle geldiler. Daha sonra
buraya Tatar tüccarlarla küçük iş adamları da geldi ve
burada demir yolu boyunca dükkanlarla büfeler açtı
lar. XX. yüzyılın başında zengin Tatarların inisiyatifiy
le Harbin, Haylar, Mukden ve diğer şehirlerde
Müslüman dinî cemiyetleri kurulmaya başlandı.
Rusya’daki İç Savaş sona erdikten sonra RusJapon
Savaşı neticesinde Japonya idaresine geçen demir
yolu (1924’e kadar) boyunca yayılan yerleşim yerleri
ne Bolşeviklerin düşmanı olan Beyaz Ordu’nun eski
Tatar millî
yemeklerinden
biri olan şulpa
(çorba)

Sabantuy’daki
geleneksel
yarışmalardan
biri. Çekya, 2004

devam ettirdi. 1951’de Şanghay’ı son Tatar grubu
terk etti. Bunların çoğu Türkiye’ye, bir kısmı ise
Avustralya, Brezilya, Küba ve ABD’ye göç etti.
Kore’deki Tatar Diasporası
Kore’ye ilk kez Tatarlar, 1904–1905 RusJapon
Savaşı’ndan sonra geldiler. 1920’li yıllarda ise
Mançurya’daki eski demir yolu boyundaki yerleşim
lerden, 1921’de de Japonya’daki depremden sonra
birçok Tatar Kore’ye gelip yerleşti. Buradaki Tatarlar
genellikle t icaret ile uğraştılar ve kısa sürede
Kore’nin çeşitli şehirlerinde 60’tan fazla dükkan açtı
lar. 1926’da Seul’de bünyesinde cami, okul ve kütüp
hane bulunduran Tatar Dinî Cemiyeti kuruldu. II.
Dünya Savaşı’ndan sonra Kore’deki Tatar kolonisinin
varlığı sona erdi.
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Tatar Diasporası

askerleri geldi. Tatarlar Harbin ile Haylar’a yerleşti
ler. Japon kaynaklarına göre 1940’ta Mançurya’daki
Tatar
kolonisinde
1.500
kişi
yaşıyordu.
1920’li–1930’lu yıllarda Mançurya’da Tatarların üç
mill î oluşumu vardı: Harbin’deki Müslüman Dinî
Cemiyet i, Haylar’daki TürkTatar Derneği ve
MançoyGo (Japonların ele geçir
Asya Ülkelerindeki Tatarlar
dikleri Çin’e ait topraklarda
1920’li yıllarda Rusya’daki Tatarların
1932’de
kurulan
devletçik)
ülkeden ayrılışı neticesinde İran,
Müslüman Birliği.
Hindistan ve Afganistan’da küçük
Mançurya’daki Tatar kolonisinin
Tatar diasporaları oluştu. Geçen yıllar- manevî lideri, Harbin’de yaşayan
da bunlar tarihî vatanlarıyla ilgili bağ- imamdı. 8 Ekim 1937’de Harbin’de
lantılarını ve millî kimliklerini nerecami açıldı. 1938’de Tatar diaspo
deyse tamamen yitirdiler, yerel nüfus
rası huzurevi ve maluller evi,
arasında eriyip gittiler.
1940’ta ise yetim ve fakir ailelerin
çocukları için pansiyon açtı.
“Ginayat” adlı verilen bir okul da
açıldı.
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıy
la birlikte bölgedeki Tatarlar,
Avrupa, ABD ve Avustralya’ya göç etmeye başladılar.
Harbin’deki Tatar Cemiyet i, 1944 yılının sonuna
kadar varlığını sürdürdü. Mançurya’da Kvantun
Ordusu’nun bozguna uğratılmasından sonra
Tatarların çoğu burayı terketti ve Mançurya’daki
Tatar diasporasının varlığı böylece sona erdi.
Günümüzde Harbin’de yalnızca bir Tatar ailesi yaşa
maktadır.
XX. yüzyılın başında Tatarlar Çin’in başka şehirle
rinde de — Tianzin, Pekin, Şanghay, Guangdong —
yaşıyordu. 1935’te Şanghay’daki Tatar sayısı 200
civarındaydı. 1928’de Şanghay TürkTatar Mill î Dinî
Cemiyeti kuruldu. 1930’da bu oluşumun bünyesinde
edebiyat ve sanat kursu ile kütüphane açıldı. Kursun
en önemli amacı millî propaganda ile kültür, tarih ve
dil propagandası yapmaktı. Şanghay’daki Tatar aile
lerinin çocukları millî eğitimi ise Pazar Okulu’nda alı
yorlardı.
Şanghay’daki Tatar Cemiyeti, varlığını 1949 yılında
Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun şehre girişine kadar

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Tatar diasporasının
tarihi çok yenidir. Buradaki diasporanın kurucusu
Özbekistan Tatarlarından olan Raf ik Gubaev’tır.
Taşkent Havalimanı’nın eski enerji uzmanı Gubaev,
SSCB’nin yıkılışından sonra Birleşik Arap
Emirlikleri’ne yerleşerek burada “Al Bayan” adlı şir
ketler grubu kurdu. Bu şirketler grubunun içerisinde
şişede içme suyu üreten, Birleşik Arap
Emirlikleri’nden Rusya’ya kargo taşımacılığı yapan,
Dubai’de emlakçılık ve bot ile yat kiralama işi yapan
şirketler yer almaktadır.
“Al Bayan” Şirketler Grubu’nun çalışanlarının bir kısmı
Özbekistan, Kazakistan, Kırım ve Rusya’dan buraya
gelip yerleşen İdil ve Kırım Tatarları’dır. Rafik Gubaev,
buradaki Tatar diasporasının lideri olarak da kabul edil
mektedir. Nisan 2004’te Tataristan’ı ziyaret ettikten
sonra Gubaev, Birleşik Arap Emirlikleri’nde “Dubai’deki
Tatarlar” adlı bir sivil toplum kuruluşu kurdu.
Suudi Arabistan’daki Tatar Diasporası
XX. yüzyılın başında Suudi
Arabistan’da nispeten kalabalık bir
Tatar diasporası olsa da günümüz
de bunların büyük bir kısmı yerli
halk arasında eriyip gitmişt ir.
Tataristan arşivlerinde Rusya
İmparatorluğu’ndaki Müslüman
kuruluşların Suudi Arabistan
(Mekke ve Medine) da dâhil olmak
üzere Yakın Doğu ülkelerinde vakıf
mallarına sahip olduğuna dair bel
geler mevcuttur. Bu varlıklar
çoğunlukla Müslüman hacıların
kullanımı ve Yakın Doğu’nun dinî
eğit im müesseselerinde okuyan
öğrenciler için satın alınan evlerdir.
Gerek söz konusu varlıkların gerekse de bunların
sahiplerinin kaderi bilinmemektedir. Belgelerde
Suudi Arabistan’da yaşayan ve organize olan Tatar
göçmen gruplarından (yaklaşık 60 kişi) bahsedilmek
tedir.

1920’lerde Kulca’da (Sincan)
“Nogay Şehri” olarak adlandırılan
Tatarların yoğun olarak yaşadığı bir
mahalle vardı. Burada Tatar camisi,
okulu, tiyatrosu, millî sivil haraketi,
müzik, dans ve sanat kursları faaliyet
gösteriyordu.

Japonya’daki Tatar Diasporası
1920’li yıllarda Japonya’da yaklaşık 2.000 Tatar
yaşıyordu. Bunlar genellikle RusJapon Savaşı sıra
sında esir düşen Rus ordusundaki Tatar askerler,
Mançurya’dan buraya göç eden tüccar ve işadamları,
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Rusya’daki İç Savaş’ın sona erme
sinden sonra Rusya’dan kaçan
yeni rejimin muhalifleri idi. XX.
yüzyılın başında Rusya ile savaşa
hazırlanan Japonya’da siyasî yet
kililer Uzak Doğu pazarlarına ula
şan Tatar burjuvazisine yardım
ediyor, onlarla siyasî temaslar
kuruyorlardı.
1917 Devrimi ve İç Savaş’tan
sonra Rusya’dan Doğu’ya kaçan
Tatar
burjuvazisi,
askerler,
memurlar,
din
adamları
Japonya’da himaye altına alındılar.
1920’li
yıllarda
Tokyo’da
Müslüman Cemaati (bazı belgele
re göre ise “İslâmiya” Cemaat i)
kuruldu. 1930’lı yılların başında
Abdulhay Kurbangaleev; Japonya,
Çin ve Mançurya’da yaşayan bütün
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Son yıllarda Montreal’de her sene
Sabantuy kutlanmaktadır. Bu şehirde
ayrıca “Tumaris” adlı Uluslararası
Dostluk Merkezi faaliyet göstermektedir. Merkezin çalışmalarını, SSCB’deki
“yeniden yapılandırma” döneminde
Orta Asya’dan Kanada’ya gelen
Gulsara İsmailova yürütmektedir.
Kanada’nın başkenti Ottawa’da yalnız
üç Tatar ailesi yaşamaktadır. Buradaki
Tatarların lideri, Kanada’ya
Japonya’dan 1992’de gelen Ayaz
Agiş’tir. Ottawa’daki Tatarlar,
Montreal’deki Tatar Birliği ile yakın
işbirliği içerisindedirler.

Japonya’daki Rus
askerleri anıtı

Tatarları
“Uzak
Doğu
Müslümanları Birliği” etrafında bir
araya
get irmeye
çalıştı.
Japonya’daki TürkTatar kuruluşla
rını birleşt irme yönünde önemli
çalışmalarda bulunan bir başka
isim de Tokyo’ya 1933’te gelen
Ayaz İshakî’dir. İshakî burada “İdil
Ural Türk Tatar Kültür Cemaatleri”
sistemini kurdu.
Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda
yenilmesinden sonra bu ülkedeki
Tatarlar ABD, Avustralya ve
Türkiye’ye göç ettiler. Günümüz
Japonyası’nda Tatarların sayısı
ancak 90 civarında olup bunların
çoğu Tokyo’da ikamet etmektedir.
Tatar diasporasının liderleri ise
Japonya İslâm Merkezi’nin Başkan
Yardımcısı Tamimdar Muhit ve
Japonya’daki Türkiye Ticaret Odası
Başkanı Anvar Apanay’dır.

1904–1905 Rus-Japon Savaşı sırasında
esir düşen Tatar ve Başkurt askerleri
için Japonya’da ayrı kışlalar ayrıldı,
cami ve okullar açıldı. Türkiye’den
imam ve öğretmenler davet edildi,
Tatar matbuatı kuruldu. Bütün bunlar
Rusya Müslümanlarını kendi taraflarına çekebilmek için yapıldı. 1905’te
Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nın
yanına cami inşa edildi (İkinci bir
cami, Kobe’de yapıldı).

Japonya’daki
askerî mezarlıkta
bir Tatar
askerinin mezarı

sosyal ve kültürel birlikteliğinin
sağlanması ve korunmasıydı.
Kanada genç Tatarları çekmeye
devam etmektedir. Bunun sebep
lerinden biri de göçmen ve az var
lıklı kimselere sosyal yardımda
bulunan nadir ülkelerden biri
olmasıdır.
ABD’deki Tatar Diasporası

ABD'deki Tatarların sayısı,
11.000'dir. Ülkede Kırım, Kazan
(İdil)
ve
PolonyaLitvanya
Tatarları’nın temsilcileri yaşamak
tadır. Söz konusu üç gruptan her
birinin ABD’ye yerleşme ve burada
yaşama hikâyesi farklıdır.
Kazan Tatarları ilk kez ABD’ye
XX. yüzyılın başında geldiler.
Bunun sebeplerinden biri de bu
tarihte Rusya İmparatorluğu
Müslümanları arasında ceditçilik
gibi bir olayın yaşanmasıdır.
Ceditçiliğin temel unsurlarından
biri de Tatar gençlerin eğit ime
olan
ilgilerinin
artmasıydı.
Gelişmekte olan Tatar burjuvazisi,
öncü metotları araştırıyor ve zen
gin ailelere mensup çok sayıda
Tatar genci yurt dışına eğit im
almaya çıkıyordu.
Daha sonraki tarihlerde Kazan
Tatarları ABD’ye İç Savaş yıllarında
gitt iler. Çin’den buraya gelen
Tatarlar ve onların torunları,
ABD’deki Kazan Tatarlarının %
20’sini oluşturmaktadır. Buradaki
Kazan Tatarlarının % 30’u ise II.
Dünya Savaşı sırasında Almanlara
esir düşen ve daha sonra SSCB’ye
dönmeyen Kızıl Ordu askerleri idi.
Diasporanın geriye kalan % 50’sini ise 1960’lı–1990’lı
yıllarda Türkiye, Rusya, Özbekistan, Polonya,
Belarus, Baltık ülkelerinden ekonomik sebeplerden
ötürü ABD’ye gelip yerleşen Tatarlar oluşturmakta
dır.

Avustralya
Tatarları

Amerika’daki Tatar Diasporaları
Kanada’daki Tatar Diasporası
Dünyada en aktif gelişen Tatar diasporalarından
biri Kanada’da bulunmaktadır. Günümüzde bu ülke
de yaklaşık 300 Tatar yaşamaktadır. Tatarlar aynı
ABD’ye olduğu gibi Kanada’ya da II. Dünya
Savaşı’ndan sonra gelmeye başladılar. Kanada’daki
Tatar diasporasının en eski üyelerinden biri de Talip
Kudeki’dir. Çin Tatarlarından olan Kudeki, Montreal
(Quebec Eyaleti) Tatarları Birliği’nin de değişmez
lideridir.
2004’te Toronto’da (Ontario Eyaleti) “Birlik” adlı
Tatar Cemaati kuruldu. İdil ve Kırım Tatarları’nın
ortaklaşa kurdukları bu oluşumun başında ise Ufa’lı
Tahir Ganiev bulunmaktadır. Nisan 2004’te cemaatin
internet sitesi açıldı (www.canadatatar.com).
Oluşumun en önemli amacı ise Kanada Tatarlarının

Günümüzde ABD’de yaklaşık 300 Kazan Tatar aile
si (yaklaşık 1.000 kişi) yaşamaktadır. Kazan Tatarları
ABD’de başkent Washinghton ile New York gibi
şehirlerin
dışında
Connect icut,
Virginia,
Pennsylvania, Oklahoma, California gibi eyaletlerde
ikamet etmektedirler. PolonyaLitvanya Tatarları ile
Kırım Tatarları, Kazan Tatarları ile sıkı işbirliği içeri
sindedirler.
ABD’deki Kazan Tatarlarının çoğu, ticaret ve ban
kacılık ile uğraşmakta; doktor, ressam, memur ola
rak çalışmaktadır. Kültür ve dinî bağlantılar, Tatar
cemaat ini birleşt iren faktörlerdir. ABD’de Kazan
Tatar dili ve edebiyatının (Arap ve Latin alfabesi

temelinde) öğrenildiği okullar mevcuttur. 1960’tan
itibaren “Amerika Tatar Birliği Bülteni” yayımlan
maktadır (Latin alfabesiyle Tatarca basılmaktadır).
ABD’de kültür ve dinî alanlarda faaliyet gösteren iki
büyük Tatar merkezi mevcuttur. Bunlardan ilki olan
American Tatar Association, 1927’de New York’ta
kurulan ve 1950’li yıllardan itibaren Amerika Tatarları
Cemaati adını taşıyan oluşumun temelinde kurulmuş
tu. Birliğin College Point’te (New York Eyaleti) kendi
binası vardır. Bu bina aynı zamanda cami ve kültür
merkezi olarak da kullanılmaktadır. Birliğin Başkanı
Rustem Burluça, Başkan Yardımcısı ise İldar Agiş’tir.
1950’li yıllarda San Francisco’nun güneyinde kalan
Berlingem şehrinde (Kaliforniya Eyalet i) kurulan
Amerikan TürkTatar Birliği de aktif faaliyetlerde
bulunmaktadır. 1968’den itibaren kendi cami ve kül
tür merkezine sahip olan birlik, İngilizce bir bülten
yayımlamaktadır. Oluşumun başkanlığını Rukiya
Safa yapmaktadır.
XX. yüzyılın sonlarında çok sayıda meşhur Tatar
sanatçı, bilim adamı ve satranç oyuncusu ABD’ye
gelip yerleşti. Bunların başında hayatının son yılları
nı New York’ta geçiren dünyaca meşhur bale ustası
Rudolf Nureev, satranç ustası Gata Kamskiy (Gataulla
Sabirov), SSCB Bilimler Akademisi Uzay
Araştırmaları Enst itüsü’nün eski başkanı nükleer
fizikçi Roald Sagdeev gelmektedir. Sagdeev ABD’nin
34. Başkanı Dwight David Eisenhower’in torunu
Suzen Eisenhower ile evlendikten sonra Amerika’ya
yerleşti.
Son yıllarda Amerika’daki Tatarlar; Tataristan,
Başkurdistan ve Rusya’nın diğer bölgelerindeki soy
daşlarıyla olan bağlantılarını ve Bütün Dünya
Tatarları Kongresi İcra Komitesi ile temaslarını art

Avustralya’daki Tatar Diasporası
Yurt dışındaki
Tatar
kuruluşlarından
birinin amblemi

Avustralya Tatarları millî geleneklerini korumakta ve devam
ettirmektedirler. Güney Avustralya Eyaleti’nin başkenti
Adelaide’de Tatarların Pazar Okulu faaliyet göstermektedir.
Aralık 2004’te bu şehirde bulunan Göç Müzeyi’nde
Kazan’ın kuruluşunun 1.000 yılı dolayısıyla sergi yapıldı.
Avustralya içerisinde yer alan Tasmaniya Adası’nda meşhur
Tatar şarkıcı Zulfiya Kamalova yaşamaktadır. Kamalova
buraya Udmurtiya’daki Sarapul şehrinden 1991’de gelmişti.
Tatarca’nın yanı sıra dünyanın birçok dilinde şarkı söyleyen Kamalova, Rusya’da da konser verdi.

tırmaktadırlar. Mayıs 2002’de New York’ta İndus Avustralya
Tagirov başkanlığındaki İcra Komitesi’nin temsilci Tatarlarının
leri ABD ve Kanada Tatarları ile görüşme gerçekleş çocukları
tirdiler.
Bütün Dünya Tatarları Kongresi’nin Birinci
Toplantısı’ndan sonra Amerika’daki Tatarların dave
ti üzerine birkaç genç Tatar işadamı ABD’ye geldi ve
işlerine burada devam etti. ABD’deki genç Tatarlar
www.tatarusa.nm.ru adlı internet sitesini kurdular.
Böylece onlar Tatar kültürü, dili ve geleneklerinin
devam ettirilmesine önemli katkıda bulunmakta
dırlar.
ABD’deki Tatar kuruluşları siyasetten ve özellikle
milliyetçi sloganlarla radikal mücadele metotlarına
başvuran siyasî, dinî, etnik parti ve gruplardan uzak
durmaktadırlar.
Meksika ve Brezilya’daki Tatar Diasporası
Az sayıda da olsa Tatar ailesi, Merkezî ve Güney
Amerika ülkelerinde — Meksika ve Brezilya’da —
yaşamaktadır. Daha XIX. yüzyılın sonlarında
Rusya’daki Tatarlar iyi işçi oldukları sebebi ile burada
ki latifundiyalara (çok geniş arazi ve mülkler) alın
mıştır. Bütün Dünya Tatarları Kongresi’nin eski baş
kanı Kazan Devlet Üniversitesi Profesörü İndus
Tagirov’a göre Meksika dizilerinin meşhur oyuncusu
Victoriya Ruffo, bir zamanlar Meksika’ya yerleşen
Tatar tarım işçilerinin soyundan gelmektedir.
Günümüzde bu ülkelerdeki Tatarlar daha çok ente
lektüel sınıfı oluşturmakta; okul ve üniversite hocala
rı ve bilim adamları olarak hayatlarını devam ettir
mektedirler.

Avustralya’nın Adelaide, Sidney, Melbourne gibi
şehirlerinde yaklaşık 500 Tatar yaşamaktadır. Bu
ülkedeki Tatar diasporası, II. Dünya Savaşı’ndan
sonra oluştu. Buradaki Tatarların temelini ise
1945’ten sonra Mançurya’dan göç eden Tatarlar oluş
turmaktadır.
Günümüzde Avustralya’daki Tatarlar birkaç dernek
etrafında örgütlenmiş durumdadırlar. Bunların en
büyüğü, Şuhrat Valif’in başkanlığını yaptığı Güney
Avustralya TatarBaşkurt Birliği’dir. 1985’te kurulma
sına rağmen birliğin resmî kaydı ancak 1995’te yapıl
dı. 1984’te Sagit ve Leyla Sadri başkanlığında
Adelaide Tatar Kültür Derneği kuruldu.
2004’te Kazanlı İrek Garipov, Avustralya Türk
Halkları Birliği liderlerinden biri oldu. Daha önce
Güney Avustralya Tatar Gençleri Birliği Başkanı olan
Garipov buraya Tataristan’dan 1992’de geldi.
Günümüzde Garipov, Adelaide’deki okullarından
birinde İslâm Tarihi ve İslâm Dininin Temelleri adlı
ders vermektedir.
XX. yüzyılın sonu — XXI. yüzyılın başlarında
Tatarlar arasında yaşadıkları yere bakılmaksızın
kendi tarihini bilen ve kültürünü koruyan tek bir mil
let olma eğilimi görüldü. Tatar milleti, uzun ve zor bir
gelişim süreci geçirdi, bu süreçte millî kökenlerini
korumayı başardı. Farklı ülkelerin vatandaşı olan
Tatarlar, büyük ölçüde kendi kimliklerini ve âdetleri
ni korumayı başardılar.
1990’lı yılların başında dünyanın dört bir tarafına
dağılan Tatarlar arasında koordinasyon merkezine
ihtiyaç duyuldu. Tataristan Devlet Başkanı’nın kara
rıyla 1992’de Kazan’da Bütün Dünya Tatarları
Kongresi’nin Birinci Toplantısı organize edildi.
Günümüzde bu kongre, Tatar milletinin koordinas
yon organı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Kongre periyodik olarak toplantılar yapmakta, top
lantılar arasında İcra Komitesi faaliyetlerini devam
ettirmektedir. Kongre, kendi bünyesinde Rusya, BDT
ve yurt dışındaki 500’den fazla Tatar kültür merkez ve

derneğini birleştirmektedir. İcra Komitesi’nin Yurt
Dışı Bölümü, 36 ülkedeki 143 Tatar kuruluşu ile işbir
liği geliştirmektedir.
2002’de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Kazan’da III. Bütün Dünya Tatarları
Kongresi’nin toplantısına katılarak Tatarlarla bir
görüşme yaptı ve Tataristan’da izlenen millet politi
kasını çok olumlu buldu. Tataristan Cumhuriyeti’nin
Anayasası’nın 14. maddesi, cumhuriyet in dışında
yaşayan Tatarlara millî kültürlerinin, dillerinin, kim
liklerinin korunmasına destek verilmesini öngörmek
tedir. Tataristan Cumhuriyeti diaspora ile ekonomi,
sosyal, kültür, eğitim ve ilim alanlarında çeşitli proje
ler geliştirmektedir. Bütün Dünya Tatarları Kongresi,
birçok uluslararası kuruluş ile işbirliği yapmaktadır.
Yurt dışında yaşayan Tatar halkının temsilcileri, bun
dan sonraki süreçte de Tataristan Cumhuriyeti ile çok
yönlü işbirliğinin geliştirilmesini istemektedirler.
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Tataristan’da İslâmiyet
XVIII. Yüzyılın Sonu — XX. Yüzyılın Başında Rusya
Müslümanlarının Dinî Özerkliği
XVI. yüzyılın ortasından XVIII. yüzyılın ortasına kadar
Rusya, eski Kazan Hanlığı’nın Ortodoks olmayan bütün
halklarını Hristiyanlaştırma siyaseti izledi. 1773’te
Sinod’un “dinsel hoşgörü”ye dair aldığı karar, bu siya
sete son verdi. 1788’de Rusya’da İslâmiyet’in hukukî
statüsü belli oldu ve Ufa’da Rusya Müslümanları
Merkezî Dinî Nezareti’nin kurulmasıyla (1796’dan itiba
ren Orenburg) Müslümanlar sınırlı dinî özerklik elde
ettiler. Nezaret’in yetki alanına ise eski Kırım Hanlığı
Resmî yetkililerin Müslümanlara baskı uyguladıkları
dönemde abızlar, her ne kadar dinî akidelere dair minimum
bilgiye sahip olsalar da Tatar dünyasında İslâmî gelenekleri
devam ettirdiler.

Kul Şerif
Camisi’nin
minaresinde yer
alan İslâm sembolü ay

topraklarında yaşayanların dışında bütün Rusya
Müslümanları dâhildi.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında oluşmakta olan Rusya
Müslüman eliti, merkezî dinî özerkliği amaçlamaya
başladı. Bu elit, izole edilen Müslüman toplulukların
varlığından rahatsız oluyordu. Bununla birlikte
Müslüman devletin canlandırılması, gerçekçi bir proje
Çin stilinde
olarak görülmüyordu.
Rusya’nın Avrupa kısmı ve Sibirya’daki Müslüman yapılan cami
Tatar cemaati, Rus Devleti tarafından millet sistemine lambası. Türk
yakın Dinî Nezaret’in sorumluluğuna verildi. Orenburg işçiliği, XVI.
Dinî Nezareti’nin yetki sınırlarının içerisinde kalan yüzyılın başı
Müslümanların dinî birliğinin sağlanması, cami ve
okulların inşası, Tatar dilinin Dinî
Nezaret’in resmî dili olarak kabul Millet sistemi, özellikle evlilik, boşanedilmesi, millet sisteminin üyeleri ma ve miras gibi konularda örfî hukuk
nin temelinde Tatar etnik birliğinin kurallarının geçerli olduğu dinî özerkoluşumu için uygun ortamı hazırladı. liktir.
Bununla birlikte din adamları
vakıf, mal î sistem, zekat toplama

Meşhur bilim adamı A. Bennigsen dinî alandaki Tatar
reformcular hakkında şunları yazmıştır: “… Onlar; Arap,
Türk, Fars ve Hindular’dan çok önce her inananın siyasî,
sosyal ve dinî düzene dair bütün sorularının cevabını
Kuran-ı Kerim ile hadislerde arama hakkına sahip olduğunu dile getirdiler. Onların yalnızca Rusya’da değil, bütün
İslâm dünyasında reform hareketinin gelişimindeki katkıları büyük öneme sahiptir… Onların faaliyetleri sayesinde
İslâmiyet, gelişmenin önündeki engel olmaktan çıktı; kültür, dil, eğitim ve siyasî organizasyon gibi alanlarda da
reformların önü açılmış oldu.

gibi haklara sahip olmadıkları gibi ayrı imtiyazlı bir sınıf
olarak da kabul edilmiyordu.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dinî Nezaret’e karşı iki
muhalif grup vardı. Bunlardan ilkini A. Kursavî ve Ş.
Mercanî gibi rasyonalist ilahiyatçılardan oluşan sistem
içi muhalifler grubu, ikincisini ise sistem dışı olan abız
lar oluşturuyordu. Kursavî ile Mercanî yalnızca Tatarlar
için değil bütün Türk Müslüman Doğusu için dinî
reformculuğun temelini attılar.
Reformcular, geleneksel İslâm dünya görüşünü
dönemin ihtiyaçlarına uygun hâle getirmeye çalışıyor
lardı. Onlar Müslümanların dünyayı rasyonel açıdan
tanımlamalarını, daha aktif hayat sürmelerini, her yeni
şeyin herkese açık olmasını istiyorlardı. İnsanı dinî sis
temin merkezine koyan reformcular böylece dini, Tatar
toplumunun siyasî, kültürel ve ideolojik hayatının
önemli unsuru ve maneviyatlarının temeli olarak koru
mayı başardılar.
1905–1907 Devrimi sırasında Tatar milletinin dinî
özerklik ve eğitim özerkliği fikri ağır basmaya başladı.
Millî, laik ve dinî eğitim sisteminin kurulması, önemli
amaçlardan biri hâline geldi. Rusya Müslümanları
Toplumsal Hareketi, Müslüman Birliği sloganıyla hare
ket etti. 1906’da Nijniy Novgorod’da toplanan III.
Bütün Rusya Müslümanları Kongresi’nde alınan karar
lar, mevcut devlet çerçevesinde dinî özerklik yapıları
nın oluşturulmasına ve ayrı etnik gruplarla yerel dinî
Tataristan’da İslâmiyet’in modernleştirilmesi ve İslâmî eğitimin reforma tâbi tutulması, Şihabeddin Mercanî’nin
(1818–1889) eseriydi. O, din adamlarının da içerisinde yer
aldığı millî elitin oluşturulmasını istedi ve klasik İslâm
örneği temelinde millet sisteminin kuruluşunu savundu.
Müslümanlara eşit sivil haklarının verilmesi, Rus Devleti
tarafından onların yükümlülüklerinin tanınması, Rusça’nın
öğrenilmesi, Müslüman elitinin devlete ait eğitim müesseselerinde eğitim görmesi gibi fikirler Ş. Mercanî ile İ.
Gaspıralı’yı yakınlaştırıyordu. Reformcunun projeleri, Dinî
Nezaret’in özerkliğini öngörmesine rağmen İslâmî akidelere
dokunmuyordu.
Ş. Mercanî Müslüman Tatar millet sisteminin Rus
Devleti’nin yapılarına belli ölçüde entegrasyonunu savundu. Müftülük makamına çıkmak istemesi, onun sivil duruşunun da önemli bir örneğiydi. Mercanî, Rusya
Müslümanlarını Rus Devleti’nin vatandaşları ve dünya
gelişiminin öznesi olarak görerek gerek teorik gerekse de
pratik bakımdan Müslüman kimliği muhafaza etme sorununu çözdü.

Kul Şerif
Camisi’nin
açılışı. Kazan
Kremlini, 2002

Kul Şerif Camisi,
Kazan Kremlini,
2001

oluşumların Rusya Müslümanları millet sistemi etrafın
da birleştirilmesine yönelikti.
Mayıs 1917’de Moskova’da düzenlenen Bütün Rusya
Müslümanları Kongresi’nde dinî özerklik ilan edildi.
Aynı yılın 20 Temmuz günü ise Kazan’da Müslüman Din
Adamları Kongresi başladı.
22 Temmuz 1917’de Kazan Müslümanlarının
Kongresi’nde müftülük, dinî iktidarı nezaretlerden
(bakanlıklardan) biri olarak Millî İdare’ye (Millî Kültür
Özerklik Hükümeti) dâhil ederek onu da laik iktidarın
kontrolü altına almış oldu. Laik yetkililer kadınların
miras, şahitlik ve boşanma haklarının sınırlandırılması
uygulamasına devam edilmesi ve çok eşlilik ile peçenin

İslâm Tarihi ve Akideleri

İslâmiyet, VII. yüzyılda Arap yarımadasında, günü
müz Suudi Arabistan topraklarında ortaya çıktı.
İslâm Peygamberi Hz. Muhammed, Kuranı Kerim’de
Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa ile bir tutulmuştur.
O, Allahu Teâlâ’nın daha önce de gönderdiği mesaj
larını tekrarlamak ve onları yazıya geçirerek ve son
hâli verilmiş bir şekilde inananlara iletmekle görev
lendirilmişti.
Kuranı Kerim, 610–632 yılları arasında indirildi.
Hz. Muhammed ve taraftarlarının 622’de Mekke’den
Medine’ye hicretleri, Hicri takvimin başlangıcı ve
İslâm Devleti’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmek
tedir. Hz. Muhammed Medine’de ümmetin başına

yarattığı ve yalnızca kendisinin seçtiği peygamberler
aracılığıyla iradesini açıkladığı inancının olmasıdır.
Geniş anlamda İslâmiyet, Müslümanın hayat düze
nini belirleyen ve Allah’a inanmayı, inancı ve fazileti
öngören Allahu Teala’nın kanunları olarak algılan
maktadır. İslâm’ın her Müslümanın yerine getirmesi
gerektiği beş şartı vardır: 1) Allah’tan başka bir
İlah’ın olmadığı ve Hz. Muhammed’in de onun pey
gamberi olduğuna dair kelimei şehadet getirmek; 2)
Günde beş vakit namaz kılmak; 3) Ramazan ayında
bir ay boyunca oruç tutmak; 4) Zekat vermek; 5)
Madd î imkânlar mevcut olduğu durumda Hac’a git
mek.
İslâmiyet’in temel mezhepleri Sünnilik ile Şiilik’tir.
Rusya
Federasyonu
içerisinde
yaşayan
Müslümanların büyük bir kısmı Sünnidir. Dünyadaki
Müslümanların da çoğu Sünnidir. En önemli
İslamiyet mezhebi olarak Sünni mezhebinin oluşu
mu, VII. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Kurucusu
olarak da bizzat Hz. Muhammed kabul edilmektedir.
Sünni mezhebine mensup olanlar, Hz. Muhammed’in

Müslümanların
en kutsal yeri:
Mekke’deki Kâbe

İslâm dünyasının
dinî merkezi olan
Mekke’nin adı ilk
kez II. yüzyılda
Marokaba olarak
geçti

geçti. Bu tarihten itibaren de toplumsal hayattaki
her gelişme, “İslâm” adı verilen yeni dinî öğreti ile
bağlantılı bir şekilde açıklanmaya başlandı. Arapça
kelime olan “İslâm”, “barış, kendisiyle barışık” anla
mındadır. Dinî terim olarak ise “İslâm”, “Allah’a sada
kat, teslimiyet” anlamına gelmektedir.
Allah’a sadakat dini olarak İslâmiyet’in son hâlini
alması, Kuran’ıKerim ayetlerinin inişiyle mümkün
oldu. İslâmiyet, İslâm hukuku ile toplumsal hayatın
ve toplumsal münasebetlerin bütün şekillerinin
temeli oldu.
On yıl boyunca Arap Yarımadası topraklarında
İslâm Devleti’nin kuruluş süreci devam etti. 632’de
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra bu devletin
sınırları yarımadayı aştı ve çok hızlı bir şekilde İran’a
kadarki Yakın Doğu’yu, bütün Kuzey Afrika’yı ve
İspanya’yı kapsadı. Zamanla İslâmiyet, bölgesel kül
türel özelliklerini korumasına rağmen evrensel bir
dine dönüştü. Arapça öğret i ve dualar, bütün
Müslümanlar için ortaktır.
Kuranı Kerim, Hz. Muhammed’in insanlara getir
diği Allah’ın ilhamıdır ve İslâmiyet’e göre Kuran’daki
tek bir kelime bile Hz. Muhammed’e ait değildir. Her
kelime, her cümle, Allah tarafından ilham yoluyla
Hz. Muhammed’e ulaştırılmıştır. Nitekim İslâmiyet’in
en ayırtedici özelliklerinden biri de Allah’ın tek oldu
ğu, ondan başka İlah’ın olmadığı, yeryüzünü onun

sünnetlerini, onun ölümünden sonra örnek olarak
alan ve uygulayan kimselerdir. Bu akımın taraftarları
için sünnetler, fıkhın da temel kaynağını oluşturmak
tadır.
Sünnilik en başta “altın orta” olan ılımlı doktrine
yönelmedir. Sünni İslâm’a has pragmatizm ile kabul
edilen görüş — ibadet ve müesseselerin kanunileşti
rilmesine yönelik gaye de bundan kaynaklanmakta
dır. Sünnilik, kendi içerisinde dört fıkıh mezhebini
barındırmaktadır. Bunlardan Rusya Müslümanları
arasında en yaygın olanı, Hanefilik ve Şafiilik’tir.
Hanefiliğin kurucusu İranlı imam Ebu Hanife Neman
İbn Sabit (700–767), Şafiiliğin kurucusu ise Mısırlı
imam Muhammed İbn İdris eşŞafii (767–820) idi.
VIII–IX. yüzyıllarda ise İslâm’ın mistik yüzü olarak
tanımlanan Sufilik ortaya çıktı. Müslümanın içyüzü
ne, manevî heyecana, kendi iç âlemine dalması ve
insanın aktif hayatı bırakmasını istemesi bu hareke
tin en önemli özellikleridir. Sufizm, gerek Sünniler
arasında gerekse de Şafiiler arasında yaygındır. Aynı
şeyi XII. yüzyılda kurulan bazı Sufi tarikatları için de
söylemek mümkündür. Tarikat, “mistik yol” veya
Sufi yoluna hazırlık sistemi anlamına gelmektedir.
İdil Bölgesi’nde eskiden beri Nakşibendi Tarikatı
ilgi görmektedir. Nakşibendilik, İslâm’daki diğer
radikal mistik hareketlerden farklı olarak, taraftarla
rına Müslüman cemaatin aktif birer üyesi olarak kal
malarını, onların sorun ve ihtiyaçlarıyla yaşamalarını
zorlamaktadır. Sufizm’in Nakşibendi akımının “ez
zahir lilhalk elbatii lilhakk” (zahiren insanlarla,
içten Allah ile) şeklindeki sloganı ise insan hayatının
manevî ve dünyevî başlangıçlarının uzlaşmasını da
yansıtmaktadır.
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Müslüman Din Adamları Hakkındaki Tartışmalar
Buinsk Mollası Nuli 1917 yılının Temmuz günlerinde
Kongre’de Müslüman din adamlarının rolünün arttırılması çağrısında bulundu. Kazan Müslümanlarının laik kesiminin temsilcisi olan Sadri Maksudî ise bu görüşe karşı
çıktı. Ona göre din adamlarının yetki ve faaliyet alanı, üç
mesele ile sınırlı kalmalıydı. Bunlar, kült gereksinimlerinin yerine getirilmesi, din adamlarının bir sınıf olarak
ihtiyacının karşılanması ve onun manevî gücünün kullanılması meseleleriydi.

Müslüman din adamlarını, yeterince bilgiye sahip
olmayan marjinal bir gruba dönüştürdü. Millî elitin
önemli gruplarından biri olan din adamlarının rolü git
tikçe azaldı.
40’lı–50’li yıllarda Müslüman din adamlarına birta
kım haklar verildi, Merkezî Dinî Nezaret’in kongresi
yapıldı. Ancak medreselerin kurulmasına ve dinî kitap
ların basımına izin verilmedi. 1960–1969 yıllarındaki
yeni ateist kampanyaların çerçevesinde cami sayısı
azaldı. 1961’de günümüz Tataristan topraklarında, gay
riresmî bir şekilde faaliyet gösteren 646 dinî oluşum ve
kanunsuz bir şekilde çalışan 366 imam mevcuttu.
1970’li–1980’li yıllarda Almetyevsk, Zelenodolsk,
Naberejnıe Çelnı ve Leninogorsk gibi şehirlerde
Müslüman cemaatleri vardı. Ancak bu tarihlerde artık
medrese mezunu hiç kalmamıştı. Aynen abızlar vaktin
de olduğu gibi bu yıllarda da imamlık görevini, değil
Arapça ve İslâm dininin ilmihalini bilmek, Arap harfle
rini dahi bilmeyen kimseler üstlendiler.

“Medine” adlı
ağaçtan cami.
Mimar:
R. V. Bilalov,
1996–1997

Devlet Ateizm Siyaseti (1917–1941)
Savaş öncesi dönemde devletin ve hâkim olduğu partinin din karşıtı siyasetlerini birkaç gruba ayırmak mümkündür:
1. 1917–1922: Sosyal sarsıntıların yaşandığı şartlarda devrimsel laikleştirme siyasetinin izlendiği
dönem.
2. 1923–1927: Yeni Ekonomi Politikası sürecinde bir taraftan Kilise ile olan krizi yumuşatma çabalarının olduğu, diğer taraftan dine karşı fikir mücadelesinin arttırıldığı dönem.
3. 1928–1933: Dinî kuruluşlara karşı en sert idarî baskının yapıldığı ve en sert önlemlerin alındığı
dönem.
4. 1934–1940: “Din karşıtı” cephede galibiyetlerin elde edildiği, temelsiz sürgünler yoluyla din adamları da dâhil olmak üzere “Sosyalizm düşmanlarını” tamamen yok etme çabalarının olduğu bir
dönem.

korunması gibi konularda geri adım
atarak laik yetkililer, din adamları
nın önde gelen liderlerinin büyük bir
kısmıyla anlaşmaya vardılar. Dinî
Nezaret, radikallerle tutucu halk
kitleleri arasında istikrarı sağlayan
bir kurum oldu.
Nisan 1918’de Millî İdare,
Bolşevikler tarafından lağvedildi.
Bu tarihten itibaren Rusya
Müslümanları
Merkezî
Dinî
Nezareti
(1917’den
itibaren
Orenburg
Müslüman
Dinî
Nezareti’nin halefi), yeniden Tatar
halkının yegâne millî kurumu hâli
ne geldi. Nezaret 1920’li yılların
sonuna kadar Tatarların ve Tatar
diasporasının yaşadığı her yerde
kendi müesseselerini ve SSCB’nin
bütün Müslüman bölgeleriyle bağ
lantılarını devam ettirdi.
Sovyet İktidarı Döneminde İslâmiyet
Sovyet iktidarı döneminde ateizmin hâkim olduğu
yıllarda yetkililer, eğitimli din adamlarının ortaya çık
masını, ayrı Müslüman cemiyetlerin yayılmasını ve dinî
kitapların basımının yasaklanmasını öngören bir siya
set izlediler. Bunun sonucunda yerel din adamlarının
kültür seviyeleri düştü. İslâmiyet’in tören kısmına daha
fazla önem verilmeye başlandı. İslâm Dünyası ve genel
olarak da bütün dünyada meydana gelen değişimler
den bihaber kaldılar. Medrese mezunları ile ceditçi
ulema sınıfı da yavaş yavaş hayattan çekildiler. Bu da

“Tınıçlık” adlı
cami. Mimar:
G. A. Bakulin,
1998–1999

XX. Yüzyılın Sonlarında — XXI. Yüzyılın Başlarında
İslâmiyet’in Canlanması
1980’li yılların sonlarından itibaren İslâm dini, can
lanma süreci geçirmektedir. Bu dönemin en önemli
özelliklerinden biri de yeni dinî idarî organlar ile mer
kezlerin ortaya çıkmasıdır. 1992’de Tataristan
Cumhuriyeti Müslümanları Dinî İdaresi kuruldu.
Müslüman cemaat ve cami sayısının hızla artışı,
din adamlarına olan ihtiyaç sorununu ortaya çıkardı.
Bu da dinî eğitim sisteminin oluşturulmasına yol açtı.
1990’lı yıllarda Tataristan’da ilk İslâmî eğitim mües
seseleri ortaya çıktı. Bunların başında camilerin bün
yesindeki kurslar, özel ortaöğret im okulları
(“Tanzilya” ve “Yıldız” gibi medre
seler) ile yükseköğretim okulları
(“Muhammediye Medresesi”) gel
mektedir. Günümüzde Tataristan
Cumhuriyet i’nde farklı seviyede
10 profesyonel dinî eğitim kuru
mu ve yedi medrese vardır.
Tataristan’daki medreseler şunlar
dır: “Muhammediye” Medresesi
(Kazan), İslâmiyet’in Kabulü’nün
1.000 Yıl Dönümü Yüksek Medresesi
(Kazan), Ak Meçet (Ak Mescit)
Medresesi (Naberejnıe Çelnı),
“Risale” Medresesi (Nijnekamsk),
Resmî Olmayan İmamlar
1917’de Kazan Vilayeti’nde 1.152
cami varken 1988’de Tataristan topraklarında ancak 19 cami bulunuyordu. Bundan dolayı Kuran-ı Kerim
bilen ve bütün dinî ibadetleri yapabilen resmî olmayan imamlar ortaya
çıktı. Herhangi bir eğitimi ve bu alanda tercübeleri olmamasına rağmen bu imamlar, en azından günlük hayat ile
adetler seviyesinde İslâmiyet’in konumunu korumayı
başardılar.

R. Fahreddin Medresesi (Almetyevsk), Buinsk şehrin
deki medrese ve Nurlat’taki medrese. Eylül 1998’de
Kazan’da Rusya İslâm Üniversitesi açıldı. Bu üniversi
teye Orta İdil Boyu’ndaki dinî eğitim müesseseleri
nin koordinatörü gözüyle de bakılmaktadır.

Kitap kapağının
iç kısmındaki
motifler

Kuran’ıKerim’den bir
sayfa

İslâmiyet’in canlanmasında dinî basın yayın organla
rı da önemli rol oynamaktadır. Rusya’da ilk Müslüman
periyodik yayın organları 1990’lı yılların başında ortaya
çıktı. Günümüz Tataristanı’nın bu alandaki önemli
yayın organlarının başında Kazan’da çıkan İman gaze
tesi ile İman Nuru dergisi, Naberejnıe Çelnı’da çıkan

Mercanî Camisi,
1768–1771

İslâm Nuru gazetesi gelmektedir. Tataristan’da çok
sayıda dinî kitap da basılmaktadır. “İman” Yayınevi A.
Kursavî, G. Utızİmyanî, Ş. Mercanî, M. Bigiev gibi meş
hur Tatar ulema ve aydınlarının teoloji eserlerini yayım
ladı.
Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre 1
Ocak 2003 tarihi itibarıyla Tataristan’da 1.255 dinî mahalle bulunmaktadır. Sadece Kazan’da 26 cami mevcuttur.

1990’lı yıllarda Tataristan millî hareketinin ideolog
ları Tatar toplumunun gelişimi için yeni yol arayışına
girdiklerinde radikal ve ılımlı gruplar arasında özellikle
İslâm’ın toplum içerisindeki yeri konusunda şiddetli
tartışmalar yaşandı. Radikal kesimler (Millî Meclis ve
ona yakın gruplar) dinin Tatarlar tarafından kayıtsız
şartsız olarak kabul edilmesi ve herkesi kapsaması
gerektiği düşüncesindeyken, ılımlı kanadın temsilcileri
(Tatar Toplum Merkezi) İslâmiyet’i millî çıkarlara hiz
met edecek manevî bir güç olarak kabul etmelerini isti
yorlardı. Böylece fundamentalist (daha doğrusu gele
nekçi) ve Avrupa İslâmî (ceditçi) ideolojik akımları orta
ya çıktı. Farklılıklara rağmen milliyetçi ideologlar tara

fından geliştirilen her iki akım da İslâmî değerlerin ön
plana çıkarılması gerektiği konusunda hemfikirdirler.
Son yıllarda Tataristan Cumhuriyeti’nin devlet milli
yetçiliğinin ideolojisi, Rafael Hakimov tarafından
ayrıntısına kadar incelendi ve geliştirildi. Bu fikirlerini
bilim adamı “Rossiya i Tatarstan: U İstoriçeskogo
Tataristan’ın Dinî Eğitim Kurumları
Tataristan Cumhuriyeti’ndeki yedi medresede 93 öğretmen
çalışmakta, 597 öğrenci (açık öğretim öğrencileri dâhil
değildir) öğrenim görmektedir. Medresedeki eğitim müfredatı, Hükümet bünyesindeki Dinî İşler Birimi’nin desteğiyle
Tataristan Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.
Müfredat din dersleri dışında da çok sayıda ders içermektedir. Kazan’daki Rusya İslâm Üniversitesi’nde 2002–2003
öğretim yılında Şeriat ve Kuran Fakültesi’nde Rusya’nın
çeşitli bölgelerinden gelen 170 öğrenci öğretim görüyordu.
Üniversite, ulema ve muallim yetiştirmektedir.

Perekrestka” (Rusya ve Tataristan. Tarihî Kavşağın
Yanında) adlı 1997 tarihli makalesinde paylaştı.
Hakimov bu makalesinde birçok Rus ideoloğun toplu
mun bilincinde “Rus” veya “Avrasya” medeniyetini yer
leştirmek istediğini belirttikten sonra bunun eleştirisi
ni yapmaktadır: “SlavTürk birliğinden yalnızca çok saf
insanlar bahsedebilirler. Çünkü Avrasyacılık taraftarları
Avrasya’nın Ortodoks olmayan kısmını yalnızca “potan
siyel Ortodoks dünyası” olarak algılamaktadırlar. Kaldı
ki, Ortodoksluk, Rus etnik kimliğinin de önemli değerle
rinden biri olup Rusya da kendisini yalnızca Ortodoks bir
devlet olarak hissetmektedir. Tatarlar ise İslâm ve Türk
medeniyetinin bir adası konumundadırlar.”
R. S. Hakimov Tatarları “Rus medeniyeti” ile “sınır
landırma” çabasını temelsiz ve aciz olarak nitelendir
mekte ve Tatarların hiçbir şekilde “izolasyonu” kabul
etmeyeceklerini belirtmektedir. Çünkü dünyada
“İslâm” ve “Türk” medeniyetleri de vardır. Hakimov
ayrıca önümüzdeki yıllarda gerek Rusya’da gerekse de
bütün dünyada Müslüman ve Türk faktörlerinin güçle
neceğini, Tatarların da bu iki medeniyet ile birlikte
hareket etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. R. S.
Hakimov’un vardığı önemli sonuçlardan biri de
Tatarların, Doğulu bir halk olmasına rağmen eğitim
sistemi, ekonomi ve hayat tarzı bakımından Avrupa’ya
daha yakın oldukları ile ilgilidir. Hayatın kendisi de
bilim adamına göre Tatar toplumunu Avrupa’nın kolla
rına atmaktadır. Netice itibarıyla Batı değerlerine
yönelim açısından devlet milliyetçiliğinin ideologları
ile ılımlı milliyetçiler tek bir kampta yer almakta ve
Doğu (daha doğrusu İslâmî) akımının taraftarı olan
radikallerle sert tartışmalar yapmaktadırlar.
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Müslümanların Günlük İbadetleri

İslâmiyet, yalnızca geleneksel ibadetlerden ibaret
bir din olmayıp aynı zamanda Müslümanların hayat
larının her alanını düzenleyen yasalar kompleksidir.
Bundan dolayı İslâmiyet; eğitim sistemi, kültür ve
günlük yaşam da dâhil olmak üzere Tatarların top
lumsal hayatının birçok alanını etkiledi.
Eskiden beri Tatarların toplumsal hayatı, mahalli
camiler etrafında şekilleniyordu. Burada yalnızca
namazlar kılınmıyor, aynı zamanda imamın müdaha
lesini gerektiren evlilikler ve ekonomi ile ilgili mese
leler de görüşülüyordu. Kazan Hanlığı yıkıldıktan
sonra da bu gelenek yalnızca sadece köylerde de olsa
devam ettirildi. Şehirlerde ise Tatarlara yaşamak ve

Polonya
Tatarlarına ait
şemail, XX. yüzyıl

Kur’an-ı Kerim
ve kabı, XIX.
yüzyılın sonu

dinî ibadetleri yapmak yasaktı.
Ancak böyle bir ortamda dahi
İslâm, geçmişin geleneklerini
korumayı başardı, Tatarların eği
tim ve bilgiye yönelmesine yar
dımcı oldu, onların amaçlarına
Müslüman eğitim sistemi çerçeve
sinde ulaşmalarına yardımcı oldu. İslâmiyet, Müslümanların
Rusya’da Tatar dili ve kültürünün korunmasında tespihi
büyük rol oynadı.
Zorunlu “köyşehir” şartlarında Tatarlar arasında
“abızlar” ya da “aksakallar” siyasîtoplumsal mües
sesesi gelişti. Tatar abızları bir taraftan toplumun
dinî lideri konumundayken diğer taraftan da yetkili
lerle görüşme görevini üstlenen halkın temsilcileri
idiler. Abızların otoritesi İslâmî geleneklere sadaka
te, dinî bilgiye ve sosyal adalete dayanıyordu. XIX. —
XX. yüzyılın başındaki başarılı Müslüman liderler,
cami ve dinî okullar kuruyorlardı. Bu okullar zamanla
Muhammediye Medresesi gibi medreselere dönüştü.
Rus İmparatoriçesi II. Katerina’nın 1788–1789’da
Ufa’da Müslüman Dinî Nezareti kurmasıyla (1796’dan
itibaren Orenburg’da) abız halk müessesesinin varlı
ğı sona erdi. Bu tarihten itibaren Müslümanlığın
yönetici rolü Rus yetkilileri tarafından kabul gördü,
din de halkın temsilci müessesesi olmaktan çıktı.
Ancak İslâmiyet’in rolü azalmadığı gibi tam tersine
daha da “halkçı” oldu. Bunun yansımalarından biri de
“yukarıdan tayin edilen” mollalara halkın güvenme
mesi ve rahatsızlığını belli etmesidir.
XIX. yüzyılda İdil Bölgesi’nde yer alan şehirlerdeki
Tatar mahalleleri ile nispeten büyük her köyde bir
cami vardı. Bundan dolayı Tatar toplumu, şehir ve
köy mahallelerine ayrılıyordu. Her bir mahallede
mahalledeki sorunlar ile okul meseleleri gibi sorunla
rın çözüldüğü cami yönetim organı bulunuyordu.
Genellikle de bu tür meselelerin çözümünde son
sözü din adamlarından ziyade camiye büyük maddî
destekte bulunan tüccar ve sanayiciler söylüyordu.
Camilerin ve din adamlarının masraflarının bir kısmı
nı onlar karşılıyordu. Tüccarların en cömert ve alice

napları hayır işleriyle ilgileniyor, durumu kötü olan
Müslümanlara madd î destekte bulunuyorlardı.
Müslüman Tatarların hayatlarını cemaat yapısı etra
fında sürdürmeleri, sorunlarını kendi mahallelerinde
çözmelerine imkân sağlıyordu.
Müslüman Tatarın hayatı doğumundan ölümüne
kadar cami etrafında geçiyordu.
Sovyet iktidarı döneminde önemli
ölçüde dinî anlamını yit iren ve
“Tatar mill î âdetleri” hâline gelen
birçok İslâmî tören, insanların din
darlık seviyesine bakılmaksızın
farklı şekillerde günümüzde de
devam ettirilmektedir. Bunların en
yaygınları ise nikah, isim koyma ile
cenaze ve anma törenleridir.
Eskiden nikâh yapılmadan önce
damat ile gelinin babası, imam ya
da şahitlerin huzurunda evlilik
konusunda anlaşmaya varıyorlar
dı. Günümüzde ise nikâh, gelin ile
damadın bizzat bulunduğu, imamın dua okuduğu ve
bunun karşılığında da bir miktar sadaka aldığı bir
törene dönüştü.
Tatarlar arasında günümüzde devam ettirilen bir
başka âdet ise isim koyma törenidir. Buna göre,
bebeğin doğumundan birkaç gün sonra imam bebe
ğin ebeveynlerinin isteği üzerine dualarla birlikte
bebeğin her iki kulağına da onun ismini okumaktadır.
Bu âdette İslâm öncesi Türk geleneklerinin izini gör
mek mümkündür. Bu âdetin amacı, bebeği nazardan
ve ona zarar verebilecek, hastalanmasını ve ölmesine
neden olabilecek kötü ruhlardan korumaktı.
Büyüteçli
Kur’an-ı Kerim,
XX. yüzyılın başı

ödüllendiriliyordu. Mezar girintili kazılır ve ölü o
girintili bölüme koyulduktan sonra orası tahta ile
kapatılırdı. Kazılmış mezar boş bırakılmaz; kürek,
balta, küskü gibi demir içeren bir şeyler koyulurdu.
Mezara, “toprak sahibine” para atma geleneği de
vardı.
Mezarın hazır olduğu haberi alındıktan sonra ölü
yıkanıyor ve giydiriliyordu. Kefen, iki kumaş parçasın
dan dikiliyor ve üstte kalan kısmı daha uzun oluyor
du. Böylece kefen, aşağıdan da yukarıdan da bağla
nabiliyordu. Ölü, sıcak suyla yıkanırken (bazen de
çıkartıldıktan sonra) odada ardıç, ağaç mantarı, kekik
yakılıyordu. Törenin düzenini bilen insanlar tarafın
dan yıkama ve giydirme işlemleri tamamlandıktan
sonra cenazeye dokunmak artık yasaktı. Geriye kalan
kefen bazen küçük kurdelelere parçalanarak cenaze
törenine katılanlara dağıtılıyor ve onlara yüz yaşına
kadar yaşama dileğinde bulunuluyordu.
Cenaze tabuta koyulduktan sonra evden ayakları
öne gelecek şekilde çıkarılır, mezara ise başı ön
tarafta olacak şekilde götürülür.
Cenaze ile evin avlusunda, camide
ya da mezarlığa girişte vedalaşılır.
Cenazeyi mezara en yakın kimse
leri indirir. Gömme işi tamamlan
dıktan sonra imam ve cenazeye
katılanlar Kur’anı Kerim’in 36.
Suresini (Yasin) okur ve önceden
hazırlanan sadakayı dağıtırlar.
Eskiden cenaze törenine yalnızca
erkekler katıldığı dönemde kadın
lar evde toplanıp Kur’an okurlardı.
Üçüncü, yedinci, kırkıncı günler
le birinci yıl dönümünde anma
törenleri düzenlenir, bunlara ya
sadece erkekler ya da sadece
kadınlar davet edilir. Başta Kur'
anı Kerim okunur ve merhumun
eşyaları dağıtılır. Törene imam
katılsa da artık bu daha çok yalnız
ca geleneksel nitelik taşımaktadır.
Dua eden
Müslümanlar

Tatarların hayatında sünnet uugulaması da önem
lidir. Sünnet, erkek bebeklerle (7 günlükten itibaren)
gençlerin cinsel organının başını örten ve koruyan
üst derinin bir kısmının kesilip atılmasıdır. Dindarlık
durumlarına bakılmaksızın bütün Müslüman Tatarlar
sünnet olmaktadırlar.
Tatarların günlük hayatındaki önemli İslâmî âdet
lerinden biri de cenaze törenidir. Bu tören yalnızca
asırlık İslâmî gelenekleri değil Eski Türklerin atalar
kültünün de özelliklerini taşımaktadır. Gerek eski
gerekse de yeni mezarlıklar, kutsal yerler olarak
kabul edilmektedir. Tatarların görüşüne göre mezar
lıklar bakımlı ve temiz olmalıydı. Köylerde mezarlık
lar genel olarak yaşam alanından biraz uzakta (neh
rin karşı tarafında) yer alıyordu. Hayat sesi, ölenlerin İran ipeği. Doğu
ruhunu rahatsız etmemeliydi. Eski terkedilmiş Türkistan, V–VI.
mezarlıkları da Tatarlar kutsal yerler olarak görüyor yüzyıllar
lardı. Eski mezarlık yerine bir şey inşa etmiyor, o top
rakları işlemiyorlardı. Mezarlıkta boş boş gezmek,
burada çiçek ya da meyve koparmak ayıplanıyordu.
Eskiden mezarlara özel bakım yapılmıyor, birbirin
den ayırt edilmeleri için çeşitli farklı taşlar ve tamga
lar koyuluyordu. Mezarın üstüne ağaç dikme gelene
ği de vardı. Örneğin eskiden Kazan Ötesi’nde erkek
lerin mezarına çam ağacı, kadınların mezarına ise
akağaç dikiliyordu. Tatarlar, rüzgârda yaprakların
hışırdayarak dua ett iklerine inanıyorlardı. Kutsal
addedilen kişilerin mezarlarına ise günümüzde de
nazarlık ve dileklik kurdeleler bağlanmaktadır. Eski
Türk geleneklerine göre kurdeleler ağaç, mezar par
maklığı veya direğe bağlanıyordu.
Öleni İslâm geleneklerine uygun olarak mümkün
olduğu en kısa sürede, güneşin batışından önce top
rağa vermeye çalışıyorlardı. Ölü gömülmeden önce
onu tek başına bırakmıyorlar, yanında devamlı mer
hum ile ilgili hatıralarını anlatan ve dua okuyan
insanlar bulunduruyorlardı. Cenaze töreni ise
İslâmiyet’te mezarın kazılmasıyla başlamaktadır.
Ölü, genellikle akrabalarının yanına gömülüyor ve
aksakal mezarın Mekke yönünde kazılmasına dikkat
ediyordu. Bu görevi dolayısıyla kendisi, havlu ile

Camiye gitmeyen Tatarlar bu tür günlerde imama
çeşitli sorular sorma fırsatı elde ediyordu.
Gündelik İslâm, Tatar kültüründe münacat (Allah’a
yakarmak ve istekte bulunmak amacıyla yazılmış
şiirler ve bunların şarkı olarak söylenmesi) ile ithaf
şarkı türlerinin gelişmesini de sağladı. Bunların söy
lenmesi aslında Kur’an okumaya benzer, ancak lirik
içeriği Tatar müzik ve dinî kültürünün bir parçası olan
“halkçılık” ile ayırt edilmektedir.
Sadaka dağıtımı, Tatarların İslâmî geleneklerinin
en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Sadaka ya
camiye verilmekte ya da herhangi bir geçmiş ya da
gelecek olayla ilgili dağıtılmaktadır. Tatarlar önemli
bayramlarla Ramazan ayında bağışta bulunmakta
dırlar. Ramazan ile Kurban gibi bayramlar bütün
İslâm dünyasında olduğu gibi Tatarlarda da önemli
günler olarak kabul edilir ve insanlar bu günlerde
hayır işleri yapmaya gayret ederler. Son yıllarda
Tatarların dinî âdetlerinde gerçek manevî içerik de
yeniden görülmeye başlandı.

Ta t a r i s t a n
Halkları
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İslâm ve Günümüz

616–617

İslâm ve Günümüz
Tarihî gelişmeler gereği Rusya toprakları, iki din
(Ortodoksluk ile İslâmiyet) ve iki kültürün (Türk ve
Slav) yan yana yaşadığı sıradışı bir bölge hâline geldi.
Farklı dinlere mensup halklar, uzun yıllardan beri bir
likte yaşamanın gereği olarak birbirlerinin kültürüne
saygı duymayı, kendi evlerinde barış ve sükûnete
değer vermeyi öğrendiler.
Tatarların ataları olan İdil Bulgarları 922’de kendi
istekleriyle İslâmiyet’i kabul ettiler ve bu din, XIII. yüz
yılda Altın Orda’nın içerisinde yer alan İdil Bulgar
Devleti’nin resmî dini oldu. Altın Orda’nın yıkılmasın
dan sonra İslâmiyet, Kazan Hanlığı’nın resmî dini ola
rak kalmaya devam etti. XVI. yüzyılın ortasında Kazan,
1804’te Tatar ilahiyatçısı Abdünnasr Kursevî, Tatarları İslâmiyet’i modernleştirmeye çağıran bir eser yazdı. O, Kur’an-ı Kerim’e başvurma ve mevcut gelenekleri eleşitirisel açıdan ele alma çağrısında bulundu. Çağdaşların gözünde taklide
(otoriteye) uymak, kurtuluş yolu değildi ve ayrı bir arayışa (içtihat) ihtiyaç vardı.
Bu arada Kursevî için toplumun görüşü, hakikat kriteri değildi. Ona göre
düşüncelerinin gerçek olduğuna inanan bilim adamının kendisi cemaat olarak
kabul edilebilirdi. Bundan dolayı da böyle biri çoğunluk buna karşı çıkmasına
rağmen istediği gibi hareket etme hakkına sahipti. Gerçeği savunan bir insan
cemaate eşitti. Bu devrimci bir düşünce idi. Kursevî’nin fikirleri kendisinden
sonra birçok başarılı ve meşhur Tatar ilahiyatçısı tarafından savunulmaya
devam edildi.

Hüsnühat. Sabir
Fiuzi.
1970’li yıllar

Rusya’ya ilhak edildi ve İslâmiyet için zor bir dönem
başladı. Ancak II. Katerina’nın dinsel hoşgörü kanunu
nu kabul etmesiyle birlikte İslâmiyet yeniden canlan
maya başlandı. İslâmiyet’in gelişimi açısından XIX. yüz
yılın sonu — XX. yüzyılın başı büyük önem arz etti.
Çünkü bu dönemde Tatar halkı arasında reform hare
keti başladı.
Hz. Muhammed şöyle demiştir: “Allah her yüz yılın
başında dini yenilemek için bir müceddid gönderir.” Bu
tür insanlar Tatarlar arasında XIX. yüzyılda ortaya çıktı
ve ceditçilik adı verilen dinî akımı başlattılar.
Ceditçiler eleştirisel düşüncenin yapılabilmesi, her
Müslümanın eğitim alması, erkek — kadın eşitliğinin
sağlanması, diğer dinlere hoşgörülü davranılması,
Avrupa’nın kültürel yeniliklerine açık olunması için
mücadele verdiler. Ceditçilik, bütün çağdaş Tatar kül
türünün kaynağı oldu.
Ortaçağ gelenekleri ile mücadeleye girişen reform
cuları mutezile olarak görmek yanlıştır. Kur’anı
Kerim’de her iki tarafı da destekleyen satırlar bulmak
mümkündür. İslâmiyet, düşünüldüğü gibi yekpare
olmayıp fikir plüralizmi de içermektedir.
Vahhabizm, İslâmiyet’in “saf hâline” davet etmesine
rağmen fiiliyatta en uç ifadesi olan Hanbeli mezhebine
uymaktadır. Hanbelilik rasyonalizmi tamamen reddet
mektedir (Kur’anı güya anlamak mümkün değildir,
ona yalnızca kesin olarak inanmak gerekmektedir).
Bundan dolayı bu mezhep, hiçbir yeniliği kabul etme
yen gelenekselliği savunmaktadır. Bu mezhebin taraf
tarları için hayat sanki X. yüzyılda Arabistan’da dona
kalmştır. Ancak devirler değişmekte ve Kur’anı Kerim
ayetleri günümüz yorumlarına ihtiyaç duymaktadır.
Güç siyasetinin sıradan bir olay olduğu Ortaçağ’da
cihat, kâfirlerle savaş olarak yorumlanıyordu. II. Dünya
Savaşı, askerî çatışma araçlarının ne kadar geliştiğini
ve bunların insanlık için nasıl bir tehdit arz ettiğini gös
terdi. Bununla birlikte krizleri yöneten uluslararası
hukuk, günümüz dünyasında güç kullanımını engelle
yebilmektedir.
Hz. Muhammed güç kullanılarak yapılan küçük ciha
dı, Kur’anı Kerim aracılığıyla İslâmiyet’i yayan büyük
cihattan ayırıyordu. Müslümanların kutsal kitabında
şöyle denilmektedir: “Kafirlere uyma ve onlarla bu
kitap ve kılıçla savaş.” Diğer devletlerin Müslümanları
tehdit ettiklerinde ve İslâm, dönemin şartlarına uygun
olarak yeni topraklarda yayıldığında küçük cihada ihti
yaç vardı.

Günümüzde ise savaş ve barış
meseleleri farklı şekilde ele alın
maktadırlar. Dolayısıyla “cihat”tan
başka bir şey anlamak gerekmekte
dir. Günümüzde cihat, kendi içinde
ki inançsızlık ve manevî başlangıç
için maddî dünya ile mücadele
etmektir. Küçük cihat ise savunma
amaçlı olup zorbalık ve baskı ile
mücadeledir. Bu da yalnızca Kur'
anı Kerim’e değil uluslararası huku
ka da uygun bir durumdur.
Bir dine mensup kimseleri birleş
tiren Müslüman ümmeti bir mede
niyet olarak mevcuttur. Bunun yanı
sıra kendi millî gelenekleri olan ayrı
halklar da vardır. Her halkın var
olmasının özel şartları vardır: ilim,
çevre, farklı ihtiyaçlar. Kaderlerinin
iradesi dolayısıyla İslâmiyet’in
kuzey sınırını oluşturaran Tatarlar,
gerek coğrafî gerekse de kültürel
açıdan Batı ile Doğu sınırında kaldı
lar. Rusya’daki İslâm medeniyetinin
özellikleri de bu hususla açıklan
maktadır.
Rusya Federasyonu, nüfusunun
büyük kısmını Ortodoksların oluş
İstanbul’daki bir
turduğu laik bir devlettir. Müslümanlar için Rusya şart
caminin içi
larının yabancı olmadığını söylemek gerekmektedir.
Onlar bu ülkede doğdular ve bu ülkeyi kendi ülkeleri
olarak kabul etmektedirler. Rusya Müslümanları,
Suudi Arabistan’ı da Hristiyan Avrupası’nı da örnek ala
mazlar. Milyonlarca Müslüman laik bir ülkede yaşadık
ları ve yaşamaları gerektiği düşüncesiyle Rusya’da
doğup büyüdüler ve bu süreçte de asırlar boyunca olu
şan kültürlerine saygı duydular.
1990’lı yılların başında Rusya’da dine karşı olan ilgi
arttı. Daha sonra bu heyecanın istikrarlı bir hâl aldığını
söyleyebiliriz. Yapılan anketlere göre Tatar gençlerinin
% 80’i kendisini Müslüman olarak tanımlamaktadır.
Ancak yalnızca % 2’si haftada bir ve % 5’i ayda bir
camiye gitmektedir. Kendisini ateist olarak sayanların
oranı % 1’den az olmasına rağmen bütün dinî şartları
yerine getirenlerin sayısı da fazla değildir. Nüfusun %
1–3’ü din dersi almaktadır.
Rusya’nın yüksek teknolojiler üreten bir ülke olması,
kendi bilimsel okullarının ve yükseköğretim sisteminin
mevcudiyetini gerektirmektedir.
Tatar gençleri üniversitede eğitim
Rusya’nın en önemli rakipleri
almaya gayret etmekte, bir kısmı eğiBatıda’dır. Bundan dolayı da Rusya,
timlerini yurt dışında devam ettirmekBatı’nınkine yakın standartlara
tedirler. Tatarlar arasında çocuklarının sahip olmalıdır. Rusya’daki İslâm
Arapça bilmesini isteyenlerin oranı %
medeniyeti de bütün bu faktörlerin
13 (şehirli aileler) ve % 25 (köylüler),
gerektirdiği şartlarda gelişmekte
Türkçe öğrenmesini isteyenlerin oranı dir. Avrupa, bu medeniyet için
% 10 ve % 19 iken Batı Avrupa dilleri
yabancı ve düşman olmayıp kültür
için bu oran % 74 ve % 33’tür. Arapça, ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi,
yalnızca ritüel veya yalnızca profesyoyüksek teknolojilerin elde edilmesi
nel bir dil olarak algılanmaktadır.
gibi konularda bir ölçüt ve aynı
zamanda da ekonominin bazı alan
larında rakiptir. Rusya’da İslâm,
kaçınılmaz olarak “Avrupa İslâmı”
hâline gelmektedir.
“Avrupa İslâmı”, ritüel kısmından ziyade büyük ölçü
de İslâmiyet’in kültür tarafını yansıtmaktadır. Dinî tara
fı ise vatandaşın kendisinin bileceği bir iştir. “Avrupa
İslâmı” teriminden aslında ceditçiliğin modern şeklini
anlamak gerekmektedir. Ceditçiliğin teoloji kısmı tek
bir şekilde yorumlanmıyordu. Ataullah Bayazitov gibi
ılımlı ilahiyatçılar da Musa Bigiev gibi radikal reformcu
ilahiyatçılar da İslâmiyet’in yenilenmesini savunmuş
lardı. Günümüzde ceditçiliği tam olarak tekrar yaşa
mak mümkün değildir. Toplum daha laik oldu, ekono
mi ve eğitim alanlarında da çok şey değişti. Fikir, tek
noloji ve ekonomi sistemleri arasında büyük rekabet

İslâmiyet, insanları adalete çağırmakta, adalet ise erkek ile kadın eşitliği olmaksızın sağlanamamaktadır. Erkeğin kadın üzerindeki üstünlüğü Kur’an-ı
Kerim’de erkeğin kadının güvenliğini ve refahını sağlaması şartıyla kabul edilmektedir. Toplumların bu fonksiyonları üstlendiği ve kadınların da ekonomik
açıdan bağımsız oldukları ülkelerde bu tür üstünlüğe ihtiyaç kalmamaktadır.
Erkeklerin ağır işlerde çalıştığı Ortaçağ toplumunda kadınlar korunmaya ihtiyaç
duyuyorlardı. Günümüzde cinsiyete göre iş ayrımı artık neredeyse hiç kalmadı.
yaşanmaktadır. Dönemin bu mey Bütün insanlığa gönderilen ve ebediyen geçerli olan Kuran-ı Kerim ayetlerinde
dan okumasına İslâmiyet nasıl de kadın ile erkeklerin konumunda farklılık yoktur. Bu husus, XXI. yüzyılda
cevap verebilir?
şeriatın temel prensibi olmalıdır.

Huzayf İbnü’lYamanî Camisi.
Mimar:
V. E. Belitskiy,
1996–1997

Hızla değişen dünya şartlarında
çözüm bekleyen sorunlardan biri de
İslâmiyet de dâhil olmak üzere
dinde geleneklerin ve modernleş
menin oranıdır. Günümüzde ekonomi, eğitim, kültür
ve diğer alanlarda küreselleşme süreci gerçekleşmek
tedir. Basın yayın organı büyük bir role sahiptir. Böyle
bir durumda modernleşme, istikrar sayesinde gerçek
leşmemeli. Gelenekler, istikrarı sağlayan bir faktördür,
ancak bunlar çok kolay bir şekilde “fren”e de dönüşebi
liyorlar. Modernleşme avantaj sağlamakta, ancak top
lumsal yapıların temelini de bozabilir. Önemli olan
yukarıda sözü edilen oranın iyi ayarlanmasıdır.
“Avrupa İslâmı”nda içtihada — günümüz yorumla
masında şart olan Kur’anı Kerim’i eleştirisel kavrama
metoduna — ayrı vurgu yapılmaktadır. İlahiyatçıların
bir kısmı, içtihat hakkına sahip olan insanların sayısını

Tataristan’ın
Birinci Devlet
Başkanı
M. Ş. Şaymiev,
Rusya Müftüleri
Konseyi Başkanı
R. Gaynutdin
(solda) ve
Tataristan
Müftüsü
G. İshakov
(sağda) ile
birlikte

İslâmiyet genellikle ritüellere göre değerlendirilmektedir. Bu ritüeller özellikle Ortaçağ
Arabistanı’nda önemli sosyal fonksiyonlara sahip olup yarı yabanî kabilelere medeniyet götürüyordu. Şimdi ise birçok kural sıradan hâle geldi. Allah’a da körü körüne tapınmaya gerek yoktur.
Hz. Muhammed şöyle demiştir: “Allah, dinde gereksiz fanatizmi ve uç uygulamaları sevmez.”
Tarihî normların bir kısmı günümüzde önemini kaybetti. Örneğin insan suretini çizme yasağı,
İslâmiyet’in ilk dönemlerindeki putlarla mücadele ile bağlantılıydı.
Din, sosyal bir fenomen olmaktan günümüzde gittikçe daha fazla “kişiye özel” olmaya başlamaktadır. İnsanlar hayatlarına müdahaleyi sevmemekte ve kendi iç seçeneklerini tercih etmektedirler.
Hz. Muhammed şöyle demişti: “Gerçekten de din, sadeliktir. Dinde aşırıya kaçanlar kaybedecektir…”

Hüsnühat.
Hüseyin
Zenderudî, 1972

sınırlandıran Ortaçağ’ın meşhur düşünürlerine atıfta
bulunmaktadırlar. Bu da son derece normaldir. O
dönemde okumayazma oranı yüksek değildi ve her
kes dinî konularda yorum yapacak seviyede değildi.
Günümüzdeki okumayazma oranının yüksek ve yük
seköğretimin herkese açık olması, herkese kendi ana
dilinde Kur’anı Kerim’i öğrenme imkânı vermektedir.
İslâmiyet yavaş yavaş millî dillere geçmektedir.
Çünkü her halk, kendi kültür çevresinde yaşamaktadır.
Tatar dilinde Müslüman terminolojiyi yeterince yansı
tan çok sayıda Arapça deyim vardır. Bu husus da geniş
çevrelerin Arapça öğrenmesini neredeyse gereksiz kıl
maktadır.
İslâmiyet, insanlara onları cehaletten kurtarıp adalet
yoluna sevk etmek için gönderildi. Taklid (gelenek)
düşünceyi, mezhepler ise toplumsal münasebetleri
Ortaçağ seviyesinde muhafaza etmektedir. Yalnızca
içtihat, gelişme yoluna çıkmayı sağlamaktadır.
Kur’anı Kerim’e göre Allahu Teala tektir, ancak bir
kaç din mevcuttur. Bu dinler arasındaki farklılıklar da
en belirgin bir şekilde ibadetlerde görülmektedir.
Düşman bir ortamda İslâm cemaatinin daha yeni yeni
oluşmaya başladığı Medine dönemindeki ayetlerin
dışında Kur’anı Kerim, iyilikte bulunan bütün insanlara
karşı hoşgörülüdür. Kur’anı Kerim’de şöyle denilmek
tedir: “Şüphesiz ki iman edenler, Yahudiler,
Hristiyanlar ve Sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe
inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâ
fatlar vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mah
zun da olmayacaklardır.” Dindar olunması Allah tara
fından tercih ediliyor, ancak Allah’ın kesin direktifi,
insanlar için iyilik yapmaktır.
Hz. Muhammed, monoteizm geleneğini devam
ettirdi. O, diğer dinlerin temsilcilerine saygı telkin edi
yordu. İslâmiyet’te ilâhî nimetlerin yalnızca
Müslümanlara ait olması gerektiğine dair bir düşünce
yoktur. Bu nimetler, bütün halklara ve bütün insanlara
gönderilmiştir. Çünkü Allah, lütufkâr ve merhametli
dir. Bundan dolayı meşhur Tatar ilahiyatçısı Musa
Bigiev şöyle bir yorum yapmıştır: “Bütün insanlık kur
tulacaktır. Bu sınırsız merhametten hiçbir insan mah
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rum kalmayacak ve O’nun sınırsız merhametinin geniş
kapıları kimseye kapatılmayacak…” Bigiev, “Allah’ın
mutlak merhameti” teorisini geliştirdi. Buna göre de
Allah’ın merhameti, insanların dinine bakılmaksızın,
yarattığı herkesi kucaklamaktadır. Kur’anı Kerim’de
de bundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla Allah’ın mer
hameti yalnızca Müslümanları değil, istisnasız bütün
halkları kapsamaktadır.
Bir zamanlar savaşçılık, bütün dinlere has bir özellik
ti. Müslümanlar ellerinde kılıçlarla halifelikler kurdular,
Avrupa’nın Hristiyanları Haçlı seferleri düzenlediler,
Katoliklerle Protestanlar birbirleriyle savaştılar. Ancak
günümüzde her dinde iyilik ve merhamet çağrıları gör
mek önemlidir. Artık yalnızca Müslüman cemaati çer
çevesinde icmadan bahsetmenin anlamı yoktur.
Uluslararası normlar, ayrı devlet ve toplulukların çıkar
larından daha üstündürler. Demek ki şeriatta da buna
uygun değişiklikler yapılmalıdır.
Müslüman olmayanları “Allah böyle istiyor” diyerek
düşman ilan etmemek gerekmektedir. Bunu isteyenler
ancak Kuranı Kerim’in derin anlamlarını anlayamayan
müfritlerdir. Allah, iyilik yapan insanı mükâfatlandıra
caktır. Ayrıca bu insan inançlı ise Allah’ın rızasını daha
da fazla kazanacaktır. Kur’anı Kerim’de aynı anlama
gelen ayet de vardır.
İnsanlık parçalanmışlıktan birlik ve dayanışmaya
doğru gelişmektedir. Evrensel müesseselerin kuruluşu,
uluslararası hukukun işleyişi ve genel insan ahlakının
belirlenmesi, bunun en önemli göstergeleridir. Ancak
son yıllarda İslâm karşıtlığı artmaktadır. Hâlbuki terö
rün dini yoktur. Dünya âdeta Hristiyan, Yahudi ve
Müslüman diye ayrıldı ve onları ancak yeni değerler
birleştirebilir. Onlar yalnızca liberal ya da yalnızca
geleneksel İslâmî değerler olamaz. Doğu ile Batı’yı
liberal düşüncenin başlangıcı olan içtihat da yakınlaş
tırmaktadır. Hür bir vatandaşın eğitim ve bilime ilgi
duyması ve toplumun gelişmesini istemesi, gerek Batı
gerekse de İslâm kültürünün çıkarlarına hizmet etmek
tedir.

Ta t a r i s t a n
Halkları

Dinî Hayat
İslâm ve Günümüz

618–619

Şemail

Tatar sanatının bir türü olan ve gerek şehir kültürün
de gerekse de köy hayatında yaygın olan şemail, evin
iç mekânında da önemli bir yere sahiptir. Şemail, Arap
hat yazısıyla yazılan ve dinî içerikli metinlerden oluşan
resimdir. Bu yazı (resim) cam, keten bezi, kağıt ya da
kumaş üzerine yağlı boya, kalem, işleme vs. ile resme
dilmektedir. Orta İdil Boyu ve Ural Yanı Sünni
Tatarlarının kültüründe ilk şemailler XIX. yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıktı. Günümüzde ise şemail sanatı,
hayattaki olumlu değişimleri de yansıtarak canlanmak
ta, yeni şekil ve içeriğe sahip olmaktadır.
Tatar evinde şemailler ya kapının üstünde ya da
güney duvarında yer alıyor ve aynı zamanda da

Mağarada
yaşayanların
isimleri ve bu
isimlerin özellikleri. Ressam:
M. H. Hocasaitov,
1898

Allah’ın isimleri.
Ressam:
M. H. Hocasaitov.
1902

Orta İdil Boyu ve Ural bölgelerine ilk şemailler XIX.
yüzyılın ortalarında Osmanlı’dan getirildi. Bunlar
camın arka tarafına resmedilen ve yaprakla ışıklandırıl
ması yapılan dinî içerikli resimlerdi.
1552’de Tatar şehir kültürünün yok edilmesi birçok
sanat dalının yok olmasına sebep olmuştu. Açıkça millî
sanatını icra etme imkânından mahrum bırakılan halk,
kendi manevî ve estetik ihtiyaçları için yeni alanlar
aramaya başladı. Rus olmayan bütün halkların
Hristiyanlaştırıldığı dönemde Tatar şemailleri ortaya
çıkmaya başladı. Bunlar âdeta İslâmiyet’in ideolojik
sembolü oldular. Bununla birlikte bunlarda canlıların
resmedilmesi ve bunlara tapınılması yasaktı.

Kâbe’nin yönünü gösteriyordu. “Şemail” teriminin
kökeni ise bir türlü tam olarak ortaya koyulamamıştır.
Arapça’dan bu kelime, “dış görünüş, karakter” şeklinde
tercüme edilmektedir. Hz. Muhammed’in tasvirine (dış
görünüşü, karakteri), Tatar edebiyatı ile Tatar şemaille
rinde rastlanmaktadır.
Şemaillerin kompozisyon şemalarındaki merkezî unsurlarının tespiti, şemailleri
birkaç gruba ayırmamıza imkân vermektedir:
— Allah’in isimleri ile bağlantılı olan yazılar, Kur’an-ı Kerim’den sure ve ayetler, hadislerin yer aldığı şemailler;
— Peygamberlerin ve önde gelen Sünni ve Şii kutsallarının isimlerinin olduğu
şemailler;
— Sanatsal motifler ve Sufi sembollerinin resmedildiği şemailler;
— Dinî içerikli olmayan şemailler (örneğin Abdullah Tukay şiirleri vs.).

“Sübhâneke”.
Ressam:
A. Haliullina,
1998

Sanat türünü ifade eden “şemail” terimi, İran’da çok
yaygındır. Eskiden beri Ceyhun ile İdil kıyıları arasında
gelişen yakın kültürel ve ticarî münasebetler göz önün
de bulundurulduğunda “şemail” teriminin Orta İdil
Boyu’na İran’dan geldiği sonucuna varmak mümkün
dür. Terminoloji ve ortaya çıkış tarihleri açısından ben
zerlik arz etmelerine rağmen Tatar ve İran şemailleri
birbirlerinden çok ayrılmaktadırlar. İran şemailleri, Şii
ideolojisini yansıtmakta ve dolayısıyla da Hz. Ali’nin
kutsal portresini (tek başına ya da oğulları Hasan ve
Hüseyin ile birlikte) resmetmekteydiler. Bundan dolayı
bunlar Hristiyanların ikonlarına benziyordu. Tatar
şemaillerin temelini ise Arap hüsnühatı oluşturuyordu.
Tatar şemail kültürü bir asır boyunca (XIX. yüzyılın
ortası — XXI. yüzyılın başı) gelişme gösterdi. Bu
dönemde gerek şemailin şekli gerekse de algısı çok
değişti. Orta İdil Boyu’ndaki ilk Arapça yazılar, VIII.
yüzyılda ortaya çıktı. Bunlar Bulgar ustaları tarafın
dan yapılan dekoratif uygulama sanatı eserlerinde
günümüze kadar ulaşmıştır. Kuyumculuk ürünleri ile
günlük kullanımdaki eşyalarda yer alan Arap harfleri
ve kelimeleri, yalnızca süs amaçlı resmedilmiyor,
sahiplerini kötü ruhlarla kötü niyetlerden de koruyor
du. Erken Bulgar putperest sanatının yıldız ve hayvan
motiflerinin büyüleyici rolünü, zamanla İslâmî yazılar
üstlendiler.

“Vatana Sevgi
Dindendir.”
Ressam:
R. Mardanov,
1996

Sekiz rakamının
tasvir edildiği sarı
fonlu şemail.
Ressam: Anonim,
XX. yüzyılın başı

Devrim öncesindeki Tatar şemaillerinin metinlerinde
Kur’an sureleri ile küçük dinî ifadeler yer aldı. Şehadet
kelimeleri, Allah’ın sıfatları, “Zafer” suresi vs. şemail
lerde sıkça kullanılan metinlerdi. XX. yüzyıl başında ise
Abdullah Tukay’ın “Ana Dil” adlı şiiri, Kazan şemailleri
nin sembolü hâline geldi.
Basılmış şemail sanatının gelişimi, Tataristan’daki
dinî reformculuk dönemine denk geldi. Bu dönemde
asılı şemail sanatı ve profesyonel hüsnühat okulunun
gelişiminde Kazan Üniversitesi büyük rol oynadı.
Üniversite bünyesinde açılan Şarkiyat Fakültesi,
Arapça hüsnühatın ve şemail sanatının oluşum ve araş

tırılmasına büyük katkıda bulundu. XIX–XX. yüzyıl sını
rında en çok şemail basımını gerçekleştiren üniversite
matbaası oldu. 1940’lı yılların başında Kazan’da şemail
basan birkaç matbaa faaliyet gösteriyordu. Tatar
şemailleri İdil, Ural ve Batı Sibirya Müslümanlarının bir
lik ve beraberliğini sağladı. XX. yüzyılın başında Tatar
toplumunda basılı şemailler bir nevi İslâm
Ansiklopedisi rolü oynadı. Bunların metinlerinde Türk
halklarının putperest inançları, Eski İran, Arap Doğusu
ve Osmanlı Devleti’nin kültürlerinin etkisi ve Hristiyan
motiflerinin karışımını görmek mümkündür. İçerik açı
sından şemailler, inançlı kişinin hayatının bütün alanla
rını kapsıyordu. Bu husus, ressamın yalnızca güzel yazı

Peygamberlerin
şeceresi. Ressam:
M. Ş. Rahim,
1890

bitki motiflerinin iç içe resmedildiği şemailler, daha
sonra Orta İdil Boyu’ndaki Müslüman Tatarların evleri
nin enteriyörlerinin bir parçası oldu.
Şemailin Müslüman Tatar toplumu için arz ettiği rolü
iyi bilen Sovyet iktidarı, bunları Tatar evleri için propa
ganda sanatına dönüştürmeye çalıştı. “Sanatın Sol
Cephesi” adlı devlet kurumunun Tataristan Şubesi res
samlarının ikinci sergisinde (1925) A. G. Platunova tara
fından camın üzerine yazılan propaganda metinleri
sergilendi. Bunlar Tatar evleri için hazırlanmıştı. Ancak
bunların şemaille bir ilgisi yoktu. Dinî içeriğini kaybet
tikten sonra onlar, kutsal koruyucu özelliğini de kay
bettiler. Eski şekillerini korusalar da artık şemail olarak
kabul edilmiyorlardı. Dolayısıyla Sovyet döneminde
şemail sanatı bozulmaya başladı. Yalnızca dinî sembol
ile ilişkilendirildiğinden dolayı şemailler millî sanat
türünde İslâmî nitelik kazandılar.
1990’lı yıllarda Tatar toplumunda gerçekleşen sosyal
değişimler, manevî değerlerin canlanmasına yol açtı.
Bu gelişme, sanat alanını da etkiledi. Bugün hüsnühat
Kâbe.
Ressamlar:
G. ve M.
MuhammedsadıkAhmetov
kardeşler, 1908

ya değil aynı zamanda din, edebiyat ve tarih alanların
da bilgi sahibi olmasını da gerektiriyordu. Zamanla
şemail, Arapça hüsnühat ve Müslümanların kutsal yer
leri tasvir edilerek Allah’ın hazır bulunduğu fikrini yan
sıtan işaret önemini kazandı.
O dönemin inançlı insanı için şemaildeki tasvir, iyi
bildiği bilgiyi hatırlatmaya yardımcı olan bir araçtı. İlk
bakışta dekoratif süslerde ikinci derecede kullanılan “İslâm”. Ressam:
çiçek motifi ve bitki bezeği bile belli bir dinî anlam M. Mahmudov,
taşıyordu. Bu, mimari ve İslâm sanatının diğer alanla 1901
rındaki tasvirler için de geçerlidir. İslâm kültüründe bit
kisel motifler cennet, geleceğin kurtuluşu ve ideal din
dar cemaat anlamlarına geliyordu. Arapça hüsnühat ile

Münacatlı
şemail.
Ressam:
İ. N. Şamsutdin,
1902

sanatı, dar bir profesyonel ressam grubunun ilgi alanı
na girmektedir. Diğer taraftan “geleneksel” şemaille
rin içeriği de gelişmektedir. Günümüz şemailleri, dinî
eserlerden ziyade laik çalışmaları hatırlatmaktadır.
Şemaillerin “İslâm Halk Ansiklopedisi” şeklindeki birin
ci dereceden fonksiyonu ikinci plana itildi, şemaillerin
İslâm fikirleri propagandasının aracı olarak önemi de
azaldı. Bütün bunların yerine estetik ve sanatsal konu
lara önem verilmeye başlandı. Ancak yine de modern
Tatar şemail sanatı, Tataristan Cumhuriyeti’nin pozitif
değişikliklerinin bir nevi aynası konumundadır.
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Tataristan’da Hristiyanlık
Tataristan’da Hristiyanlığın Ortaya Çıkışı

Mucizeler
Yaratan
Yaroslavlılar
Kilisesi, 1796

Sınırları Kazan Piskoposluğu ile birebir uyan
Tataristan Cumhuriyeti topraklarında Hristiyanlık,
Doğu Avrupa’da yayıldığı I. yüzyılda görülmeye başla
dı. III–VII. yüzyıllardaki Kavimler Göçü döneminde
burada Hristiyanlık artık yeterince
yayılmıştı. Bunun en önemli göster
gesi, dönemin çeşitli arkeolojik kül
türlerine ait şehir ve yerleşim yerle
rinde içlik haç ve Hristiyanlığa ait
diğer eşyaların bulunmasıdır.
922’de İdil Bulgar Devleti’nde
İslâmiyet resmî din ilan edildi,
ancak bu devlette Hristiyanlar da
vardı. Yıllıkların verdiği bilgiye göre
990’da Kiev Knezi Vladimir, Mark
Makedoniyan adlı misyonerini
Bulgarların yanına gönderdi ve dört
Bulgar beyi ailesiyle birlikte
Hristiyanlığı kabul etti. Bulgar şeh
rindeki arkeolojik yapıtlardan biri,
Rum Köşkü adını taşımaktadır.
Muhtemelen
burası
eskiden
Ortodoks Kilisesi idi. Moğol seferle
rinden sonra Tataristan toprakları,
Altın Orda’nın içerisinde yer aldı.
1261’de Altın Orda’nın içerisinde
Sarsk ve Podonsk Rus Ortodoksluk
piskoposlukları
kuruldu.
Başpiskoposun karargâhı ise Altın
Orda’nın başkenti Saray’da bulunu
yordu. Yine yıllıklarda 1276’da
Mengü Timur’un Bulgar ve Kazan
topraklarını damadı Knez Fedor’a
tımar olarak verdiği yazılmaktadır. Daha sonra bu
knez, Mucizeler Yaratan Fedor Yaroslavskiy adıyla aziz
leştirildi.

Mintimer
Şaymiev ve
Kazan ve
Tataristan
Piskoposu
Anastasiy

Kazan Piskoposluğu’nun Tarihi
Kazan ve Sviyajesk (1556–1602’de Kazan ve
Astarhan, 1799–1832’de Kazan ve Sibir) başpiskoposla
rı, Kazan Psikoposluğu’nu 1589’a kadar yönettiler. Bu
tarihte Kazan Piskoposluğu, metropolitliğe dönüştü
rüldü. İlk metropolit de Germogen idi (Daha sonra
Moskova ve Bütün Rusya Metropoliti oldu). Kazan Hz.
Meryem İkonu’nun bulunuşunu ve bu ikonun kutsallığı
nı ilk tasvir eden de Germogen oldu.
1732’den itibaren Kazan Piskoposluğu’nu başpis
koposlar yönettiler. 1738–1762’de ise başpiskopos
olarak Luka (Kanaşeviç) ve Gavriil (Kremenetskiy)

1909’da Kazan’da 1.546.844 Ortodoks vatandaş, 18 katedral kilisesi, 636 mahalle kilisesi, 37 ev kilisesi, manastır kiliseleriyle birlikte toplam 739 kilise vardı.
Bunun dışında 336 şapel mevcuttu. Din adamlarından 33’ü kıdemli papaz, 770’i
papaz, 279’u diyakoz, 770’i Zebur okuyan papazdı. Yine mahallî kilise idare
sayısı 609, iki sınıflı kilise okulu 7, bir sınıflı kilise okulu 1, okuma yazma öğreten kilise okulu sayısı 225 idi. Kilise okullarında okuyan öğrencilerin toplam
sayısı 27.983 idi. Kazan’da toplam 5 erkek ve 2 kadın manastırı vardı.
1917’de Kazan Piskoposluğu’nda 794 kilise, 27 manastır, 419 şapel, 4.554 evli
din adamı, 202 rahibe ve 1.601 rahip vardı. İstanbul Kilisesi ile birleşmeyi reddeden ve eski Hristiyanlar olarak adlandırılan dinî akıma mensup din adamı sayısı
ise 26 idi.

Kazan Piskoposluğu’nun Kuruluşu
Orta ve İdil Boyu topraklarının Rus Devleti’ne ilhakı
dolayısıyla 1555’te Çar IV. İvan’ın emriyle Kazan
Piskoposluğu
kuruldu.
Günümüzde
Kazan
Piskoposluğu, Tataristan’ın bütün Ortodokslarını kap
samaktadır. IV. İvan döneminde Kazan ve Sviyajesk
Başpiskoposluğu’na Selijarov Manastırı’nın başrahibi
Guriy (Rugotin) getirildi. O, Kazan’a Varsonofiy ve
German adlı arşimandritlerle birlikte geldi.
Kendileriyle birlikte Çar’ın emrini de getirdiler:
“İnsanlar zorla Hristiyanlaştırılmasın, onlara kibarca ve
nazikçe davranılsın. Onlara kötülük yapılmasın, vali ve
askerî görevlilerin mahkemelerinden muaf tutulsun
lar.” Moskova Metropolitliği’ne bağlı Kazan
Piskoposluğu hiyerarşik açıdan Doğu Rus piskoposluk
ları arasında Moskova ve Novgorod’dan sonra üçüncü
sırada yer alıyordu.
Kazan Piskoposluğu’nun Sınırları
Kazan Piskoposluğu’nun içerisinde güneybatıda
(Sura Nehri’ne kadar) Dağlık Bölge (Kozmodemyansk,
Vasilsursk, Çeboksarı, Tsivilsk, Sviyajesk, Tetüşi) ve
Çayırlık Bölge (Sançursk, Tsarevokokşaysk); kuzeybatı İncil, 1862
da Vetluga Nehri’ne kadarki bütün topraklar ve Vyatka
Nehri’nin orta akımına kadarki Vyatka topraklarının bir
kısmı (1658’de bunlar Vyatka Piskoposluğu’na dâhil
edildi); doğuda Kazan Hanlığı, Astarhan Hanlığı ve kıs
men de Sibirya Hanlığı’nın toprakları (1568’de Ufa ve
Birsk de eklendi); güneyde Terek Nehri’ndeki Terek
şehrine kadar Astarhan Hanlığı toprakları (1602’de
bunlar Astarhan Piskoposluğu’na dâhil edildi) yer aldı.
1917’de ise Kazan Piskoposluğu, Kazan Vilayeti’nin
toprakları ile sınırlıydı.

görev yaptılar. Her ikisi de zorla
Hristiyanlaştırma siyaseti tarafta
rıydı. Kazanlı aydınların misyoner
lik çalışmalarından sonra Kazan
bölgesinde Hristiyanlaştırma süre
ci sona erdi. Yalnızca 1699–1724
yıllarında bu görevde bulunan
Metropolit Tihon (Voinov) bu siya
seti devam ettirdi. 1701–1795 yıl
ları arasında 3.683 Çeremis kendi
isteğiyle Hristiyanlığı kabul etti,
yeni vaftiz olanlar için 7 kilise ve
Kazan bölgesi için 1 okul açıldı.
1718’de din adamlarının çocukları
için bir okul açıldı, 1732’de bu okul,
Kazan Ruhban Okulu’na dönüştü.
Vaftiz Bürosu’nun faaliyet göster
diği dönemde (1731–1764) Kazan
Vilayet i’nde 406.792 kişi vaft iz
edildi. XIX. yüzyılın başında top
lam 575.000 vaftiz edilen Çuvaş,
Mordva, Çeremis, Tatar ve Votyak vardı. Hükümet
tarafından vaft iz olanlara sağlanan imt iyazların
bunda etkisi büyüktür. Bazı piskoposların inisiyatifi
ile yapılan zorla Hristiyanlaştırma siyaseti ise tam
tersine sonuçlar verdi.
1744’te I. Petro’nun gerçekleştirdiği kilise reformun
dan sonra Kazan Piskoposluk Şubesi, Kazan Ruhban
Konsistorisi’ne dönüştü. 1764’te Kazan Piskoposluğu,
ikinci sınıf piskoposluk ilan edildi. Kazan
Piskoposluğu’nda 11 devlet (vilayet) manastırı vardı.
Bu manastırlardan biri birınci sınıf (Sviyajesk’teki
Meryem Ana’nın Göğe Kabulü Erkek Manastırı), ikisi
ikinci sınıf (SpasoPreobrajenskiy Erkek Manastırı ve

Çar Kapıları’nın
yakınlarında
bulunan bir
odanın içerisinde
korunan kutsal
kalıntılar
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Kazan Kadın Manastırı), sekizi üçüncü sınıf, geriye
kalanlar da devletten destek almadan yalnızca pisko
posluğun imkânlarıya ayakta kalmayı başaran manas
tırlardı. 1782’de Kazan Piskoposluğu’na bağlı 1.117 kili
se mevcuttur. Kazan Ruhban Okulu, Piskopos
Amvrosiy (Podobelov)’in çabalarıyla 1797’de
Akademi’ye dönüştü (1812–1842’de yine okul statü
sünde faaliyet gösterdi). Piskopos Amvrosiy (Protasov)
(1816–1826) döneminde ise İncil’i Yerli Dillere Tercüme
Etme Cemiyeti’nin Kazan Şubesi açıldı. 1814’te Yeni
Ahit, 1819’da ise Ahdi Atik’in birinci kitabı Tatarca’ya
tercüme edildi.
1830’da Piskopos Filaret (Amfiteatrov) (1826–1836)
gayri Ruslar için komisyon kurdu. 1847’de Kazan
Ruhban Akademisi’nin bünyesinde Tercüme Komitesi,
1854’te ise üç misyonerlik bölümü açıldı. Bu dönemde
misyoner ve tercüman N. İ. İlminskiy, Merkezî Kreşen
Tatar Okulu’nu (1864) ve gayri Ruslar İçin Ruhban
Okulu’nu (1872) açtı. Bunun dışında Kazan
Piskoposluğu sınırları içerisinde SpasoPreobrajenskiy
Manastırı’nda iki yıllık misyonerlik kursları (1889),
Kazan Erkek Ruhban Okulu (1818), Çeboksarı Ruhban
Okulu (1818) ve Çistopol Ruhban Okulu (1829) faaliyet
gösterdi. Dinî İdare’ye bağlı 1825’te kurulan Kız
Okulu’nda ise Kazan, Vyatka ve Perm piskoposlukların
daki din adamlarının kızları eğitim aldı. Piskoposluğa
bağlı Kız Okulu’nun bünyesinde ayrıca 1889’da yetim
hane açıldı.
Piskopos Grigoriy (Postnikov)
(1848–1856) döneminde Kazan
Ruhban Akademisi’nin Fonu’na
Solovetskiy (Bülbüllü) Manastırı’nın
eski kütüphanesi teslim edildi.
1851’de Pravoslavnıy Sobesednik
(Ortodoks Muhatap) dergisi yayın
faaliyetine başladı. Daha sonraki
tarihlerde birçok meşhur bilim
adamı bu dergi etrafında örgütlen
di. 1867–1919 yılları arasında ise
İzvest iya po Kazanskoy Eparhii
(Kazan Piskoposluğu Haberleri)
gazetesi,
1905–1917’de
de
TserkovnoObşestvennaya
Jizn
(Kil iseToplum Hayatı) gazetesi
yayımlandı. Dinî eğitimin gelişme
sinde
Piskopos
Antoniy
Hrapovitskiy’in rektörlüğü önemli
rol oynadı. Kazan’da farklı dönem
lerde TserkovnoObşestvennaya Jizn
(Kil iseToplum Hayatı), Missionerskiy Protivomusulmanskiy
Sbronik (Müslüman Karşıtı Misyoner Kitabı), Missionerskoe
Obozrenie (Misyoner Bakışı) gibi gazete ve dergiler
basıldı.
Kazan piskoposuna (veya misyonerine) piskoposluk
yönetiminde piskoposluğun bir kısmını yöneten vikari
uslar (yardımcılar) yardım ediyordu. Bunların başında
bulunduğu idarî birimlere de vikarislik denilmektedir.
1799’da Sviyajesk’te (1822’e kadar), 1853’te Çeboksa
rı’da, 1899’da Çistopol’de, 1907’de Mamadış’ta bu tür
dinî idarî birimler kuruldu. Kazan Vilayeti’nin 12 ilçesin
den her biri birkaç dinî idarî birime ayrılıyordu.
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Mayıs 1917 — 1918 tarihleri arasında Kazan
Konsistorisi Piskoposluk Konseyi’ne, daha sonra
Piskoposluk İdaresi’ne dönüştü. Sovyet iktidarının
Kilise’nin devletten ayrıldığına dair kararı yayımlama
sından sonra kilise ve manastır topraklarına el konul
maya, bir bina içindeki ve mahallî kiliseler kapanma
ya, din adamları baskı görmeye başladı. 1918’de 32
din adamı kurşuna dizildi. Mum fabrikası ile dinî okul
ların binaları istimlak edildi. 1921’de Kazan Ruhban
Akademisi kapatıldı. Eylül 1918’de 1910’dan itibaren
piskoposluğu
yöneten
Metropolit
İakov
(Pyatnitskiy)’un Rusya’daki muhalif Çek askerleriyle
birlikte kaçmasından sonra piskoposluğa geçici ola
rak Çistopol Piskoposu Anatoliy (Grisük) getirildi.
Nisan 1920’de ise piskoposluğun başına Metropolit
Kiril (Smirnov) getirilse de daha Ağustos 1922’de o da
sürgüne gönderildi. Onun yerine ise Piskopos İoasaf
(Udalov) ve daha sonra Piskopos Afanasiy Malinin
atandı. 1929’da Piskopos Afanasiy, Kazan ve
Sviyajesk Piskoposu oldu.
1923’te Kilise’de meydana gelen
yeni bir ayrılık neticesinde Kazan’da
yeni bir Kazan ve Sviyajesk
Piskoposluğu daha kuruldu. Ancak
1938’de bu yapı lağvedildi.
1920–1938 yılları arasında Kazan
Piskoposluğu’nda 20 piskopos
(metropolit) değişti. Bunun sebebi,
sıkça piskoposların yerlerinin değiş
tirilmesi ve sürgüne gönderilmesi
dir. 1924’te Mari İli ve daha sonra
Çuvaş
bölgesi,
Kazan
Piskoposluğu’nun hâkimiyet alanın
dan çıkartıldılar. Mari İli, daha sonra
yeniden Kazan Piskoposluğu’na
dâhil edildi. 1928’de ise piskoposlu
ğa bağlı manastırların çoğu kapatıl
dı. 1918, 1922, 1931–1933 ve
1936–1938 yıllarında din adamları
topluca sürgüne gönderildi.
1938’de Kazan Piskoposluğu’nun
başına Piskopos Andrey (Komarov)
getirildi. On yıl boyunca Kazan’da katedral kilisesi ola
rak şehirde açık kalan tek kilise — Mucizeler Yaratan
Yaroslavlılar Kilisesi — kullanıldı. 1938’den günümüze
kadar piskoposluk, tek bir piskopos tarafından yönetil
di. 1947’de Piskopos Germogen (Kojin) döneminde
katedral kilisesi olarak NikoloPokrov Kilisesi kullanıl

Kazan Hz. Meryem İkonu
En sevilen ve saygı duyulan, mucizeler yarattığına inanılan ikonların başında
gelen Kazan Hz. Meryem İkonu 1904’te çalındı. Nikolskiy Katedral Kilisesi ile
Kazan’daki Mucizeler Yaratan Yaroslavlılar Kilisesi’nde Kazan ikonunun eski
kopyaları bulunmaktadır.
Bu ikon, 8 Temmuz 1579’da (Piskopos İeremiy döneminde) 10 yaşındaki
Matrena tarafından bulundu. Daha sonra Papaz Ermolay (Sonra Patrik
Germogen adını aldı) ikonu kiliseye getirdi. Çok geçmeden ikonun birçok mucize
yarattığı anlaşıldı.
İkonun orijinali, Haziran 1904’e kadar Kazan’daki Hz. Meryem Manastırı’nda
bulundu. Bu tarihte ise Çaykin adlı biri tarafından ikon çalındı. İkonun bundan
sonraki kaderi bilinmemektedir. Yapılan incelemelerde ikonun yok edildiği ispatlanamadı. Bazı tarihçiler ise ikonun orijinalinin daha 1612’de Moskova’ya gönderildiği, çalınan ikonun ise kopyası olduğu düşüncesindedirler. Germogen’den
sonra Kazan Piskoposluğu’nun başına Metropolit Efrem çıktı. Efrem,
Moskova’yı Lehlerden kurtaran Minin ve Knez Pojarskiy birliğine bu ikonun
kopyasını gönderdi. Moskova’nın Lehlerden kurtuluşunu bu ikona bağlayanlar
vardır. Rus Ortodoks Kilisesi, bu günü (4 Kasım / Eski Takvim’e göre 22 Ekim)
bayram olarak kutlamaktadır.

dı. Savaş sonrasındaki Kazan piskoposları arasında
1950–1952’de piskoposluk yapan Sergiy (Korolev) ve
Piskopos Mihail (Voskresenskiy)’in adını zikretmek
gerekmektedir. Piskopos Mihail, 6 din adamıyla birlik
te 1961’de Piskopos Germogen (Golubev)’in Rus
Ortodoks Kilisesi’nin konumu ve dinî reformların ger
çekleştirilmesi gerektiğine dair mektubunu imzaladı.
1989’da Kazan Piskoposluğu’nun başına Piskopos
Anastasiy (1966’dan itibaren başpiskopos; tam adı
Aleksandr Mihayloviç Metkin’dir) getirildi. 11 Haziran
1993’te Mari Bölgesi’nin Kazan Piskoposluğu’nun yetki
alanından çıkarılmasından sonra Anastasiy, Kazan ve
Tataristan Piskoposu unvanı aldı.
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1989 yılında Kazan’daki Petropavlovsk Kilisesi yeni
den ibadete açıldı. Bu tarihe kadar ise ancak iki kilise
açıktı. 1991’de Raifa Manastırı, 1994’te Varvara ve Sofya
kiliseleri, 1996’da Makaryev Manastırı, Tihvinskaya
Kilisesi (Kreşenlere verildi), Sedmiozernaya (Yedi Göl)
Manastırı, Sviyajesk’taki Meryem Ana’nın Göğe Kabulü
Manastırı ve Evdokiya Kilisesi yeniden açıldılar. Bu kilise
ve manastırlara Sovyetler döneminde el konulmuştu.
Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte el konulan mal varlıkları
Kilise’ye iade edildi. Bu süreç, cumhuriyetin tamamında
görülmektedir.
Eylül 1997’de Kazan Ruhban Okulu açıldı. Okul
1998’de Dinî Ruhban Okulu’na dönüştürüldü. 2000’li

Manastırı, Sedmiozernıy Bogoroditskiy Erkek
Manastırı, Elabuga’da KazanskoBogoroditskiy Kız
Manastırı faaliyet göstermektedir.
Piskoposluğun bünyesinde tarih, misyonerlik, akait,
kutsalları aziz sırasına geçirme komisyonları faaliyet
göstermektedir.
Kazan Piskoposluğu’na bağlı Çuvaş ve Kreşen (vaftiz
edilmiş) Tatarlarına ait kiliseler de gelişmektedir.
Örneğin Papaz Pavel (Pavlov)’in başkanlığını yaptığı
Kazan şehrindeki Tihvinskiy Kreşen Kilisesi basın yayın
faaliyetleri ile uğraşmaktadır. Ayrıca bu kilise, Rusya
İncil Cemiyeti ile ortaklaşa olarak Ortodoksların kutsal
kitaplarını Kreşenlerin (vaftiz olanların) dillerine tercü
me etmektedir. Kazanlı Kreşenlerin çok önem verdiği
Belgorodlu Kutsal İoasaf Bayramı gününde Piskopos
Anastasiy, Kreşenlerin dilinde dua etmektedir. 1999’da
Kreşen Cemiyeti’nin onuncu yıl dönümü büyük bir
törenle kutlandı.
Kazanlı Kutsallar
Kazan Piskoposluğu’nda Kazanlı yeni cefakeşlerin
hayatlarının araştırılması yönünde de çalışmalar yapıl
maktadır. 2000’de Moskova’da yapılan Rusya Ortodoks
Kilisesi Konseyi’nde Metropolit Kiril (Smirnov)
(1863–1937), Papaz Dmitriy Şişokin (1880–1918),
Papaz Filaret Velikanov (1873–1918), daha önce Kazan
Piskoposluğu tarafından zaten yerli kutsal olarak kabul
edilen Sviyajesk’teki Meryem Ana’nın Göğe Kabulü
Manastırı’nın Başkeşişi Piskopus Amvrosiy (Gudko)
(1867–1918; anma günü: 27 Temmuz / 9 Ağustos),
UspenskoZilantov Manastırı Başkeşişi Arşimandrit
Sergiy (Zaytsev) (1863–1918; anma günü: 28 Ağustos
— 10 Eylül), Zilantov Manastırı’nın Bekâr Rahibi
Lavrentiy (Nikitin) (1872–1918; anma günü: 28 Ağustos
— 10 Eylül), Bekâr Rahip Serafim (Kuzmin) (1870–1918;
anma günü: 28 Ağustos — 10 Eylül), Diyakoz Feodosiy
(Aleksandrov) (1864–1918; anma günü: 28 Ağustos —
10 Eylül), Keşiş Leontiy (Karyagin) (1870–1918; anma
günü: 28 Ağustos — 10 Eylül), Keşiş Stefan (öl. 1918;
anma günü: 28 Ağustos — 10 Eylül), Mürit Georgiy
(Timofeev) (1880–1918; anma günü: 28 Ağustos — 10
Eylül), Mürit İllarion (Pravdin) (öl. 1918; anma günü: 28
Ağustos — 10 Eylül), Mürit İvan (Sretenskiy) (öl. 1918;
anma günü: 28 Ağustos — 10 Eylül), Mürit Sergiy
(Galin) (öl. 1918; anma günü: 28 Ağustos — 10 Eylül)
gibi isimler Ortodoks Kilisesi’nin azizler listesine dâhil
edildiler.
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yılların başında bu okulda 50 öğrenci eğitim görüyor,
22 hoca çalışıyordu. Hocalardan 12’si yüksek lisans, 5’i
doktora diplomasına sahipti. Okul, dinî — ilmî konfe
ranslar düzenlemekte, Nisan 2000’den itibaren
Pravoslavnıy Sobesednik (Ortodoks Muhatap) adlı der
giyi çıkarmaktadır. Ruhban Okulu’nun hocaları, bilim
sel projelere ve yayın faaliyetlerine katılmakta;
Ortodoks Ansiklopedisi adlı Dinî — İlmî Merkez, Rusya
İncil Cemiyeti, İncil Cemiyetleri Birliği, İncil’i Tercüme
Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi, Tatar
Ansiklopedisi Enstitüsü gibi kurumlarla işbirliği yap
maktadır.
1996’da Naberejnıe Çelnı’da Moskova Ortodoks
Kutsal Tihonov İlahiyat Enstitüsü’nün şubesi açıldı.
Piskoposluğa bağlı çeşitli kiliselerin bünyesinde çocuk
lar ve büyükler için pazar okulları faaliyet göstermek
tedir. 1993’ten itibaren Naberejnıe Çelnı’da Blagaya
Vesty (Hayırlı Haber) adlı gazete yayımlanmaktadır.
1995’te gazetenin adı, Kazanskie Eparhialnıe Vedomosti
(Kazan Piskoposluğu’nun Haberleri) olarak değiştirildi.
1997’den beri “Puty” (Yol) Programı (Tataristan
Kanalı, yapımcı: A. V. Juravskiy) ve “Kazan
Pravoslavnaya” (Ortodoks Kazan) Programı (Efir
Kanalı, yapımcı: Papaz Roman Modin) yayımlanmak
tadır. 2000’li yılların başında Tataristan’da kayıtlı papaz
ruhanî dairelerinin sayısı yaklaşık 140 idi.
Cumhuriyetin sınırları içerisinde beşi erkek, ikisi kız
olmak üzere toplam yedi manastır vardır. Kazan’da
Raifa Erkek Manastırı, İvanoPredteçenskiy Erkek
Manastırı, Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe Kabulü)
Zilantov Kız Manastırı, Sviyajesk’te Svyato
Voznesenskiy Makaryevskiy Erkek Manastırı,
Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe Kabulü) Erkek
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Kazanlı Azizler Günü, 4 (17) Ekim’de kutlanmaktadır.
Kazanlı azizlerden ilki, kutsal cefakeş Bulgarlı
Avraamiy’dir. Avraamiy, Ortodoksluğu kabul ettiği için
1229’da Bulgar’da öldürüldü. Onun vücudunun kutsal
kalıntıları, Vladimir’deki Meryem Ana’nın Göğe Kabulü
Katedrali’ne defnedilmiştir. Onu anma günü, öldüğü
gün — 1 (14) Nisan — kabul edilmektedir.
Kazan Hanlığı döneminde Kazan’da üç kutsal cefa
keş hayatını kaybetti. Bunlar, bir Kazan beyinin Rus
kölesi olan Kazanlı İvan (1529) ile Petro ve Stefan isimli
Kazanlı Tatarlar’dır (1551). Onları anma günü ise 24
Ocak (5 Şubat)’tır. Özellikle Kazan Piskoposluğu’nun
kuruluşunda önemli rol oynayan Guriy, Varsonofiy ve
German adlı Kazanlı kutsallara tapılmaktadır.
En meşhur Kazanlı aziz ise Moskova ve bütün
Rusya’nın da patriği olan Germogen’dir. Germogen’in
Kazan’da doğduğu tahmin edilmektedir. 1570’lerde
Germogen, Kazan’daki NikoloGostinodvorskiy
Kilisesi’nin papazı idi. 1579’da ise Kazan Hz. Meryem

Paskalya Günü
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İkonu’nun elde edilmesi sürecinde
büyük çaba sarf etti.
1587’de
Kazan
Spaso
Preobrajenskiy
Manastırı’nın
Başkeşişi, 13 Mayıs 1589’da ise
Kazan ve Astarhan Metropoliti
oldu. Germogen, Kazan İkonu
Hakkındaki Hikâye’nin de yazarıdır.
Germogen’in yönetimi sırasında
Kazan Piskoposluğu’nda misyoner
lik faaliyetleri arttı, putperestler
vaftiz edilmeye devam edildi.
Rusya’daki karışıklık döneminde —
Vasiliy Şuyskiy ile II. Yalancı
Dmitriy’in mücadelesi sırasında —
Vasiliy Şuyskiy’in tarafını tuttu,
Kazan’ın da Vasiliy’i desteklemesini
sağladı. 3 Temmuz 1609’da ise
Moskova ve Bütün Rusya Patriği
oldu. Lehlerin istilası sırasında
Germogen Lehlerle işbirliği yapma
yı reddetti ve vatansever bir tutum sergiledi. Onun
yayımladığı bildiriler, birinci ve ikinci gönüllü millî kuv
vetlerinin kuruluşunda önemli rol oynadı. Onun mesaj
ları Kazan’da hareket planı olarak algılandı. Lehler,
Germogen’den Lehistan Kralı Sigizmund’u Rus Çarı ola
rak tanımasını ve takdis etmesini istediler. Ancak
Germogen bunu reddetti ve 1611’de tutulduğu hapis
hanede açlıktan öldü. 1913’te kutsal cefakeş olarak aziz
mertebesine çıkartıldı. Germogen’i anma günü olarak
17 Şubat (2 Mart), azizler mertebesine çıkartma günü
olarak da 12 (25) Mayıs günü kabul edilmektedir.
1995’te İvan ile Nektariy de azizleştirildiler. Bununla
birlikte daha devrim öncesinde Kazan Piskoposluğu
her iki ismi de gayriresmî olarak da olsa hürmet edilen
ler arasına dâhil etmişti. Baba oğul Zastolbskiyler, baş
piskopos çocukları olup ilk Kazanlı piskoposların aktif
yardımcılarıydılar. Öldükten sonra da Spaso
Preobrajenskiy Katedrali’nin mihrabının yakınlarındaki
şapele gömüldüler. 1990’lı yıllarda onların kutsal kalın
tıları elde edildi.
Devrim öncesinde faaliyet gösteren Kazanlı son kut
sal, Sedmiozernoe (Yedi Göl) Manastırı’nın üyesi Aziz
Gavriil (Zıryanov) idi. XIX. yüzyılın ikinci yarısı — XX.
yüzyılın başı, ayrı bir keşiş türü — kilise / manastır
cemaatinin belli başlı üyeleri — gelişti. Bu tür keşişle
rin en meşhurlardan biri Gavriil idi. Gavriil Mihayloviç
Zıryanov, 14 Mart 1844’te Perm Vilayeti’ne bağlı İrbit
İlçesi’ndeki Bobrovka Köyü’nde doğdu (şimdiki
Sverdlovsk İli). 1864’te Kaluga Vilayeti’ndeki Optinskiy Raifa
Dergâhı’nda kalmaya başladı ve Amvrosiy, İllariy, Manastırı’ndaki
İssak, Melhisedek gibi meşhur din adamlarından ders öğrenciler
aldı. 1875’te keşiş oldu ve Tihon adını aldı. 1882’de
Kazan Piskoposluğu’nda görev yapmaya başladı.
Başlangıçta Raifa Manastırı’nda bekâr rahip olarak
görev yaptı, 1883’te Sedmiozernıy Manastırı’na geçti.
1892’de manastır yeminini etti ve Gavriil adını aldı.
1902’de arşimandrit oldu, 1902–1908 yılları arasında
manastır yöneticiliği yaptı. 1908–1915’te Pskov yakın
larındaki SpasoElezarov Manastırı’nda yaşadı. 1915’te
Kazan’a dönerken rahatsızlandı ve Kazan’daki Ruhban
Akademisi’nin binasında öldü.
1890’larda Gavriil, Rusya’nın en saygı duyulan keşiş
lerinden biriydi. Yüzlerce insan kendisini ziyaret edi
yordu. Ancak Gavriil’in çok sayıda düşmanı da vardı.
Sedmiozernaya Manastırı’nın bulunduğu yerde
Zebur’u Yorulmak Bilmeden Okuma İbadethanesi’ni Raifa Manastırı
yaptırması ve önemli devlet ve din adamlarını eleştir Kütüphanesi’nde
mesi, manastırdaki görevini bırakmasına ve Kazan’dan saklanan İncil
ayrılmasına neden oldu.
Sonraki yıllarda da Gavriil, görevi
olmamasına
rağmen
Kazan
Piskoposluğu’nda ilgi görmeye
devam etti. Yurt dışında ise onun
hakkında çok sayıda kitap yazıldı.
1997’de resmî olarak azizler mer
tebesine çıkartıldı. Öldüğü gün
(24 Eylül (7 Ekim)) Gavriil’i anma
günü ilan edilmişt ir. 2000’de
Gavriil’in kalıntıları, restore edilen
Sedmiozernaya Manastırı’na gön
derildi.

Diğer Kazanlı azizler ise Sovyetler Birliği döneminde
zarar gören din için mücedele veren kimselerdir.
Cefakeş Amvrosiy (Gudko), 1867’de Polonya’nın Lüblin
şehrinde bir papaz ailesinde doğdu. St. Petersburg
Ruhban Akademisi’ni bitirdikten sonra Altay ve
Kore’deki Ortodoks misyonlarında görev yaptı. 1901’de
Volınsk Ruhban Okulu’nun müdürü, 1904’te
Kremenets Piskoposu ve Volınsk Piskopos Dairesi’nde
vikarius oldu. 1910’da Balta Piskoposu ve Podolskiy
Piskopos Dairesi’nin vikariusu, 1914’te Sarapul
Piskoposu ve Vyatka Piskoposluk Dairesi’nde vikarius
oldu. Sarapul’deyken kendisini iyi bir vaiz olarak gösterdi,
Sosyalist fikirlere karşı çıktı. 18 Mart 1917’de görevinden
alındı. 1917–1918’de Meryem Ana’nın Göğe Kabulü
Manastırı’nın başkeşişi olarak görev yaptı. Ocak
1918’de devrim karşıtı faaliyetlere katılmakla suçlandı,
ancak aklandı. Kilise cemaatinin ısrarı üzerine Haziran
1918’de serbest bırakıldı. 26 Temmuz 1918’de yeniden
tutuklandı ve bir sonraki gün “Sviyajesk” istasyonunda
kurşuna dizildi. 1999’da aziz mertebesine çıkartıldı; 27
Temmuz (9 Ağustos), Amvrosiy’i anma günü olarak
kutlanmaktadır.
1918 yılının Eylül ayının başında Kızıl Ordu Kazan’ı
kuşattığında muhalif Beyazlar, tepenin üstüne makine
li tüfekler yerleştirdiler. 10 Eylül’de Kazan kuşatması
sırasında Bolşevikler büyük kayıplar verdiler ve buna
da çok sinirlendikleri için o sırada Aziz Musa’nın hayatı

nı dinleyen Zilantov Manastırı’nın papazlarını kurşuna
dizdiler. Öldürülenler arasında Arşimandrit Sergiy
(Zaytsev), Rahip Lavrentiy (Nikitin), Rahip Serafim
(Kuzmin), Diyakoz Feodosiy (Aleksandrov), Rahip
Leontiy (Kargin), Rahip Stefan, Georgiy Timofeev,
Sergiy Galin, İlarion Pravdin ve İvan Sretenskiy gibi
müritler vardı. 1998’de bunların hepsi aziz mertebesine
çıkartıldı. Kurşuna dizildikleri gün — 28 Ağustos (10
Eylül) — onları anma günü olarak kabul edilmektedir.
Raifa Manastırı, adını IV. yüzyılda Sina yarımadasın
da öldürülen Raifa ve Sina’daki fedakâr azizlerin adın
dan almıştır. XX. yüzyılda ise yeni Raifa’lı cefakeşler
ortaya çıktı. 1928’de manastır resmî olarak kapatıldı,
rahip ve diğer görevliler BeloBezvodnoe Köyü’ne, bir
kısmı ise Kazan’a yerleşti. Ancak manastır toprakların
daki ibadethanelerden biri kapatılmamıştı. 14 (27)
Ocak 1930’da Raifa ve Sina’da öldürülen rahipleri anma
gününde Kazan’da kapatılan birkaç manastırın rahip ve
rahibeleri ile BeloBezvodnoe köylüleri toplanarak bu
ibadethanede ayin yaptılar. Ayinden sonra buradaki
herkes tutuklandı. Bundan dört gün
önce BeloBezvodnoe Köyü’nde
tutuklanan dört rahip de bu davaya
dâhil edildiler. Ayine katılanlar 20
Şubat 1930 tarihli kararla kurşuna
dizildiler. Raifa’lı ilk cefakeşleri
anma günü olan 14 (27) Ocak günü,
İosif (Gavrilov), Sergiy (Guskov),
Antoniy (Çirkov), Varlaam (Pohilük),
İov (Protopopov) gibi rahiplerle
Mürit Petro (Tupitsin)’nun da anma
günü olarak ilan edildi.
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aldı. Daha sonra Filaret Kazan’a geldi ve 1556’da
kurulan SpasoPreobrajenskiy Manastırı’nda göreve
başladı. Bu manastır, XVII. yüzyılda şehrin en iyi
manastırlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Bir keresinde Filaret, tek başına kalmak
istediğinden dolayı şehrin dışına çıktı ve kendisinin
de bilmediği bir yere gitt i. İnsanlardan ormanla
korunan gölün kıyısına geldiğinde burada kalmaya
karar verdi ve kendisi için küçük bir ev yaptı. Bütün
bunlar 1613’te gerçekleşti. Raifa Manastırı’nın tarihi
de işte bu tarihte başlamaktadır.
Başlangıçta münzevinin hücresi gölün kenarında tek
başına dururken, çok geçmeden Kazan’lı ziyaretçiler
buraya akın etmeye başladılar. Bir kısmı Filaret’in
yanına yerleşti. Bunlardan biri, rahip olurken Serapion
adını alan Sergiy idi. O da dünyevî işlerini bıraktı, mal
mülkünü Sedmiozerskiy Manastırı’na bağışladı.
Filaret’in teklifiyle ayinlerin yapılabilmesi için şapel inşa
edildi. 1661’de Raifa tekkesinden İnok adlı din adamı iki
adamıyla birlikte Kazan ve Sviyajesk Metropoliti

Raifa (RaifskoBogoroditskaya) Erkek Manastırı, XVII. Gürcistan’daki
yüzyılın ortasında ormanla çevrili göl kıyısında kuruldu. Hz. Meryem
Raifa Manastırı’nın kurucusu Moskovalı Bekâr Rahip ikonu
Filaret, ebeveynleri öldükten sonra bütün mal varlığını
fakirlere dağıttı ve Moskova’daki Çudov Manastırı’nda
rahip olmaya karar verdi. Burada bekâr rahip unvanı
Gürcistan’daki Hz. Meryem İkonu
1622’de İran Şahı Abbas, Gürcistan’ı ele geçirdi ve buradaki birçok kutsal eşyayı da Rus tüccarlarına satmak için memleketine götürdü. Bunların arasında
altın kaplamalı gümüş kafesli Hz. Meryem İkonu da vardı. İranlı bir tüccar,
daha sonra bu ikonu o tarihlerde İran’da bulunan Rus tüccar Egor Lıtkin’in
tezgâhtarı Stefan Lazarev’e teklif etti. Stefan da 1625’te bu ikonu satın aldı ve
bir süre kendisine sakladı.
Daha XVII. yüzyılın ortasında bu ikon, harikalar yaratan bir ikon olarak kabul
ediliyordu. 1650’de Patrik Nikon (O zaman Novgorod Metropoliti idi) bu ikonun
yarattığı mucizeler hakkındaki hikâyeleri araştırdı ve 22 Ağustos (4 Eylül) günü,
bu ikonu anma günü olarak ilan etti. 1698 tarihine ait belgelerden birinde bu
ikonun hâlâ mucizeler yarattığı ve inançlı kimseleri iyileştirdiği yazılmaktadır.
1698’de her sene bu ikonu “şehri ve Tanrı’yı seven ve merhamete ihtiyacı olan
halkı kutsamak” için Arhangelsk şehrine götürme kararı alındı. Eski manastır
hikâyelerine göre ikonun Kazan’dan Raifa Manastırı’na götürüldüğü andan itibaren mucizeler gerçekleşmeye başlamıştır.

Raifa
Manastırı’nı
ziyarete gelen
hacılar,
1879 fotoğrafı

Lavrenti’nin yanına gelerek kilise inşasına izin ve
ayinlerin yapılması için de papaz tayin edilmesini
istediler. Metropolit, bu isteği kabul ettiği gibi bizzat
bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tecrübeli
Rahip Savvatiy’i buraya görevlendirdi. 1662’de burada
inşaat çalışmaları başladı.
Raifa Manastırı’nın adı, 1678–1682 yıllarında
başrahiplik yapan Feodul ile bağlantılıdır. O, kendi
parasıyla IV. yüzyılda zarar gören Raifalı cefakeşlerden
Feodul’un anısına bir kilise yaptırdı.
Mucizeler Yaratan Novgorod Piskoposu Evfimiy’in
adına inşa edilen ilk ağaç kilisesinin takdisinden sonra
burası “keşiş yurdu” olarak adlandırıldı, Rahip Savvatiy
ise Metropolit Lavrentiy tarafından başrahip tayin
edildi. Aynı tarihte manastırın etrafına duvar örüldü, iki
duvarın kapısının hemen yanına da iki kilise yapıldı.
Göle çıkan kapının yakınlarındaki kilise Ortodoks
kutsallarının, diğeri ise Sina ve Raifa’da öldürülenlerin
anısına inşa edildi. Manastır ve genel olarak bütün bu
yapıların yer aldığı mekân da bundan dolayı “Raifa”
olarak adlandırıldı. Daha sonraki tarihlerde
Gürcistan’da Hz. Meryem İkonu Kilisesi inşa edildi.
Savvatiy, Kazan’a tayininden önce bu ikonun saklandığı
Çernogorskiy Keşiş Yurdu yakınlarındaki Vajskiy
Manastırı’nda görev yapmıştı. Kazan ve Sviyajesk
Metropoliti Lavrentiy, Kazan’dan en iyi ikon ustasını
seçerek onu Krasmogorskaya Manastırı’na gönderdi ve
mucizeler yaratan bu ikondan kopya almasını istedi.
Daha sonra bu kopya, Kazan’ın ileri gelen yöneticileri
ve halkın refakatında metropolit tarafından bizzat
Raifa Manastırı’na getirildi.
Manastıra ait ilk dört ibadethane, Metropolit
Lavrentiy döneminde (1670’e kadar) yapıldı ve takdis
edildi. Yukarıda adı geçen Hz. Meryem İkonu da

Kazan’dan buraya bu tarihlerde getirildi. Birkaç yıl
geçtikten sonra (1662–1689) manastır, büyük sorunlarla
karşılaştı. 1689’da çıkan yangın, buradaki bütün yapıları
yok etti ve Başrahip German’ın yazdığı dilekçede
belirttiği gibi “içindeki bütün eşya ve çanlarıyla birlikte
Tanrı’nın kiliseleri yerle bir oldu.” Sonraki inşaatlar için
hazırlanan 100 desyatina (1 desyatina = 1.09 hektar)
ağaç da yandı. Bu husus inşaatın hemen yeniden
başlamasını engelledi. Kutsal şeylerden çok az şey
kurtarılabildi. Bunlar arasında mucizeler yaratan ikon da
vardı. Yaşlı ve güçsüz keşişler başka manastırlara gittiler.
Çoğu kendileri için dayanıksız çadırlar yaparak burada
yaşamaya devam etti.

Vaftiz Bayramı.
Raifa Gölü’nde
buzdan yapılan
kilise

Kilisesi’nin inşasını başlattı. Yapının mimarı ise M. P.
Korinfskiy idi. Kilisenin inşası 1842’de tamamlandı. Bu
kilisenin bodrum katında ayrı bir kazan dairesi vardı.
1794’te N. İ. Kiseleva adlı Kazanlı bir burjuva, kilise
inşası için bağışta bulundu. Bu paralarla Vera, Nadejda,
Lübov ve onların annesi Sofya adlı kadın cefakeşlerin
anısına bir kilise yapıldı. Raifa Keşiş Yurdu içerisindeki
son yapılar ise Melek Mikail Kilisesi ile Çan Kulesi’dir. Bu
iki yapı, harap olan Nikolay Kilisesi’nin yerine yapıldı.
Çan Kulesi’nin inşası 1889’da Kazanlı tüccar M. T.
Atlaşkin’in parasıyla başladı. Mihail Atlaşkin, bunun
dışında da genel olarak Raifa Manastırı’na maddî
katkıda bulunan bir hayırseverdi.
Raifa Manastırı,
XIX. yüzyılın
sonuna ait bir
fotoğraf

Paskalya’da Haçlı
yürüyüşü
(Troitskiy
Kilisesi’nden
çıkış)

Kazan Metropoliti Adrian, buradaki din adamlarının
yaklaşım ve sadakatini görerek manastır ve diğer
yapıları en iyi şekilde yeniden yapmanın yollarını aradı
ve taştan yapmaya karar verdi. Raifa Manastırı’nın
düzenleyicisi Rahip German’ı yanına çağırarak yeni
manastırın inşasında German’ın eskiden yaşadığı
Tihvinskiy
ve
Moskova
yakınlarındaki
Novoierusalimskiy (Yeni Kudüs) Manastırı’nı örnek Vaftiz
almasını istedi. Metropolit Adrian, yeni yapıların Bayramı’nda su
inşasının tamamlanmasını göremedi. 1690’da Adrian, ayini
Moskova ve Bütün Rusya Patriği görevini yürüttü.
Adrian bu makamda oturan son kişiydi. Çünkü I. Petro
patriklik makamını lağvettirdi.

1690–1717’de Rahip German’ın çalışmaları ve Kazan
Metropoliti Markel’in desteğiyle bu alanda birkaç
ibadethane ile rahiplerin kalacağı yerler inşa edildi. Bu
tarihte inşa edilen yapıların başında taştan yapılan Hz.
Meryem İkonu Kilisesi, Raifa ve Sina Cefakeşleri Kilisesi,
Mucizeler Yaratan Nikolay Kilisesi ve iki katlı üç yan
yapı (din adamlarının kaldığı yer) gelmektedir.
Kazan Metropoliti III. Tihon (Timofey Vasilyeviç
Voinov) döneminde ise taş yapıların inşası sona erdi.
Kazan ve Sviyajesk Piskoposu Filaret (Amfiteatrov)’in
de desteğiyle Raifa Manastırı’nın arşimandriti Amvrosiy
(Bogolübov) XVII. yüzyıla ait ve harap hâle gelen bir
ibadethanenin yerine taştan Hz. Meryem İkonu

Raifa Manastırı’ndaki en geç tarihli yapı ise Kutsal
Üçlü Kilisesi’dir (mimarı: F. N. Malinovskiy). Bu kilise
1903’te, XVII. yüzyılda inşa edilen eski bir kilisenin
yerine yapıldı. Kilise, 1910’da Kazan ve Sviyajesk
Piskoposu Nikanor tarafından takdis edildi. Kilise,
akustiği ile meşhurdu. Kilise içerisinde dört keşişin dua
ve ilahi okuması, iki kilometre uzaklıktan duyuluyordu.
Raifa Manastırı kurulduğunda buradaki keşiş sayısı 20
iken, bu sayı XVIII. yüzyılda –30, 1764’te — 25, 1833’te —
35, 1880’de — 42, 2001’de — 60 idi. Manastırdaki
yapıların inşasından itibaren insanlar değişti, yapılar
yeniden inşa edildi. Ancak doğa neredeyse aynen 400
yıl öncesindeki gibidir.
Ocak ayındaki Vaftiz Bayramı’nda donmuş göl
üzerinde rahipler, bir Raifa mucizesi — buzdan şehir —
yapmaktadırlar. 19 Ocak’ta buzdan oyukta ayin
yapılmaktadır. Bundan sonra isteyen herkes okunmuş
suyu alıp kendi evine serpmektedir.
Son yıllarda manastırın bütün yapıları restorasyon
geçirdi. Bu tür çalışmalar günümüzde de devam
etmektedir. Manastır eskisi gibi yeniden canlandı ve
eski ününe kavuştu. Restorasyon ustaları, uzmanlar ve
keşişlerle rahiplerin çabasıyla mimarî eserin eski
güzelliği yeniden ortaya çıkmış oldu.
XXI. yüzyılda onbinlerce hacı ve yabancı ülkelerden
birçok heyet manastırı ziyaret etti.
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Sviyajesk ada şehri, Sviyaga Nehri’nin ağzında, 62
hektarlık bir tepenin üstünde yer almaktadır.
Kazan’dan 30 kilometre uzaklıkta yer alan ada,
Kuybışev baraj gölünün yapımından sonra oluştu.
1960’ta Rusya tarihi ve kültürünün anıtı olarak ilan edi
len şehir günümüzde UNESCO’nun kültür ve doğa
mirası listesinde aday şehir statüsüne sahiptir.
Sviyajesk, 1551’de kale şehir ve Kazan Hanlığı ile
mücedelede Rus birliklerinin üssü olarak kuruldu.
Kalelerin çizimlerini meşhur diyakoz İ. G. Vırodkov
yaptı. Kale inşasında kullanılan ağaçlar ise Kazan’ın bin
kilometre uzaklığında yer alan Ugliç ormanlarından
getirildi. Kesilen ağaçlar işaretlendikten ve gruplara

Sviyajesk’teki
Uspenskiy
(Meryem
Ana’nın Göğe
Kabulü)
Manastırı

ayrıldıktan sonra gemilere yüklendi. İdil’den aşağıya
doğru yola çıkan gemiler Sviyaga ağzına ulaştığında
ağaçlar karaya indirildi ve çalışmalar başladı. Tepeyi
ağaçlardan temizlediler, yeri düz hâle getirdiler ve
dört hafta içerisinde getirilen kütüklerden kale şehir
yaptılar. Troitskaya ve Rojdestvenskaya kiliselerini de
aynı tarihte yaptılar. Ancak 1928’de Rojdestvenskaya
Kilisesi yıkıldı. Bunun dışında Nikolskaya (1734),
Sofiyskaya (1735), Blagoveşenskaya (1755), German
(XVIII. yüzyıl), Nadvratnaya (XVIII. yüzyılın başı) kilise
leri de yıkıldı.
Bu kale, Kazan’ın ele geçirilmesinden sonra büyük
bir ticarî merkeze dönüştü. Ancak zamanla Sviyajesk
ticarî önemini de kaybetti. XIX. yüzyılda burası, yakla
şık 3.000 nüfusa sahip bir şehirdi. Halk da balıkçılık,
bahçecilik ve zanaatla uğraşıyordu. Ancak yine de
1917’e kadar Sviyajesk, manastır şehri olarak kalmaya
devam etti. Sahip olduğu kilise ve manastırlarıyla
Sviyajesk, asırlar boyunca Rusya’nın en önemli dinî
merkezlerinden ve hacıların ziyaretgâhlarından biri
olarak kabul edildi.
Sviyajesk’teki Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe
Kabulü) Erkek Manastırı, 1555’te Başpiskopos Guriy
tarafından kuruldu. Manastır, Kazan Piskoposluğu’nun
en zengin ve etkili manastırlarından biriydi. XVIII. yüz
yılın ortasında manastır, onbinlerce nüfusa sahip yakla
şık 50 köye sahipti. Manastırın sebze yetiştirilen büyük
bir bahçesi de vardı.
1923’te manastır metruk kaldı ve kapatıldı. Sovyet
yıllarında burası toplama kampı, reşit olmamış suçlular
için ıslahevi ve psikonevroloji hastanesi olarak kullanıl
dı. Manastıra ait binalar, 1997’de Rus Ortodoks
Kilisesi’ne iade edildi.
Sviyajesk’teki Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe
Kabulü) Manastırı, eşi benzeri olmayan tarihî ve mima
rî yapılar kompleksi idi. IV. İvan döneminden iki önem
li yapı — Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe Kabulü)
Kilisesi ve Nikolskaya Kilisesi — günümüze ulaşmıştır.
Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe Kabulü) Kilisesi,
1560’ta Pskovlu ustalar tarafından beyaz taştan inşa
edildi. Onlara meşhur mimar Yakovlev ile İvan Şiryay

Sviyajesk’li
Mucizeler
Yaratan
Başpiskopos
German

Manastır
topraklarında yer
alan bir kutsalın
heykeli

da yardım ettiler. Kilisenin en önemli özelliklerinden
biri de XVI. yüzyıla ait fresk resim örneğine sahip olma
sıdır. Kilisenin kubbesi, duvarları, hatta pencere payan
daları çok renkli resimlerle (toplam 1080 m2’lik fresk)
kaplıydı. En meşhur tasvirlerin başında kilise mihrabın
da yer alan IV. İvan ve Moskova Metropoliti Makariy’in
portreleri, Apokalipsis’ten süjeler, dünyanın yaradılışı
na dair apokrifik hikâyeler gelmektedir. Bazı fresklerin
isimleri şöyledir: “Cennetten Kovulma”, “Yeni
Mukaddes Üçlü”, “Tanrı’nın Sözü”, “Meryem Ana’nın
Göğe Kabulü”, “Büyük Giriş”, “Dindarların Cennete
Yürüyüşü”, “Yusuf’un Rüyası”, “Simeon’a Meleğin
Gelişi” vs. “Meryem Ana’nın Göğe Kabulü” adlı freskte
Hz. Meryem’in son yolu tasvir edilmektedir. Kilisede
Ortodoks yapılarda pek rastlanmayan şeytanın çökü
şüne dair bir fresk de yer almaktadır. Freskteki tasvirde
gökyüzünden aşağı atılan melekler başları aşağı şekil
de uçmaktadırlar. Kubbede ise beyazlara bürünmüş
Tanrı Savaof, altın tahtta oturuyormuşçasına tasvir
edilmiştir. Tahtın arkasındaki ateşli kırmızı daire “ulaşı
lamaz ışığı”, daireyi çevreleyen mavi çizgi ise gökyüzü
nü sembolize etmektedir ve meleklerle kerubilerin tas
viriyle doludur.
Manastırın avlusunda Nikolskaya Kilisesi yer almak
tadır. Kilise, 1555–1556’da İvan Şiryay’ın başkanlığında
ki ustalar tarafından yontulmuş kireç taşından yapıldı.
Nikolskaya Kilisesi’nin duvarlarının da aynı Uspenskiy
(Meryem Ana’nın Göğe Kabulü) Kilisesi’ninki gibi fresk
lerle süslü olduğunu tahmin edebiliriz. Doğu cephesin
de ise Nikola Mojayskiy görünüşü yer almaktadır.
43 metre yükseklikteki dört katlı çan kulesi ise XVII.
yüzyılda yapıldı. Bu yapının en alt katından yer altın
dan kazılan bir tünelle Sviyaga Nehri’ne çıkış vardı.
Uspenskiy (Meryem Ana’nın Göğe Kabulü)
Manastırı’ndaki iki katlı arşiman
drit binası da günümüze kadar
geldi. XVII. yüzyılda Rus kule sti
linde inşa edilen bu yapı da
1829–1858’de Sviyajesk Ruhban
Okulu olarak kullanıldı. 1859’da ise
bu okul Kazan’a taşındı. Bunun
dışında manastır okulu (XVIII. yüz
yıl) ve rahiplerin kaldığı bina da
günümüze ulaşmıştır.
İvanoPredteçenskiy
Kadın
Manastırı ise XVI. yüzyılın sonunda
inşa edildi. 1795’te bu manastır, kapa
tılan TroitseSergiev Manastırı’nın
topraklarına taşındı. Manastır günü
müzde de burada bulunmaktadır.
Taş çitle çevrili olan manastırdaki
en eski yapı ise, Troitskaya
Kilisesi’dir. Şekil itibarıyla bu kilise,
Doğu’ya yöneltilmiş haça benze
mekte ve iki kattan oluşmaktadır.

Uspenskiy
(Meryem
Ana’nın Göğe
Kabulü)
Kilisesi’nin
freskleri

Bütün Üzüntü
Çekenlerin
Sevinci adlı
Meryem Ana’nın
İkonu Katedrali

mimarı F. N. Malinovskiy idi. Kilisenin yüksekliği 32
metre (haçsız), uzunluğu 38 metre, genişliği ise 27
metredir. Elverişli konumu sayesinde yanındaki diğer
yapılara âdeta domine etmektedir. Kilisenin içerisinde
iki yan bölme — Kadın Kâhin Anna ve Aziz Serafim —
bulunmaktadır. İnşasından itibaren yapının dış görünü
şü neredeyse hiç değişmedi, ancak duvardaki yağlı
resim neredeyse tamamen silinmiş durumdadır.
Günümüze beş katlı ikonostastan ancak tek bir katı
ulaşmıştır.
Beş kubbeli bu kilise, yalancı Bizans stilinde yapıl
mıştır.
Şehir dışındaki kiliselerden günümüze ancak
Konstantin ve Elena Kilisesi ulaştı. XVI. yüzyılda inşa
edilen bu kilise, bir zamanlar kale ile zanaatçıların
yaşadığı mahalleyi birbirinden ayırıyordu. Sınır yerinde
ise Rojdestvenskie Kapıları yer alıyordu. Burası, şehrin
ana kapısıydı. Kapının her iki tarafında da şehrin mey
danı yayılmış bulunuyordu. Zanaatçılar tarafında, mey
danda kapalı çarşı ile dükkânlar yer alıyordu.
Dükkânlar, iskelenin bulunduğu Sviyaga Nehri’ne
kadar sıralanıyordu. Her sene Sviyajesk’te panayırlar
düzenleniyordu.
XVII. yüzyılın sonunda ağaç kilisenin yanına taştan
bir kilise inşa edildi. Çan kulesi ise ayrı olarak kilisenin
hemen yanına yapıldı. XVIII. yüzyılın başında kilise ile
çan kulesi birleştirildiler. Konstantin ve Elena Kilisesi

Birinci kat, dört köşeli olup ikinci kat ise sekiz köşelidir.
Kilisenin içi son derece sade olup yalnızca Latince yazı
lar içeren ve menşesi daha tam olarak tespit edileme
yen ikonostas dikkat çekmektedir.
Manastır topraklarının tam ortasında Sergievskaya
Kilisesi yer almaktadır. Kilisenin kalın duvarları, yontul
muş beyaz taştan yapılmıştır. Yapı iki katlı olup alt
katta keşişler kalıyor, üst kat ise kilise olarak kullanılı
yordu. Kilisenin yanında ayrıca yemekhane de bulunu
yordu. Büyük bayramlar sırasında uzaktan gelen hacı
lar burada kalabiliyordu. Başlangıçta kilise ağaçtan bir
yapıydı, XVII. yüzyılın başında ise yeniden taştan yapıl
dı. Bu kilise, XVI–XVII. yüzyılın başındaki Rus kilise
Sviyajesk şehrinin inşası hakkında birçok efsane mevcuttur. Bunlardan biri şöyledir: “Sviyajesk
yakınlarında yaşayan Dağlık Çeremislerin yüzbaşıları ve aksakalları Çar ve valilerimize çok iyi
bildikleri şeyleri ayrıntılı olarak anlattılar: “Bu şehir inşa edilmeden beş yıl önce… biz burada
Rus âdetine uygun olarak çalınan kilise çan sesini sıkça duyuyorduk. Bizi korku sardı, hiçbir şey
anlamıyor ve şaşırıyorduk. Hızlı koşan gençleri de o yere gönderiyor ve bu sesin neden ve nereden
geldiğini öğrenmelerini istiyorduk. Kilise ayinindeki sesleri duyuyor, ancak söyleyenlerin kendilerini görmüyorlardı. Ancak tek bir yaşlı aksakal vardı. Bu adam o yerde elinde haç ile dolaşıyor ve
dört bir tarafı kutsal su ile takdis ediyordu. Sanki şehri nerede inşa edeceğini düşünüyor ve ölçüler alıyordu. Bütün o yeri güzel bir koku sardı. Birçok kez bizim gençlerimiz cesurca davranarak
onun bu yere nereden geldiğini öğrenmek için Kazan’a götürmek isteseler de onu yakalayamadılar. Ona ok da attılar, ancak öyle durumlarda görünmez oluyordu. Oklar ise ona kadar ulaşmıyor,
yukarı doğru uçuyor, aşağı inerken de daha havadayken ikiye bölünüyordu. Gençler de korkuya
kapılarak oradan kaçıyorlardı.”
(Kazanskaya İstoriya, Bölüm: 29, 1564–1565).

mimarisinin klasik örneğidir. Batı duvarındaki dış fresk
resimleri günümüze ulaşmıştır. Ahdi Atik Üçlüsü kom
pozisyonu ve Sergiy ile Nikon’un tasvirleri (XVII. yüzyı
lın başı) bu resimlerin başlıcalarıdır.
Sergievskaya Kilisesi’nde Sviyajesk’in en kutsal ema
neti olan şehrin hamisi Sergiy Radonejskiy’in ikonu
saklanıyordu. Anlatılanlara göre Aziz Sergiy’in ikonu,
1551’de şehir tepenin üzerinde inşa edilmeden önce
TroitseSergiev Manastırı’ndan getirilmişti.
Sviyajesk’teki en genç kilise ise Bütün Üzüntü
Çekenlerin Sevinci adlı Meryem Ana İkonu Kilisesi’dir.
1898–1906 tarihleri arasında İvanoPredteçenskiy
Manastırı’nın topraklarında inşa edilen bu kilisenin

üç kısımdan oluşan sütunsuz bir yapıdır. Taştan yapılan
kilisenin baştacında Vladimirskaya İkonu yer alıyordu.
Kilise, 1920’lerde kapatıldı, 80’li–90’lı yıllarda da
sergi salonu olarak kullanıldı. Yapı ancak 1994’te yeni
den kiliseye dönüştürüldü.
Tataristan Cumhuriyeti Güzel Sanatlar Devlet
Müzesi’nde Sviyajesk’teki kiliselere ait eski Rus resim
sanatına ait eserler saklanmaktadır. Özellikle günümü
ze bir bütün olarak ulaşan Uspenskiy (Meryem Ana’nın
Göğe Kabulü) ve Troitskiy kiliselerindeki XVI. yüzyıla
ait ikonostaslar büyük önem arz etmektedir.
Önemli eserlerden biri de XVI. yüzyılın başına ait
Smolensk’li Odigitriy İkonu’dur. Bu ikonun orijinalliği
ise Odigitriy’in resminin simetrisinin bozulmasıdır.
Sergiy Radonejskiy figürü ise ikonun sağ tarafında res
medilmiştir. Ender bir kompozisyon, üsluptaki incelik
gibi hususlar da XVI. yüzyılın ortasına ait bu ikonun
sanatsal değerini arttırmaktadır.
Troitskaya Kilisesi’nde XVI. yüzyıla ait Ahdi Atik
Üçlüsü İkonu saklanıyordu. Uspenskiy (Meryem
Ana’nın Göğe Kabulü) Kilisesi’nin ikonostası ise 12’si
bayram, 7’si peygamber, 13’ü Hz. İsa ve 5’i yerli motifli
ikondan oluşmaktadır. Söz konusu yerli ikonların baş
lıkları şöyledir: “Meryem Ana’nın Göğe Kabulü”, “Senin
İçin Sevinmektedir”, “Kutsal Cefakeş Antipa”, “Nikola
Zarayskiy”, “Makariy Unjenskiy Hayattayken”.
Yunanca metinler içeren “Spas Nerukotvornıy”
(XVII. yüzyıl) ve “Proskinitariy” (1842) adlı ikonlar da
ayrı bir öneme sahiptir.
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Siyasî-Toplumsal
Gelişim
XXI. yüzyılın başı, gerek Tataristan’da gerekse de
Rusya’nın genelinde köklü değişiklikler oldu. Siyasî
ve sosyoekonomik alanlarda yaşanan yeni gelişme
lerin en büyük sebebi, ülke yönetimindeki değişiklik
lerdi. Rusya Federasyonu devlet başkanı olduktan
sonra Vladimir Putin, ülkede reformlar başlattı. Bu
reformlar, devletin siyasetindeki güç ve öncelikleri,
merkez ile bölgeler arasındaki dengeleri, etnopolitik
durumu değiştirdi. Yapılan değişiklikler, birçok alanı
kapsadı ve devlet yönet iminin yeniden tesisini
hedefledi. Örneğin merkez ile bölgeler arasındaki
yetki paylaşımı üç seviyeli sisteme göre gerçekleşti
rildi, Federal Konsey reforma tâbi tutuldu, partiler
sisteminde değişiklikler yapıldı. Ancak bu şartlarda
dahi Tataristan, özel konumunu ve Moskova ile özel
ilişkilerini korumayı başardı. Günümüzde Tataristan
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun en hızlı gelişen
bölgelerden biri olup yüksek modernizasyon potansi
yele sahip ve çeşitli alanlarda yeniliklerin onanması
için uygun bir alan oluşturmaktadır. Şartların değiş
t iği ortamda dahi Tataristan ile Federal merkez
(Moskova) arasındaki münasebetler, Rus Devleti’nin
durumunun ve bölgesel ile millî politikaların gelişi
minin bir nevi göstergesi olarak kalmaya devam
etmektedir.

Tataristan
Cumhuriyeti
Parlamentosu’nun
yeni dönemdeki
ilk oturumu

Vladimir Putin’in Mart 2000’de Kazan’ın 1.000 yılı
kutlamalarından sorumlu devlet komisyonunun baş
kanı olarak cumhuriyeti ziyaret etmesi, şüphesiz
önemli bir gelişmeydi. Bu ziyaret sırasında o, Boris
Yeltsin’in “alabileceğiniz kadar egemenlik alın” şek
lindeki formülünün geçerliliğini devam ettirdiğini
belirtt i. Put in konuyla ilgili şunları dile get irdi:
“Cumhuriyet ve bölge liderlerinin kendi kaderlerini
belirlemeye başlamaları, idarî birimlerin yönetim
kalitesini artırmaktadır. Tataristan örneği, bunun en
önemli göstergesidir.” Cumhuriyet buna cevaben
yalnızca seçimlere aktif katılım (% 80) göstermekle
kalmadı, seçim sandıklarında geleceğin devlet baş

Tataristan
Cumhuriyeti
Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov’un
yemin töreni,
25.03.2010

kanına büyük destek de verdi. Tataristan, Vladimir
Putin’in en fazla oy (% 69) aldığı bölgeler arasında
yer aldı. Vladimir Putin’in cumhuriyette bu kadar
yüksek oy almasının sebeplerinden biri de Tataristan
Devlet Başkanı M. Ş. Şaymiev’in tutumu oldu. Şaymi
ev yaptığı açıklamalarda Putin’e büyük destek verdi.
Seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken Şaymiev, bu
seçimlerin ve bu zaferin Putin’in Moskova ile Kazan
arasındaki anlaşmaların yürürlükte kalmasını destek
lemesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
ise Mart 2000’deki seçimlerden sonra birkaç kez
Tataristan’ı ziyaret etti ve bu cumhuriyete büyük
önem verdiğini gösterdi. Haziran 2000’de Vladimir
Put in Kazan’a Tatarların millî bayramı olan
Sabantuy’a katılmak için geldi. Bu ziyareti sırasında
Rus lider, cumhuriyetin sosyoekonomik ve kültür
alanlarındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla cumhuri
yet yönetimini tebrik etti. 2002’de ise Putin Kazan’a
gelerek burada yapılan III. Bütün Dünya Tatar

rı almasından ve federasyon üyesi cumhuriyet ve böl
gelerinin bu kararı hayata geçirmeye başlamalarından
sonra eleştirilerin dozu arttı. Tataristan Cumhuriyeti
Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiğine dair tartışma
lar çok uzadı. Ancak 2001 sonbaharda Tataristan
Cumhuriyeti Parlamentosu, Rusya Federasyonu
Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulama konusunda
çalışmalar başlattı. Mahkemeye sunulan itirazlarla
balayan bu süreç ancak 19 Nisan 2002’de tamamlandı.
Bu tarihte Tataristan Parlamentosu, oy çokluğuyla (112
olumlu oya karşı 5 olumsuz) “Tataristan Cumhuriyeti
Anayasası’nda Değişikliklerin Yapılması Kanunu”nu
kabul etti. 29 Nisan 2002’de ise Tataristan Devlet
Başkanı anayasa değişikliğini öngören kanunu imzala
dı ve kanun, Resmî Gazete’de yayımlanmasından on
gün sonra da yürürlüğe girdi. Diğer bir deyişle
Tataristan Anayasası, Rusya Federasyonu Anayasası ile
uyumlu hâle getirildi.
Kabul edilen yeni anayasadan federal merkezi
rahatsız eden maddeler çıkartıldı. Yeni anayasanın
birinci maddesinin birinci fıkrasına göre Tataristan
Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti olup… Rusya
Federasyonu’nun da idarî bir birimidir. Yeni anayasa
metnindeki önemli değişikliklerden biri de yukarıda
ki satırdan da görüleceği gibi Tataristan’ın Rusya
Federasyonu’nun idarî bir birimi olduğunun vurgu
lanmasıdır. Egemenlik ile ilgili madde pekiştirilirken
Tataristan
Cumhuriyeti’nin
ilk devlet başkanı
M. Ş. Şaymiev

Kongresi’ndeki katılımcılarla görüş
tü ve Cumhuriyet Günü kutlamala
rına iştirak etti.
Mayıs 2000’de V. V. Put in
Rusya’nın idarî sisteminde değişik
liklere gitti. Buna göre ülke, fede
ral bölgelere bölündü, bölgelerin
başlarına Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı’nın temsilcileri
getirildi, merkez ile bölgeler ara
sındaki iki seviyeli yetki paylaşım
sistemi, üç seviyeli (devlet başka
nı — devlet başkanının federal böl
gelerdeki temsilcileri — bölgelerin
başkanları) sistem ile değiştirildi.
Kazan için bu yeni uygulama, cum
huriyette alınacak kararların,
Volga Federal Bölgesi’nin Başkanı
S. V. Kirienko ile danışılması ve
Tataristan’dan sorumlu federal baş
müfett işlik görevinin kurulması
anlamına geliyordu. M. Ş. Şaymiev
de dâhil olmak üzere bu yeni sis
tem birçok kimse tarafından eleş
tirildi. Şaymiev şöyle bir eleştiride
bulundu: “Paralel federal ve bölge
sel idarî yapılar, yeni memur ordu
sunun ortaya çıkmasına ve işlerin
iyice karışmasına yol açmaktadır.” Bütün bu eleştiri V. Bütün Dünya
Tatar Kongresi,
lere rağmen sistem, hayata geçirildi.
Merkezileştirme politikasının sonraki adımı ise 2012.
devlet yapısının hukukî normları ile ilgili oldu.
Anayasa Mahkemesi’nin 7 Haziran 2000 tarihindeki
kararına göre Rusya Federasyonu Anayasası, çok mil
letli Rusya’nın dışında başka egemenlik sahibi ve
iktidar kaynağına imkân vermemektedir. Buna göre
Rusya Federasyonu’nun altı üyesinin (Adıge,
Başkurdistan, İnguşetya, Komi, Kuzey Osetya ve
Tataristan) anayasaları, egemenlik konusunda Rusya
Federasyonu Anayasası ile uyuşmuyordu. Bundan
dolayı Tataristan Anayasası’nda bir takım değişiklik
ler yapıldı.
Rusya devlet başkanının ülkenin idarî yapısında baş
lattığı reformlarla ilgili Tataristan’ın resmî tepkileri,
baştan beri çok değişkendi. Bâzen bu tepkiler ılımlı
iken bâzen de eleştirisel nitelik kazanıyordu. Özellikle
Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda
açıkladığımız cumhuriyetlerin anayasaları ile ilgili kara

Tataristan Cumhuriyeti Parlamentosu, Tataristan’ın
“devlet” olarak nitelendirildiği hususuna dayandı.
Yine cumhuriyetin statüsünün Rusya Federasyonu ve
Tataristan Cumhuriyeti anayasaları ile belirlendiği
yazılırken cumhuriyetlerle diğer idarî birimlerin, mer
kezin yetkili olmadığı ve merkezbölge ortak sorum
luluğunun dışında kalan alanlarda devlet hâkimiyeti
yetkilerine
sahip
olduğu
belirt ilmektedir.
Anayasanın başka maddelerinde de değişiklikler
yapıldı, Rusya Federasyonu Anayasası’na atıflar
yapıldı. 2003 yılının başında değiştirilmesi istenilen
344 maddeden 302’si Rusya Federasyonu kanunlarıy
la uyumlu hâle getirildi.
Anayasa tartışmaları yapılırken cumhuriyette 25
Mart 2001’de devlet başkanlığı seçimleri yapıldı.
Yalnızca Moskova’daki resmî yetkililer değil, yabancı
gözlemciler de dâhil olmak üzere yaklaşık 15.000
gözlemci bu seçimleri yakından takip etti. 29 Mart
2001’de Tataristan Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu,
25 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin
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resmî sonuçlarını açıkladı. Seçmenlerin % 79.5’inin
oyuyla M. Ş. Şaymiev, devlet başkanı seçildi. Diğer
adaylar ise geniş halk kitlesinin desteğini almayı
başaramadılar.
Rusya
Federasyonu
Devlet
Duması’nın milletvekilleri olan S. P. Şaşurin ile İ. D.
Graçöv oyların % 5.8 ve % 5.5’ini alırken, Tataristan
Parlamentosu’ndaki Komünist Partisi’nin milletveki
li R. G. Sadıkov oyların % 4.4’ünü, Zelenodolsk şehri
nin belediye başkan yardımcısı A. S. Fedorov ise oyla
rın % 0.5’ini aldı. Böylece Şaymiev, üst üste üçüncü
kez Tataristan Devlet Başkanı oldu.

25 Mart
2010’daki devlet
başkanlığı yemin
töreni. Birinci
devlet başkanı
M. Ş. Şaymiev ile
birlikte

Bu tarihlerde Vladimir Putin’in
reformlarından biri daha gündeme
getirildi. Artık sıra partilerin inşası
meselesine gelmişt i. Reformun
amacı, mevcut partilerin sayısının
azaltılmasını, ikt idar part isinin
güçlendirilmesini
ve
Rusya
Federasyonu Parlamentosu’na
yapılacak seçimlerde galip gelin
mesini sağlamaktı. 2001 yılında
kabul edilen yeni “Part iler
Kanunu”, parlamentoda yer alma
yı hedefleyen partilerin seçimlere
katılmaları ile ilgili şartları da zor
laştırdı, bölgesel seviyedeki parti
lerin seçimlere katılımını yasakla
dı. Siyasî hayatın içerisinde kala
bilmek için de bölgesel oluşumlar
ya Rusya çapındaki partilerle bir
leşmek ya da onlarla ortaklık
münasebetleri geliştirmek zorun
daydılar. Dolayısıyla Tataristan —
Yeni Asır Partisi başta olmak üzere
birçok bölgesel oluşum zor bir
seçimle karşı karşıya kaldı. Bu
part i, cumhuriyetteki ikt idarın
dayanağını oluşturmaktadır. Bu
şartlarda Tataristan’ın siyasî eliti
ve parti liderleri, Rusya çapındaki “Edinaya Rossiya” Kul Şerif Camii
(Birleşik Rusya) Partisi ile işbirliği yapmaya karar ver
diler. Buna göre de Birleşik Rusya’nın Tataristan
Şubesi’nin Başkanı olarak F. H. Muhametşin seçildi.
2003’te Rusya Federasyonu Devlet Duması
Federasyon Sovyeti’ne Tataristan’dan partiyi temsi
len M. Ş. Şaymiev, F. H. Muhametşin, O. V. Morozov
ve diğer önde gelen siyasetçiler seçildi.
Yine federasyon üyesi cumhuriyet ve bölge liderle
rinin seçimi konusunda da önemli değişiklikler oldu
(2004). Tataristan Cumhuriyeti Parlamentosu’nda
konuyla ilgili tartışmalar yapılsa da Moskova’nın böl
gesel liderlerin seçimi ile ilgili istediği değişiklikler,
Tataristan Anayasası’na eklendi. Buna göre
Tataristan devlet başkanı, artık Rusya Federasyonu
devlet başkanı tarafından aday gösterilerek ve daha
sonra cumhuriyet parlamentosunun onayına sunula
rak seçilmektedir. M. Şaymiev de tartışmaya katıla
rak son sözü yine de Tataristan Parlamentosu’nun
söylediğini, Moskova ile tartışmanın anlamsız oldu

ğunu belirtti. Neticede 25 Mart 2005’te Tataristan
Cumhuriyet i Parlamentosu, Tataristan Devlet
Başkanlığı’na Vladimir Putin tarafından aday göster
diği M. Şaymiev’i devlet başkanı seçti. Şaymiev yap
tığı konuşmada Tataristan yetkililerinin federalizme
olan bağlılığının bir kez daha altını çizdi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
merkeziyetçi politikasını devam ettirmesi, 2002’de
cumhuriyetteki anayasanın Rusya Federasyonu
Anayasası ile uyumlu hâle getirilmesi, 2003’te de diğer
kanunların uyumlu hâle getirilmesi, 1994’te Rusya
Federasyonu ile Tataristan Cumhuriyeti arasında
imzalanan Yetkileri Paylaşma Anlaşması’nın gözden
geçirilmesini zorunlu kıldı. Uzun süren görüşmelerden
sonra taraflar arasındaki söz konusu anlaşma yenilen
di ve 24 Temmuz 2007’de onaylandı. 1994
Anlaşması’ndan farklı olarak bu anlaşma her iki parla
mento ve Rusya Federasyonu devlet başkanı tarafın
dan onaylandı. Yeni anlaşma, eski anlaşma ile belirle
nen anayasalakitli münasebetleri korudu ve cumhuri
yetin yeni şartlarda kendi ve genel olarak ülkenin
potansiyelini geliştirmeye imkân verdi. Böylece
Tataristan, Rusya Federasyonu’nda merkez ile özel
anlaşmalı statüye sahip olan tek cumhuriyet oldu.
Ocak 2010’da Tataristan Cumhuriyeti’nin ilk devlet
başkanı M. Ş. Şaymiev, dönemin Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı D. A. Medvedev’e başvurarak kendisi
nin yeniden aday gösterilmemesini istemesi üzerine
Kremlin, Tataristan devlet başkanlığına Başbakan
Rustem Minnihanov’u aday gösterdi. Tataristan
Cumhuriyeti Parlamentosu, bu teklifi değerlendirip
4 Şubat 2010 tarihinde Rustem Minnihanov’a devlet
başkanlığı yetkilerini verdi. Oturuma katılan 94 mil

letvekili de Minnihanov’un adaylığına destek verdi.
Böylece cumhuriyetin ilk devlet başkanı M. Şaymiev,
görevi R. Minnihanov’a devretti.
Bununla birlikte daha 1 Temmuz 2012’de Rusya
Federasyonu’na bağlı cumhuriyet ve idarî birimlerin
başkanlarının seçim yetkisi yeniden cumhuriyet ve
bölgelere bırakıldı. Bunun üzerine 13 Eylül 2015’te
Tataristan’da (2001’den sonra ilk kez) devlet başkanlı
ğı seçimleri yapıldı. Seçimleri oyların % 94.4’ünü alan
R. N. Minnihanov kazandı. Dolayısıyla halk, devlet
başkanına güvendiğini ve cumhuriyetin son yıllarda
izlediği sosyoekonomik ve kültürel siyaseti destekle
diğini göstermiş oldu. Devlet başkanlığı yemin töre
ninde Minnihanov’un dile getirdiği hususlar da bunu
onaylayacak niteliktedir: “Beni cumhuriyetin devlet
başkanlığı görevine layık gördüğünden dolayı
Tataristan halkına teşekkür ed iyorum. Ülkemiz hükü
metine ve bizzat V. V. Putin’e bana gösterd ikleri şahsî
destek, projeler ve programların hayata geçirilmesinde
ki yardımları dolayısıyla müteşekkirim. Seçilmemi,

Tataristan Devlet
Başkanı
R. N. Minnihanov

Tataristan’da barışın, birliğin ve istikrarın sağlanması,
sosyoekonomik gelişimin devam ettirilmesi, Tataristan
vatandaşlarının hayat standartlarının iyileşt irilmesi
için verilen oylar olarak değerlend iriyorum.”
Cumhuriyet in yönet icilerinin izledikleri akıllıca
politikalar sayesinde elde edilen özel statü ve her
iki devlet başkanının — M. Ş. Şaymiev ve R. N.
Minni hanov — da başarılı yönet imleri, Rusya
Federasyonu çerçevesinde bölgesel devlet
projesinin — “Tataristan modeli”nin — hayata geç
mesini sağladı. Bu model, iyi planlanmış ekonomik
strateji ile sosyal ve etnik gruplar arasındaki istikra
rı da içeren federal merkez ile başarılı işbirliği
modelidir.
Cumhuriyet yönetiminin iyi planladığı ve başarıyla
tatbik ettiği sosyoekonomik politika, 1990’lı yıllar
da pazar ekonomisine yumuşak geçişi sağladığı gibi
2000’li yıllarda da ekonominin temel alanlarının
gelişmesini sağladı. Bunun sayesinde de daha 2000’li
yılların başında Tataristan, ekonomik açıdan Rusya
Federasyonu’nun en güçlü bölgelerinden biri hâline
geldi. Cumhuriyetin sosyoekonomik gelişiminin en
önemli önceliklerinden biri de enerji kaynaklarına
olan bağlılığı azaltmak, mevcut ilmîteknolojik ve
sanayi potansiyelin temelinde inovasyon üretimini
arttırmaktır. Bunun için de 2005’te cumhuriyet yöne
timi, Tatneft adlı cumhuriyetin en büyük şirketine
Nijnekamsk’ta TANEKO adlı petrol işleme ve petro
kimya fabrikalar kompleksini inşa görevini verdi.
Tataristan’ın yılda 7.000.000 ton petrol çıkartıp işle
mesi, 2012’de cumhuriyeti petrol üretimi açısından
Rusya’da altıncı büyük bölge hâline getirdi. Rusya
Federasyonu Hükümet i’nin Temmuz 2014’te
TANEKO’yu 2035 Rusya’nın enerji stratejisine dâhil
etmesi de bu projenin ne kadar yerinde ve başarılı bir
proje olduğunu göstermektedir. Günümüzde Japon
ve Çinli işadamlarının katılımıyla büyük bir yatırım
projesi daha hayata geçirilmektedir. 12 Şubat
2016’da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V. V.
Put in ile Tataristan Devlet Başkanı Rustem
Minnihanov Mendeleevsk’te madensel gübre, azot
bileşimler, amonyak, metan ve sanayi gazı üretecek
Ammoniy Fabrikası’nın temelini attılar. Bu tür ileri
teknoloji projelerinin hayata geçirilmesi, Tataristan
Cumhuriyeti’nin XXI. yüzyılda dinamik ve başarılı bir
şekilde gelişiminin de garantisi olmaktadır.
Tataristan’ın ekonomi alanındaki başarıları cumhu
riyetin sosyal alanda da önemli projeler hayata geçir
mesine imkân tanıdı. Bu alandaki en önemli projeler
den biri, konut projesidir. Eski konutların yerine yeni
apartmanların inşası sayesinde 1995–2004 yılları ara
sında 50.000 aile modern konforlu dairelere taşındı.
20052019 yılları için öngörülen sosyal ipotek progra
mı da günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmaya
devam etmektedir. Tataristan’ın konut inşa alanında
ki başarı ve tecrübesi, cumhuriyete “Rusya
Vatandaşlarına Konforlu Konut” adlı Rusya çapındaki
millî projeye dâhil olmasını sağladı. Cumhuriyette
başarıyla tatbik edilen bir başka program, köylere
doğalgaz getirme projesidir. Bu program sayesinde
cumhuriyette gazif ikasyon oranı % 100’e ulaştı.

Sosyoekonomik gelişimin diğer alanlarında da bir
takım başarılar elde edildi.
Tataristan’ın başarıları kültür ve eğitim sisteminin
gelişimi için de ufuk açtı. XX–XXI. yüzyıllar sınırında
Tataristan Cumhuriyeti; kültür ve eğitim alanlarının
desteklenmesi, maneviyatın arttırılması, cumhuri
yette yaşayan halklar arasındaki kültürel işbirliğinin
geliştirilmesi gibi konulara önem verdi. Bu dönemde
yaşanan bütün zorluklara rağmen hiçbir tiyatro ya da
kültür merkezi kapanmadığı gibi 7 tarihkültür müze
si, 30’dan fazla kütüphane, 150’den fazla kültür mer
kezi açıldı. Çok sayıdaki millîkültürel cemiyetler,
folklor toplulukları, eğitimkültür müesseseleri de
kültürel gelişim sürecine önemli katkılarda bulun
maktadırlar. Tataristan Cumhuriyeti’nin hayatındaki
önemli değişikliklerin göstergelerinden biri de yeni
bir dindevlet ilişkileri modelinin oluşması oldu.
Başta İslâmiyet ile Hristiyanlık olmak üzere cumhuri
yette hâkim dinlerin dinî hoşgörülülüğü ise
Tataristan Cumhuriyeti’nin “kartviziti” oldu.
XXI. yüzyılda Tataristan önemli meselelerle ilgili
çeşitli uluslararası forumların düzenlendiği, eğitim,
profesyonel sanat dalları gibi alanlarda pilot projelerin
uygulandığı bölge oldu. 2005’te Kazan’ın 1.000 yılının
kutlanması dolayısıyla yapılan hazırlıklar, şehrin tari
hinde önemli bir dönüm noktası olduğu gibi şehrin
yapısı ile görünümünü ve Tataristanlılarla Rusyalıların
şehre bakış açısını da değiştirdi. Tataristan’da yaşayan
halkların tarihîkültürel mirasına sahip olan Kazan’ın
yeryüzündeki en eski şehirlerden biri olarak kabul edil
mesi, Kazan’ın gayriresmî olarak Rusya’nın “üçüncü
başkenti” olarak adlandırılmasını sağladı. Nitekim
2001’de Kazan Kremlini UNESCO Kültür Mirası listesi

X. “Nevruz”
Uluslararası Türk
Dünyası Tiyatro
Festivali.
Tataristan Devlet
Başkanı
R. N. Minnihanov,
misafirleri kabul
etmektedir

ne, 2004’te Kazan Üniversitesi’nin 200. yıl dönümü de
UNESCO’nun önemli yıl dönümleri (tarihleri) listesine
dâhil edildi. Kazan ve Tataristan’ın büyük uluslararası
organizasyonlara ev sahipliği yapması, elde edilen
başarıların uluslararası kamuoyu tarafından tanındığı
nın önemli bir göstergesidir. Örneğin 2005’te
Kazan’da BDT Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi,
2007’de XVI. Avrupa Bankası Yöneticileri Zirvesi,
2009’da “Nevruz” Uluslararası Türk Halkları Tiyatro
Festivali ile ŞİÖ Kültür Bakanları Zirvesi gerçekleşti.
2013’te ise Kazan, XXVII. Yaz Üniversite Oyunları’na ev
sahipliği yaptı. 2018’de Rusya’da gerçekleşecek Dünya
Futbol Şampiyonası maçlarının bir kısmı Kazan’da
oynanacaktır.
Günümüzde Tataristan Cumhuriyet i, emin bir
şekilde geleceğe bakmaktadır. Halkın seçtiği Devlet
Başkanı Rustem Minnihanov da gerek devlet inşası
gerekse de ekonomi, kültür, bilim ve eğitim alanla
rında çağımıza uygun başarılı bir siyaset izlemekte
dir. Bu şartlarda Tataristan’ın, XXI. yüzyılda başarılı
ve dinamik bir şekilde gelişimine yönelik siyaseti de
değişmeden devam etmektedir.
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Cumhuriyetin Başkenti: Kazan
XXI. Yüzyılda Kazan
Tataristan’ın başkenti Kazan, Rusya Federasyonu’nun
en eski şehirlerinden biri olup 2005 yılında kuruluşunun
bininci yılını kutladı.
Elverişli ekonomik ve coğrafî konuma sahip olan
Kazan, ekonomik olarak gelişen İdil Bölgesi’nin merke
zinde, Merkez ile Ural arasında, ülkenin Avrupa ile Asya
kısımlarını birleştiren ulaşım yollarının kesiştiği nokta
Kazan’ın ana cad- da yer almaktadır. Tarih boyunca meydana gelen bir
desi: Bauman
çok değişime rağmen şehrin değişmez en önemli özel
Caddesi
liği, Avrupa ve Asya kültürlerinin sınırında bulunması

Kazan Belediye
Başkanı
İ. R. Metşin

Kazan’ın Fonksiyonel
Bölgeleri

dır. Kazan eskiden beri Tatar ve Rus gelenekleri ile
Müslüman ve Hristiyan din ve kültürlerinin karşılıklı
etkileşim ve zenginleşme merkezidir.
Kazan şehri, Kazanka Nehri’nin sol kıyısında, nehrin
İdil’e döküldüğü yerde kuruldu. Genel olarak şehir,
İslâm dünyasının en kuzey şehri olarak kabul edilmek
tedir. Bu özelliği Kazan, XV. yüzyılda Bulgar şehrinden
devraldı. IV. İvan’ın Kazan’ı ele geçirmesinden ve Rus
Devleti’ne ilhak etmesinden sonra şehir, kendine has
özelliklerini korusa da yavaş yavaş Avrupaî bir şehre
dönüşmeye başladı. Sovyetler döneminde ülkenin en
büyük şehirlerinden biri olan Kazan’da tarihî merkez
yeniden tesis edildi. Ancak Kuybışev Barajı’nın inşası
sırasında şehrin bir kısmı su altında kaldı.
Gelişme ihtiyacı dolayısıyla şehir gerek sınırını
gerekse de etki alanını genişletti. Yalnızca son 20 yıl
boyunca şehrin sınırı iki kez genişletildi. Bunun da
sonucunda küçük şehirciklerle etraftaki köyler başken
tle birleşti ve şehrin ilçeleri (Derbışki, Azino, Gorki,
Boriskovo, Davlikeevo vs.) oldular.
Günümüzde Kazan şehrinin yüzölçümü 425.2
km2’dir (belediye bölgesinin alanı ise 614.16 km2’dir).
Rusya’nın en büyük şehirleri arasında sekizinci sırada
dır. Şehrin fonksiyonel ve plan yapısının radyalyarım
daire şeklinde olması, bazı kısımlar arasındaki iletişimi
zorlaştırmaktadır.
Modern Kazan, sosyoekonomik açıdan hızla gelişen
ülkenin en büyük şehirlerinden biridir. 2002 yılı nüfus
sayımına göre şehrin nüfusu 1.105.300’dir (1 Ocak
2004’te bu sayı, 1.106.900’e çıktı).
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Kazan, nüfus açısından
Rusya Federasyonu’ndaki 1.112 şehir arasında 6. sırada
bulunmaktadır.
2010 Nüfus sayımına göre Kazan’daki nüfusun %
48.6’sını Ruslar (554.500 kişi) ve % 47.6’sını Tatarlar
(542.200) oluşturmaktadır. Ayrıca başkentte Çuvaşlar
(% 0.8 veya 9.000 kişi), Ukrainler (% 0.4 veya 4.800) ve
Mariler (% 0.3 veya 3.700) yaşamaktadır.
Kazan, İdil Bölgesi’ndeki en büyük aglomerasyon
olan Kazan aglomerasyonunun merkezidir. Bu aglome
rasyon, merkezî bir hüviyete sahip olup, Kazan ile
Zelenodolsk gibi şehirleri ve altı ilçeyi kapsamaktadır.
Bu bölgede makine, kimya, petrokimya, hafif ve gıda
sanayi ile elektroenerji gibi sanayi dalları gelişmiştir.
Yine bölgede savunma sanayi kompleksinin büyük şir
ketleri de yer almaktadır.
Ekonomi alanında yapılan reform net icesinde
Kazan’ın ekonomik yapısı değişti. Günümüzde şehir
ekonomisinin en önemli kalemi, ticarettir. Brüt istih
salin % 44’ü bu sektöre aittir. Bu alanı, yapım sanayi
(% 24), ulaşım ve komünikasyon (% 9), inşaat (% 7),
elektroenerji, gaz ve su üretim ve dağıtımı (% 7),
taşınmaz mallarla ilgili hizmet (% 6). Modern alışveriş
merkezler açısından Kazan, Rusya’nın en gelişmiş
şehirlerinden biridir. Kazan, kendi bankalarının ser

XXI. Yüzyılda
Kazan Nüfusunun
Artışı

2000
1 101 000

2001
1 090 200

2002
1 105 289

2003
1 105 300

2004
1 106 900

2005
1 110 000

2006
1 112 700

2007
1 116 000

2009
1 130 717

2010
1 143 535

2011
1 145 424

2012
1 161 308

2013
1 176 187

2014
1 190 850

2015
1 205 651

2016
1 216 965

mayesi bakımından Moskova ve St. Petersburg’dan
sonra Rusya’da üçüncü sırada bulunmaktadır. Yüksek
teknolojiler alanındaki Rusya’nın en büyük teknoparkı
Kazan’da bulunmaktadır (İTPtark). Yine Kazan’daki
“İdil” Teknoparkı da Avrupa’nın en büyük teknopark
larından biridir.
Yapısal değişime rağmen şehir üretim potansiyelini
de korumayı başardı. Şehirdeki her üç çalışandan biri
sanayi çalışanıdır. En önemli sanayi dalları ise makine
yapımı, kimya, petrokimya, hafif ve gıda sanayisidir.
Kazan’daki büyük ve orta ölçekli şirketlerin sayısı,
151’dir. Bunlardan 98’i anonim şirkettir. Kazan’ın en
büyük şirketleri şunlardır: kimya
sanayinin önemli devlerinden
Kazanorgsintez, Rusya’nın en eski
fabrikalarından Kazan Kurşun
Fabrikası ve uçak sanayinin üç
devi — Kazan Uçak Fabrikası, Kazan
Helikopter Fabrikası ve Kazan
Motor Fabrikası. Kazan’da ayrıca
54.800 küçük ölçekli şirket kayıtlı
dır. Söz konusu küçük işletmelerin
brüt istihsali, % 27.5’tir. Küçük ve
orta ölçekli müesseselerde şehrin
çalışan nüfusunun 1/3’ü istihdam
edilmektedir.
İş imkânı açısından Tataristan’ın
başkentindeki durum pozitiftir.
Kazan’da ortalama maaş, cumhuri
yetteki ortalama maaştan daha
yüksek seviyededir. İş imkânı, işsiz
sayısından daha fazla olup işsizlik
sorunu da yapısal bir karakter taşı
maktadır.
Kazan’ın nüfusu, yüksek eğitim ve entelektüel sevi
yeye sahiptir. Şehirde eğitim, kültür ve tıp alanları çok
gelişmiş olup tıp alanında modern teknolojiler kullanıl
maktadır. Yine sosyal destek sistemi çok gelişmiştir.
Kazan, aynı zamanda Rusya’nın en önemli kültür mer
kezlerinden biri olup bir taraftan klasik başarıları korur
ken diğer taraftan da kültürün birçok alanında modern
yaklaşımların
gelişimini
desteklemektedir.
Tataristan’ın başkenti “multikültürel şehir” olarak
adlandırılmaktadır. Zira bu şehir, Rus ve Tatar kültürle
rinin yan yana yaşadığı ve birbirlerini zenginleştirdiği
bir şehirdir. UNESCO’nun yardımıyla Kazan’da dünya
daki ilk Dünya Kültürü Enstitüsü kuruldu.
Kazan Kremlin’in
panoraması

2008
1 120 238

Kazan’da çok sayıda müze (bunlardan 34’ü devlet
müzesi), 9 tiyatro ile A. Tukay Tatar Devlet Filarmonisi,
S. Saydaşev Tataristan Devlet Konser Salonu, N.
Jiganov Kazan Devlet Konservatuarı faaliyet göster
mektedir.
Kazan, aynı zamanda Tataristan’ın eğitimöğretim
merkezidir. Başkentte 44 üniversite eğitim vermek
tedir. Kazan, federal mahiyetteki üniversite ile iki
mill î araştırma enst itüsüne sahip tek şehirdir.
Tataristan’ın en büyük üniversiteleri şunlardır: Kazan
(Privoljskiy) Federal Üniversitesi, A. N. Tupolev
Kazan Devlet Teknik Üniversitesi, Teknoloji Üniversi

Tataristan
Cumhuriyeti
Tarım ve Gıda
Bakanlığı’nın
binası

tesi, Kazan Devlet Enerji Üniversitesi, Kazan Devlet
Pedagoji Üniversitesi’dir.
Kazan’da Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi,
onun ayrı bölümleri ve çeşitli bağımsız araştırma ensti
tüleri faaliyet göstermektedir.
Kazan’da yaşam ortamı ve hayat şartlarının iyileşti
rilmesi yönünde de önemli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden yapılandırma programı çerçevesinde
30.000’den fazla aile yeni eve taşındı. Bu program
sayesinde eski apartmanların sayısı iki kat azaldı.
Konut inşaatı gerek şehir merkezinde gerekse de kenar
ilçelerde devam etmektedir. Konut inşaatı konusunda
Kazan, Rusya’nın en büyük şehirleri arasında lider
konumundadır. Şehrin tarihî bölgesinde restorasyon
çalışmaları yapıldı. Tarihî anıt, cami ve kiliselerin resto
rasyonu devam ederken yeni inşaatlar da yapılmakta
dır. Kul Şerif Camisi, BasketHoll, Piramida son yıllarda
yapılan inşaatların en büyükleridir. Ulaşım alanında da
önemli projeler hayata geçirildi. Şehirde hayata geçiri
len metro hattı, gerek ulaşım gerekse de ekolojik sis
temlerin gelişimini sağlamaktadır.
Kazan, önemli spor merkezlerinden biridir. 2011’de
Kazan, Avrupa Halter Şampiyonası’na ev sahipliği
yaptı. 2013’te şehirde XXVII. Yaz Üniversite Oyunları,
2014’te ise Dünya Eskrim Şampiyonası yapıldı. Yine
2015 Dünya Su Sporları Şampiyonası Kazan’da yapıl
dı. 20172018’de ise Konfederasyon Kupası ile Dünya
Futbol Şampiyonası’nın maçları Kazan’da da yapıla
caktır.
2015’te Kazan, yılbaşında en çok ilgi gören üç şehir
den biri oldu. Rusya’nın da dördüncü büyük turizm
merkezidir. 2015’te şehri 2.100.000 turist ziyaret etti.
Modern Kazan şehri, bininci yıl dönümünü tarihî geç
mişinin ve Avrasya kültürünün merkezi olma özellikle
rini koruyarak, hatta sosyoekonomik gelişiminde elde
ettiği yeni başarılar sayesinde bunları katbekat arttıra
rak kutladı.
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İktisadî Gelişim
İkt isad î gelişim açısından Tataristan, Rusya
Federasyonu içerisindeki en büyük cumhuriyettir.
Cumhuriyet ekonomisinin temelinde güçlü ve çeşitli
sanayi dalları, gelişmiş tarım ve hayvancılık ile geliş
miş ulaşım ağı yatmaktadır. Tataristan’da temel ve
tatbiki bilimler ile yükseköğretim sistemi en üst sevi
yede gelişmektedir. Cumhuriyet federal seviyede kül
türel değerlere sahiptir.
Tataristan, temel makroekonomik göstergeler açı
sından Rusya Federasyonu’nun önde gelen cumhuri
yetlerinden biridir. Gayri safi hasıla açısından 7., yatı
rım ve temel sermaye açısından 3., tarım ürünleri üre
timi açısından 4., sanayi üretimi ve inşaat açısından 5.
sırada yer almaktadır. 2015’te gayri safi bölgesel hası İktisadî Bölgeler
lanın miktarı, 2014 ile kıyasla değişmeden kaldı ve 1.8
trilyon Ruble seviyesinde seyretti.
Gayri safi bölgesel hasılanın içerisinde yer altı kay
naklarının payı % 20.2, yapım sanayinin % 18.7, inşaa
tın % 15.2, toptan ve perakende satışın % 9.3, ulaşım

“Taneko”
Petrol İşleme
Fabrikası’nda
reaktör montajı

ve komünikasyonun % 7.7., köy ekonomisinin % 7.2,
elektrik enerji, gaz ve su üretim ve dağıtımı ile diğer
kalemlerin toplam payı % 19.7’dir.
2015’te ekonomi ve sosyal alanların gelişimi için
cumhuriyete 617.8 milyar Ruble yatırım yapıldı.
Sanayi üretiminde petrol, petrokimya ve kimya
ürünlerinin payı % 37.6, yer altı kaynaklarının payı %
23.6, makine yapımının payı % 19.8, yiyecek ürün
üretiminin payı % 8, enerji, gaz ve suyun çıkartılması
ve dağıtımının payı % 6.4, diğer yapım alanlarının
payı % 4.1’dir.
Petrol sanayisi ise 80 yıldan beri gittikçe gelişmek
tedir. İspatlanmış petrol rezervi yaklaşık 770 milyon
tondur. Meşhur Romaşkinskoe petrol yatağında da
petrol üretimi devam etmektedir. İkinci önemli petrol
yatağı ise Novo Elhovskoe Yatağı’dır. Cumhuriyetin
petrol üretim merkezlerinden biri olan Almetyevsk,
üretilen ürün bedeli açısından ülkenin (Rusya’nın) de
en büyük sanayi merkezleri arasında yer almaktadır.
Tataristan’ın en büyük petrol işleme fabrikaları
Nijnekamsk (7 milyon ton), Kiçuysk (0.4 milyon ton),
Elhov (0.4 milyon ton)’da bulunmaktadır. Rusya’nın
da alanında en büyük müesseselerinden biri olan
Minnibaev gaz arıtma fabrikasında ise petrolden gaz
üretilmektedir.
Petrokimya sanayisinin en önemli merkezleri ise
Nijnekamsk ve Kazan’dır. Nijnekamsk’ta sentetik
kauçuk, endüstriyel karbon, lastik ve plastik üretimi
yapan ülkenin en büyük fabrikalar kompleksi kuruldu.
Mendeleevsk ise madensel gübre üretim merkezidir.
Tataristan’ın en gelişmiş sanayi dallarından biri de
makine yapımıdır. Cumhuriyetin bu alandaki en meş
hur fabrikası ise Naberejnıe Çelnı’daki “KamAZ”
Kamyon Fabrikası’dır. Kamyonun yanı sıra fabrika,

“Oka” adlı küçük silindirli araba ile şehir otobüsleri de
üretmektedir. Kazan’daki S. P. Gorbunov Uçak
Fabrikası ise stratejik bomdardıman ve yolcu uçakları,
aynı isimli Helikopter Fabrikası ise çeşitli model heli
kopterler üretmektedir. Zelenodolsk’ta tersane bulu
nurken, Çistopol saatleriyle meşhurdur.
Hızla gelişen ekonomik alanlardan biri de inşaattır.
Daha 2007’de yeni konut inşasında öngörülen
2.000.000 м2‘lik asgarî hedefe ulaşıldı. 2013’te
Kazan’da Üniversite Oyunları’nın gerçekleştirilmesi,
inşaatın gelişiminde önemli katkıda bulundu. “İnşaat”
alanında yapılan iş, 2015 itibarıyla 285.2 milyar Ruble
değerindeydi. 2.405.500 м2 konut inşa edildi.
Bunlardan 323.000’i sosyal ipotek programı çerçeve
sinde yapıldı.
Tataristan Cumhuriyet i, gelişmiş elektrikenerji
ağına sahiptir. Zainskaya Elektrik Santrali (2.400
MgWt), Urussinskaya Elektrik Santrali, altı tane hid
roelektrik santrali (Bunlar arasında Rusya’nın en

Kazan’daki “İTPark” adlı yüksek
teknolojiler
teknoparkı, 2009

büyük santrallerinden 1 No’lu Nijnekamsk Termik
Elektrik İstasyonu ile Nijnekamskaya Hidroelektrik
İstasyonu (1.200 MgWt) da yer almaktadır) bu ağı
oluşturan önemli santrallerdir. Her sene cumhuriyet
te 2324 milyar kilovatsaat elektrik üretilmektedir. Bu

miktar, Tataristan’ın ihtiyacının neredeyse tamamını
karşılamaktadır.
Cumhuriyette gelişen alanlardan biri de tarımdır.
En çok hububat, patates, şeker pancarı yetiştirilmek
tedir. Hayvancılık da ülke ekonomisinin önemli alan
larından biridir. Bu alanda büyükbaş hayvan ve at
yetiştirmeciliği ile tavukçuluk ön plana çıkmaktadır.
Her sene cumhuriyette 3.55.1 milyon ton hububat,
1.2 milyon ton patates, 0.3 milyon ton sebze, 1.4. mil
yon ton süt üretimi yapılmaktadır. 2015’te bütün üre
ticiler 213.7 milyar Ruble değerinde tarım ürünü elde
ettiler.
Nijnekamsk
Hidroelektrik
Santrali

Elektrik Enerji
Kullanımı

Kazan limanı

Tataristan, ürünlerini gerek Rusya’nın diğer bölge
lerine gerekse de yurt dışına satmaktadır.
Tataristan’ın ihracatındaki en büyük paya petrol, pet
rokimya ürünleri, otomobil, kimya sanayisi ürünleri,
medikal aletler vs. sahiptir. İthalat kalemleri arasında
ise araba ve araba parçaları, gıda ürünleri ve petrol
ürünleri yer almaktadır. Cumhuriyetin ekonomisinde
perakende ticaretin yeri büyüktür. 2015’te perakende
ticaretin hacmi, 776.2 milyar Ruble idi.

Elektrik Enerjisi
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Cumhuriyet, son derece gelişmiş
bir ulaşım ağına sahiptir. Bu ağın
temelini otomobil yolları, demir yol
ları, gemilerin işlemesine elverişli
dört nehir (İdil, Kama, Vyatka ve
Belaya (Ak)), hava yolları, petrol ve
gaz boru hatları oluşturmaktadır.
Urengoy ve Yamburg’daki gaz yatak
larından gazı Batı’ya ulaştıran doğal
gaz boru hatları ile BDT’nin Avrupa
kısmındaki şehirlerin petrol ihtiyaçla
rını karşılayan petrol boru hatları
Tataristan topraklarından geçmekte
dir. Yine Ural ile Sibirya’yı Rusya’nın Cumhuriyet
merkezî bölgeleri ve Avrupa ülkele Nüfusunun
riyle bağlayan demir yolları ve Çalıştığı Alanlar
MoskovaKazanUfa,
Kazan
Orenburg, KazanUlyanovsk, Kazan
Perm otomobil yolları da Tataristan
topraklarından
geçmektedir. Hava yolları ise Kazan’ı,
“Kazanorgsintez”
Şirketi. Şirket, poli- Tataristan Cumhuriyeti’nin 20 şehri
ve Rusya Federasyonu ve BDT’deki
etilen, polietilen
boru, kablo, plastik birçok şehirle bağlamaktadır.
1992’de Kazan Havalaanı’ndan
madde üretimi
yurt dışına da uçuşlar başladı.
yapan birkaç
Kazan’dan Türkiye, Birleşik Arap
fabrikayı
Emirlikleri, Yunanistan, Suriye,
birleştirmektedir
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Macaristan ve Hindistan’a
uçak seferleri yapılmaktadır.
Tataristan’daki demir yollarının
uzunluğu 876,8 kilometredir.

ZelenodolskKazanKukmorAgrızEkaterinburg;
KazanZelenodolskBuaUlyanovsk;
Agrız
MendeleevskNaberejnıe ÇelnıNijnekamskZainsk
AlmetyevskBugulmaUrussuUfa;
Ulyanovsk
NurlatBugulmaUrussuUfa demir yolları Tataristan
topraklarından geçmektedir. Kazan, Bugulma ve
Agrız, büyük demiryolu kavşakla
rıdır. Gorkov Demir Yolu’nun
Kazan Şubesi (ZelenodolskBua,
Z e l e n o d o l s k K a z a n  K u k m o r
Vyatskie Polyanı), Gorkov Demir
Yolu’nun İjevsk Şubesi (Agrız
Mendeleevsk), Kuybışev Demir
Yolu’nun
Ulyanovsk
Şubesi
(Naberejnıe ÇelnıKrugloe Pole
Bugulma,
NurlatBugulma
Urussu) demiryolu ağlarında hiz
met vermektedirler.
KazanSviyajeskBua,
Kazan
Kanaş, KazanArskKukmorVyatske
En büyük
polimer üreticisi
“Kazanorgsintez”

Petrol Çıkartma
ve İşletme
Haritası

Tataristan’ın
Tarım Bölgeleri

“Kazan - 1”
demiryolu istasyonu

“Kırlangıç”

Tataristan’ın
İhracat ve
İthalatı

Su yolları ancak yılın belli aylarında kullanıldığın
dan dolayı yüklerin yalnızca % 6’sı, yolcuların da
ancak 0.1’i yük ve yolcu gemilerle taşınmaktadır.
Rusya’nın Avrupa kısmının ortak derin su sistemi
(temelini İdil Nehri havzası oluşturmaktadır), Hazar,
Akdeniz ve Baltık denizleri yönünde uluslararası yük
taşımacılığı için imkân vermektedir.
İdil, Kama, Vyatka ve Sviyaga nehirleri, seyrüsefe
re müsait olan nehirlerdir. Cumhuriyetin en büyük
nehir limanları, Kazan ve Naberejnıe Çelnı’da bulun
maktadır. İç su yollarının toplam uzunluğu, 1057
kilometredir.

Polyanı, KazanYoşkarOla vs. yönlerde ise banliyö tren adlı hızlı tren
leri hizmet vermektedir. Banliyö hatlarının toplam uzun
luğu, 1.134 kilometredir. Banliyö hatlarında 20 elektrik
tren ve 9 dizel tren hizmet vermektedir.
Cumhuriyetteki otomobil yollarının uzunluğu,
41027,1 kilometredir. Bunların 30338,5 kilometresi
sert kaplamalı yollardır.
Almetyevsk, Bugulma, Aznakaevo, Bavlinsk,
Zelenodolsk ve Tukaev gibi cumhuriyetin güneydoğu
ilçeleri daha yoğun bir trafiğe sahipken, Baltasinskiy,
Alekseevskiy, Novoşeşminskiy, Alkeevskiy ilçeleri,
daha düşük trafiğin olduğu ilçelerdir. Cumhuriyetin
batı ilçeleri, doğu ilçeler ile otomobil yollarıyla
(ZelenodolskKazanMamadışElabugaNaberejnıe
ÇelnıMenzelinskAktanış) bağlanmaktadır.
Yolcu taşımacılığında Kazan, Naberejnıe Çelnı ve
Nijnekamsk’ta ayrıca tramvay, Kazan ile
Almetyevsk’te trolleybus kullanılmaktadır. Tramvay
hattının uzunluğu, 145.2 kilometre, trolleybus hattı
nın uzunluğu 130 kilometredir. 27 Ağustos 2005’te açı
lan ve 10 duraktan oluşan Kazan metrosunun uzunlu
ğu ise 15.8 kilometredir.
Cumhuriyetteki petrol, gaz ve eti
lenin başka bölgelere taşınmasında
boru hatları önemli rol oynamakta
dır. Cumhuriyetteki boru hatlarının
uzunluğu, 5.968 kilometredir. Petrol
ve gaz kaynaklarının bulunduğu böl
gelerden petrol ve gaz boru hatlarıy
la Perm, Ufa, Orenburg, Samara ve
Kazan’a taşınmaktadır. Avrupa ülke
lerine ise petrol, Almetyevsk’te baş
layan “Drujba” petrol boru hattı ile
ihraç edilmektedir.
Hava yolları, yolcu taşımacılığının
ancak % 0.2’sini karşılamaktadır.
Tataristan’da iki tane uluslararası
havaalanı bulunmaktadır. Bunlar
Kazan ve Begişevo (Naberejnıe
Çelnı) havaalanlarıdır. Bugulma’daki
havaalanı, yerel ve bölgesel uçuşlar
gerçekleştirmektedir.
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Sanayi Bölgeleri
Kazan Sanayi Bölgesi
Bu bölgenin iki önemli noktası mevcuttur: Kazan ile
Zelenodolsk şehirleri. Üretilen ürünün değeri ve istih
Tataristan
Bilimler
Akademisi’ndeki
sergide sergilenen
Kazan Tıp Aletleri
Fabrikası’nın
ürünleri

gelişmiş durumdadır. Bu alandaki en büyük fabrikalar
bira, çikolata, sirke ve yağ üreten fabrikalardır.
Kazan ve komşu şehirlerdeki geleneksel sanayi dal
larından biri de hafif sanayidir. Bu alanda Safyan
Fabrikası gibi büyük fabrikalar faaliyet göstermektedir.
Bunlar keten ve yün kumaş, tekstil ve deri ürünleri
üretmektedirler.
Şehirde inşaat ve kereste sanayi fabrikaları da mev
cuttur.

dam açısından sanayinin aşağıdaki alanları ön plana KAMAZ’ın üretim
çıkmaktadır: kimya, petrokimya, makine yapımı, gıda. bağlantıları
Kimya ve petrokimya sanayisini, sentetik kauçuk,
polietilen, fotokimya, sentetik ip, plastik maddeler
gibi ürünler temsil etmektedir. Bu ürünler gerek cum
huriyet içerisinde gerekse de cumhuriyet ve ülke dışın
da satılmaktadır. Bu ürünleri üreten fabrikalara ayrıca
tıbbî araçlar üreten fabrikaları da eklemek gerekmek
tedir.
Makine yapımı sanayisini ise birkaç gruba ayırarak
ele almak gerekmektedir.
Bunlardan ilki uçak sanayisidir. Bu alanda uçak
motorları, askerî ve sivil uçaklarla helikopterler üreten
fabrikalar faaliyet göstermektedir. İkinci grubu, bilim
ve yüksek tıp eğitimi ile bağlantılı olan ve tıp aletleri
üreten fabrikalar oluşturmaktadır. Üçüncü grupta ise
kompresör, gaz aygıtları ve ısı kontrol araçları üreten
fabrikalar yer almaktadır.
Dördüncü grubu Zelenodolsk ve Kazan’daki gemi
yapımı ve tamiri fabrikaları oluşturmaktadır.

Zelenodolsk’teki
A. M. Gorkiy
Gemi Yapımı
Fabrikası’nda
üretilen MB-12
deniz römorkörü

Kazan Helikopter
Fabrikası’nda
üretilen çok
amaçlı Mİ-38
helikopteri

Zelenodolsk’teki fabrika özellikle sınır ve gümrük hiz
metlerinin kullandığı düşük tonilatolu (tonajlı) hızlı
deniz botları üretmektedir.
Bu sanayi bölgesinde bir milyonluk veya daha fazla
nüfuslu şehirlere has çeşitli gıda sanayi alanları da

Naberejnıe Çelnı Sanayi Bölgesi
Naberejnıe Çelnı Sanayi Bölgesi, yaklaşık 37 milyar
Ruble değerinde üretim yapmaktadır. Bu bölgenin içe
risine Naberejnıe Çelnı’nın yanı sıra Elabuga ve buraya
bitişik küçük yerleşim yerleri dâhildir.
Bu bölgede sanayi, XX. yüzyılın ikinci yarısında, oto
mobil endüstrisi alanında fabrikaların kurulmasıyla bir
likte gelişmeye başladı. Günümüzde Naberejnıe Çel
nı’daki KAMAZ adlı fabrika, kendi alanında dünyadaki
en büyük şirketlerden biridir. Son yıllarda üretimde
görünen azalma dahi bu durumu etkilememektedir.
Yine bu fabrikanın içerisinden koparak ayrı birkaç
küçük fabrika kuruldu. Ancak bu fabrikalar yine de bir
birleriyle sıkı işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Yine
Elabuga’daki Araba Fabrikası da KAMAZ ile bağlantılı
olarak çalışmaktadır. 1980’li yıllarda Elabuga’da
Traktör Fabrikası inşa edilmeye başlanmıştı. Ancak
inşaatı tamamlanmadan Araba Fabrikası’na dönüştü

Rusya
Federasyonu’nun
en büyük araba
fabrikalarından
biri olan KAMAZ
Şirketi. KAMAZ,
yük teknolojileri
üreten 125 şirketi
içermektedir.
Polonya,
Kazakistan,
Azerbaycan,
Ukrayna, Etiyopya
ve Vietnam gibi
ülkelerde de
KAMAZ
arabalarının
üretimi
yapılmaktadır.

BugulmaAlmetyevsk Sanayi Bölgesi
Üretilen ürünlerin değeri açısından bu bölge, ülkenin
en büyük sanayi merkezlerinden biridir. Bu sanayi böl
gesinin içerisinde Almetyevsk, Bugulma, Leninogorsk
gibi büyük şehirler ve Urussu, Aznakaevo, Bavlı ve
Şugurovo gibi petrol yataklarıyla tanınan şehirler yer
almaktadır. Bölge sanayi gelişiminin temelini petrol
üretimi oluşturmaktadır. Zamanla bölgede petrol üre
Tatneft Şirketi’nin timinde de kullanılan çelik boru, petrol pompalayan
makineler, elektrikli motorlar vs. üreten fabrikalar da
Almetyevsk’teki
kuruldu. Yine gıda sanayisi, hafif sanayi ve inşaat mal
ofisi

rüldü. Burası bugün montaj üretim yapmakta ve “Oka”
arabasının üretiminde önemli rol oynamaktadır.
Naberejnıe Çelnı’da gıda ve kereste sanayisi de geliş
miştir. Yine inşaat malzemesi ile sınır ve gümrük hiz
metlerinin kullandığı düşük tonilatolu (tonajlı) hızlı
deniz botları üretilmektedir.
NijnekamskZainsk Sanayi Bölgesi
NijnekamskZainsk Sanayi Bölgesi, farklı üretim
özelliklerine sahip iki ayrı sanayi şehrinden oluşmakta
dır. Zainsk, elektroenerji üretirken Nijnekamsk,
Avrupa’nın en büyük petrokimya sanayi merkezlerin
den biri olarak tanınmaktadır. 1960’lı yıllarda inşa edi
len Zainskaya Elektrik Santrali, hâlâ Tataristan’ın en
büyük santrali olarak kalmaya devam etmektedir.
Bunun dışında şehirde gıda sanayisi, makine yapımı ve
inşaat endüstrisi alanlarında da fabrikalar açıldı.
Nijnekamsk’ın petrokimya sanayisi, teknolojik ola
rak birbirine bağlantılı şirketler kompleksi olarak kurul

zemelerinin üretimi gibi alanlar da gelişti. Urussa adlı
yerleşim yerinde ise Tataristan’ın en eski elektrik sant
rallerinden biri bulunmaktadır. Bu santral, cumhuriyet
te petrol sanayisinin gelişmeye başlaması dolayısıyla
yapıldı. Uzun bir süre boyunca santral, yakıt olarak pet
rol kullandı. Dünyada bunun pek az örneği vardır.

Tataristan’ın en
büyük
şirketlerinden biri
olan
“Nijnekamskneftehim” Şirketi,
uluslararası
değerlendirmelere
göre yüksek üretim-teknolojik
potansiyele sahiptir.

du. Bu kompleksin kendisine ait enerji ve mühendislik
alt yapısı da mevcuttur. Pazar ekonomisine geçiş döne
minde üretim azaldı, fabrikalar sıkça el değiştirdi.
Bununla birlikte fabrika hisselerinin büyük kısmı,
Tataristan Hükümeti’nin kontrolünde kalmaktadır. Bu
husus üretimi devam ettirmeye, hatta artırmaya
imkân vermektedir.
Bölge sanayisinde önemli gelişmelerden biri de
Nijnekamsk Petrol İşleme Fabrikası’nın açılışı oldu. Bu
fabrika, hem cumhuriyetin petrol ürünleri ihtiyacını
karşılamakta hem de bu ürünlerin ihracatının yapılma
sını sağlamaktadır. Son yıllarda düşük tonajlı petrokim
ya ürünlerinin üretimi de artmaktadır.

Petrol yataklarıyla tanınan şehirler arasında
Almetyevsk ön plana çıkmaktadır. Bu eski şehir,
Romaşkinskoe petrol yatağının keşfinden sonra âdeta
yeniden kurulmuş oldu. Bu şehirde birkaç önemli pet
rol boru hattı inşa edildi. Bunların en önemlisi şüphesiz
Drujba Boru Hattı’dır. Şehirde İ. M. Gubkin Petrol ve
Gaz Akademisi faaliyet göstermekte ve bu alan için
profesyonel kadrolar yetiştirmektedir.
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Ekoloji
Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Ekolojik Sorunlar
Sovyetler döneminde sanayinin hızlı gelişimi,
Tataristan’ın ekolojisini olumsuz etkiledi ve etkile
meye devam etmektedir.
Şehirleşme, sanayi müessese ve araç sayısının
artışı, tarım alanındaki çalışmalarda modern teknolo
jilerin kullanımı ve başka faktörler, Tataristan’da
hava kirliliğine ve genel olarak cumhuriyette ekoloji
nin zarar görmesine neden olmaktadır. Ekolojik
sorunlar bakımından Kazan, Naberejnıe Çelnı,
Nijnekamsk, Almetyevsk, Bugulma ve Zainsk gibi
büyük şehirler ön plana çıkmaktadır.
Hava kirliliğine yol açan atmosfer atıklarının
büyük kısmı (% 86), yakıt, kimya, petrokimya ve
enerji müesseselerine aittir. Atmosfer kirliliği, halk
sağlığını tehdit eden en önemli faktördür. En büyük
kirliliğe yol açan atıklar, motorlu araçların atıklarıdır.
Yapılan ön araştırmalara göre Tataristan’da yılda 130
Tataristan
Cumhuriyeti
Ekoloji ve Doğal
Kaynaklar
Bakanlığı’nda
yapılan bir
toplantı

“Aşağı Kama”
Millî Parkı

Su Kaynaklarının
Koruma ve
Kullanımını
Gösteren Temel
Göstergeler
(milyon m3)

Doğal su kaynaklarından tuzlu
olmayan suyun alımı, toplam
Bunların içinde
Yeraltı kaynaklarından
Toplam su kullanımı
Bunlardan aşağıdaki ihtiyaçlara
Sanayi
İçme ve ev ihtiyaçları
Tarım
Drenaj (lağım sularının atılması), toplam
Bunlar içinde
Pis lağım suları
Bunlardan
Temizlenmeden
Yeterince temizlenmeden
Kullanılan suyun tekrar kullanımı

2010
742,07

2011
714,09

2012
768,08

2013
816,51

2014
786,66

111,22
638,77

107,12
621,28

104,28
690,48

101,03
746,18

99,26
724,46

383,96
210,17
7,92
595,51

371,76
204,60
7,95
604,52

443,94
202,83
7,67
668,74

504,82
198,45
7,36
727,71

495,41
186,12
6,62
687,84

489,59

497,90

480,00

466,64

439,42

74,64
414,95
5382,56

96,18
401,72
5501,85

100,50
379,50
5075,75

98,42
368,22
4656,53

83,49
355,93
4635,05

görülmektedir. Su kanal ve boru hatlarının kötü duru
mu dolayısıyla taşımacılıkta çok büyük miktar su
kaybı olmaktadır.
Yüzey su yataklarının hidrokimya durumlarının
değişmesinin nedenlerinden biri de doğrudan lağım
ve diğer pis sularla birleşmeleridir. Su kaynaklarının
en fazla kirlenmesine ise konutlarla kimya ve petrol
sanayi müesseseleri sebep olmaktadır.
Yüzey su kaynaklarının durumunu etkileyen olum
suz faktörlerden biri de hidroteknik yapıların bakım
sız olmalarıdır. Söz konusu yapıların büyük bir kısmı,
yerleşim yerleri ile sanayi müesseseleri için su basma
tehdidi oluşturmaktadır. Tataristan’ın yüzey sularının

Geleceğin Ekoloji
uzmanları İdilKama Millî
Parkı’ndaki
çalışmalara
katıldılar

Tataristan
Cumhuriyetindeki Su
Kaynaklarına
Lağım Sularıyla
Birlikte Akan
Kirletici Maddeler

milyon ton CO2 değerinden fazla gaz atmosfere atıl
maktadır.
İdil, Kama, Stepnoy Zay nehir derelerinin tanzimi,
su havzalarının topraklarında hidrolojik rejimin deği
şimine yol açtı. Su ve yer üstü ekolojik sistemlerine
yönelik artan kimyasal yük şartlarında bu sistemlerin
yapı ve fonksiyonları da değişti. Nehir havzalarındaki
ekolojik sistemlerin deformasyonu, su kaynaklarının
kirlenmesine ve su ekolojik sistemlerinin fonksiyonel
yapılarının bozulmasına yol açmaktadır. Ormanların
azalması ise küçük nehirlerin kurumasına, toprak
erozyonuna neden olmaktadır. Su kaynaklarının
koruma altında olduğu bölgelerde tarımın yapılması
ve suların akıp gitmesinin engellenmesine yönelik
faaliyetler de göl ve başka su birikintilerini kirlet
mektedir. Temel su kaynaklarındaki su kalitesi, pek
iyi değildir. Bu da su arıtma teknolojilerinin geliştiril
mesi ve kullanılmasını, olağanüstü hâllerde koruma
altında olan yeraltı kaynaklarına başvurulmasını
gerektirmektedir.
Sanayi müesseselerinde kullanılmış suyun tekrar
kullanma uygulamasının başlatılması, petrol çıkartıl Atmosfer hava
masında, elektrik enerjisinin üretiminde ve tarım durumunun
işlerinde kullanılan su miktar sayısının azaltılması ölçümü, 2016
sayesinde su kaynaklarının kullanımı 175 milyon m3
(% 19 oranında) azaldı. Ancak olumlu gelişmelerin
yanında olumsuz yönde bazı gelişmelerin olduğu da

durumunu komşu bölgelerden kirliliklerin cumhuri
yete taşınması da etkilemektedir. Yer altı suları hal
kın içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılamak
tadır. Teknolojilerin jeolojik çevreye etkisinin artışı
yer altı suların içerik ve kalitesi de dâhil olmak üzere
bu çevrenin temel unsurlarında değişikliklere yol

Pis lağım sularının miktarı, milyon m3

2010
489,6

2011
497,9

2012
480,0

2013
466,6

2014
439,4

Lağım sularıyla birlikte atılan kirletici maddeler, ton
Oksijenin biyolojik kullanımı
Petrol ve petrol ürünleri
Maddeler
Sülfat
Klorit
Ammonyum azotu
Nitrat
Nitrit
Fosfat
Magnezyum
Sentetk maddeler
Formaldehid
Bakır
Çinko
Nikel
Krom
Asitfenik
Manganez

5412,5
69,4
6763,3
64831,3
39516,7
2714,0
11552,2
202,6
861,9
371,5
42,0
10,5
1,0
3,0
1,0
0,4
0,6
7,0

4818,8
33,2
6320,3
67254,5
40373,0
1359,1
13669,2
204,4
814,0
415,4
46,7
2,3
0,6
2,2
0,8
0,4
0,4
6,9

6322,2
47,7
7178,6
69681,3
39568,3
1562,0
15660,4
191,0
679,5
394,8
55,5
1,9
0,4
2,2
0,7
0,2
0,2
4,1

4473,4
36,8
6160,4
64036,5
39123,7
1511,0
14354,5
176,7
600,2
338,1
62,8
2,1
0,8
2,5
0,3
0,2
0,2
1,6

3210,4
23,8
4130,7
63975,2
38188,3
1623,6
11625,5
219,5
545,9
382,5
50,6
3,2
0,5
1,6
0,1
0,3
0,2
3,1
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Ekoloji
Bakanlığı’nda
atmosfer havanın
korunması ile
ilgili yapılan
toplantı, 2016

Kazanka
Nehri’ndeki su
kalitesinin
ölçümü, 2016

açmaktadır. Özellikle cumhuriyetin güneydoğusun
da uzun bir süre petrol çıkartma faaliyetleri yapıldı
ğından dolayı buradaki ekolojik sorunların sayısı
daha fazladır.
Petrol çıkartma ve diğer ekonomik faaliyetler,
torakların verimliliğini kaybetmesine ve erozyon
süreçlerinin gelişimine yol açtı. Cumhuriyetteki top
rakların tarım fiziksel özelliklerinin değişiminin en
büyük sebeplerinden biri de sürmeye yarar toprakla
rın humus seviyesinin (düzeyinin) (son 20 yılda orta
lama 34 santimetrelik bir azalma söz konusu) ve
topraklarda humus oranının (ortalama % 1012 ora
nında) azalmasıdır. Kazan, Zelenodolsk, Nijnekamsk,
Zainsk, Mendeleevsk, Almetyevsk, Naberjnıe Çelnı
ve petrol yataklarının bulunduğu büyük sanayi ağları
nın etrafındaki topraklar ağır metal ve petrol ürünle
ri ile kirletilmiştir.
Son yıllarda tarım toprakları sıklaştırılmaktadır. Bu
da gübre, pestisid ve kimyasal zehirlerin nehirlere
atılmasına neden olmaktadır. Cumhuriyetteki tarım

çeşitliliğin korunmasının en temel garantisi olsa da
bunlar, Tataristan Cumhuriyeti topraklarının ancak %
2.2’sini oluşturmaktadır. Bu alan, bazı hayvan ve bitki
çeşitlerinin yok olmasının engellenmesi için yeterli
değildir.
Ağır metal ve toksik organik bileşimler içeren
lağım sularla diğer atıkların kullanım sorunu mevcut
tur. Yüksek toksik atıklar da dâhil olmak üzere sanayi
atıklar toplanmakta, ancak yer yer ekolojik normlara
uygun olmayan şartlarda korunmaktadırlar.
Cumhuriyette bitkileri hastalık ve parazitlerden koru
mak için yaklaşık 110 pestisid (tarım bitkilerinde asa
lak yaşayan canlıları öldürücü maddelere verilen ad)

kullanılmaktadır. Bazı ilçelerde gerek köylerde
gerekse de yüksek miktarda radyoaktif elementler
kullanılan sanayi müesseselerin yer aldığı bölgelerde
lokal radyasyon anomaliler yaşanmaktadır.
Günümüzde Mendeleevsk şehrinde bulunan L. Ya.
Karpov Kimya Fabrikası’ndaki radyasyon anomalile

2018 Dünya
Futbol
Şampiyonası ve
ekolojik
sorunlarla ilgili
Kazan’da yapılan
toplantının
katılımcıları, 2016

alanlarının üçte birlik kısmı için geçerli olan su eroz
yonunun da bunda etkisi vardır.
Ormanlık alanlarının hızlı bir şekilde yerleşmeye
açılması, orman bölgelerinin bölünmesine, iğne yap
raklı ve geniş yapraklı ağaçların yerini küçük yapraklı
ağaçların yer almasına sebep oldu.
Ormanların kesilmesi, su kaynakları ile atmosferin
kirlenmesi, orman yangınları, yer altı kaynaklarının
çıkartılması, rekreasyon süreçlerinin artması vs. biyo
lojik çeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Ormanların
kapladığı alan (1.225.700 hektar), buradaki doğa
koşulları için gerekli olan alandan neredeyse iki kat
daha azdır. Özel korunan doğal alanlar, biyolojik

rin ortadan kaldırılması sürecinde oluşan sanayi atık
lar büyük tehdit oluşturmaktadır.
Ekoloji Güvenlik Konsepti
Bölgedeki doğal kaynakların sanayi ve tarım işleri
için aktif bir şekilde kullanılması, cumhuriyet yöneti
mini ekoloji alanındaki siyaset ini gelişt irmeye
devam etmesini ve bölgesel ekoloji güvenlik sistemi
nin kurulmasını gerekt irmektedir. Gelişt irilecek
program aşağıdaki maddeleri içerebilir: devlet ekolo
ji sisteminin ve ekoloji güvenlik sisteminin geliştiril
mesi; ekoloji monitoring sisteminin oluşturulması;

Yapılan
modernizasyon
çalışmaları ve
arttırılan kontrol
sayesinde İdil
Nehri’ndeki
suyun kalitesi
artmaktadır

Bilyarsk’ta “Eko
Tataristan” adlı
ekolojik parkın
açılışı, 2016

sanayi ve doğayı koruma müesseselerin, teknolojile
rin, ulaşım araçlarının, sanayi süreçlerinin ekoloji
güvenliğinin arttırılması; ekoloji güvenliğin sağlan
ması için kontrol faaliyetlerinin düzenlenmesi; ekolo
ji güvenliğinin sağlanmasını öngören faaliyetlerin
ilmî araştırma çalışmalar desteğiyle yapılması; halkın
ekoloji alanında bilinçlendirilmesi.
Çevre düzeninin sağlanması ve olumsuz etkilerin
azaltılmasına yönelik faaliyet plânı yapılmalıdır.
Buna göre havanın kirlenmesini sağlayan uygulama
lardan kaçınılmalı, çevre kirlenmesine yol açan kim
yasal ve başka maddelerin lağım sularıyla birlikte su
kaynaklarına akmaları engellenmeli, halkın içme
suyu ihtiyacı karşılanmalı, egzojen
jeolojik süreçlerin ortaya çıkma
riskleri azaltılmalı, atık miktarları
azaltılmalı ve bunların yeniden
kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapılmalı, radyasyon kirliliğinin
azaltılmasına özen gösterilmelidir.
Havanın kirlenmesine yol açan
atık miktarının azaltılması; sanayi
de kullanılan teknolojilerin yeni
lenmesi, sanayi müesseselerinin
modernleştirilmesi, enerji tasarru
funu sağlayan teknolojilerin kulla
nılması, toz ve gaz arıtımını sağla
yacak yüksek teknolojilerden isti
fade edilmesi sayesinde gerçek
leşt irilmelidir. Özellikle ulaşım
araçlarının çevreye verdiği zararın
azaltılmasına önem verilmelidir.
Bunun için ekoloji açıdan daha az
zararlı olan yakıt ve gaz arındırıcı

Atıklarla çalışma
sürecinde
işadamlarının
karşılaştıkları
sorunlara dair
Ekoloji
Bakanlığı’nda
yapılan toplantı

teknolojiler kullanılmalı, şehir ve köylerde trafik
düzenlemesi yapılmalı, transit ve yük araçlar ikame
te ayrılmış alanlardan çıkartılmalıdır.
Atık suların su kaynaklarını kirletmesi de büyük
ekoloji sorunlarından biridir. Bu sorunun çözümü açı
sından su tasarrufu yapan teknolojiler kullanılmalı,
kapalı su dağıtma sistemleri geliştirilmeli, modern
biyolojik arıtma sistemleri inşa edilmeli, şehir ve köy
lerde çöp toplama işleri daha iyi organize edilmelidir.
Bunun dışında lağım sularının arıtılma işlemleri geliş
tirilmeli, çeşitli boru hatlarının ve toksik atık su içe
ren göllerin güvenli kullanımı sağlanmalı, toprak ve
su kirliliğinin yol açtığı muhtemel sorunların önüne
geçilmelidir.
Toprağın ekoloji açıdan zarar görmesi ise tarım bit
kilerindeki asalak yaşayan canlılara karşı kullanılan
öldürücü maddelerin kullanımının azaltılmasına, bit
kileri biyolojik koruma metodu ile korumaya alınma
sına, kimyasal metodların yerine biyolojik metodla
rın tatbikine bağlıdır.
Yer altı sularının kalitesinin artışı açısından ise eski
petrol ve hidrojeolojik yatakların kapatılması büyük
önem arz etmektedir. Bunlar günümüzde yer altı
suları açısından büyük tehdit oluşturmaktadırlar. Üre
tim ve tüketim atıklarının oluşumunun azaltılması ve
çok tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde gömülmesi
için uygun şartların oluşturulması açısından sanayi
müesseselerinde hammaddenin yerinde kullanılması
ve az atıklı teknolojilerin geliştirilmesi büyük önem
arz etmektedir. Cumhuriyette atık türüne göre çöple
rin ayrı toplanmasını öngören projenin hayata geçiril
mesi de ekolojik kirlenmeyi azaltacaktır.
Petrol üretimi ve tıbbî prosedürlerdeki radyasyon
tehlikesinin azaltılması, su kaynakları ile hidroteknik
yapılardaki tehditlerin bertaraf edilmesi, orman yan
gınlarının engellenmesi de cumhuriyet yetkililerinin
ekoloji durumunu iyileştirmek için üzerinde durduğu
meselelerdir. Çevre kalitesini arttırmayı öngören
uygulamalar özellikle ekoloji sorunlarından halkın da
etkilendiği, durumun en krit ik olduğu illerde
(Nijnekamsk, Kazan, Naberejnıe Çelnı, Zainsk,

Bugulma) hayata geçirilmelidir. Bunun dışında hay
van ve bitki dünyasındaki çeşitliliğinin korunması,
şehir ve köylerde ağaç dikimi ve park alanlarının art
tırılması gerekmektedir. Yine Tataristan Cumhuriyeti
topraklarındaki özel koruma alanlarının desteklen
mesi de önemlidir. Bitki ve hayvan dünyalarının
genetik fon ve çeşitliliğinin muhafazası için modern
metodlar geliştirilmeli, yasak yer ve yasak sezonlar
daki avlanma ile mücadele edilmelidir.
Tataristan Cumhuriyeti Ekoloji Güvenliği Konsepti,
sosyoekonomik ve demografik gelişime dair sorun
ların çözümünü, cumhuriyetin şimdiki nüfusu ve
gelecek nesillerinin doğa, kaynak, çevre gibi alanlar
da sorunsuz ve sağlıklı hayat yaşamalarını sağlaya
cak uygulamaların hayata geçmesini öngörmektedir.

İlmî ve Kültürel Potansiyel

Günümüz
Ta t a r i s t a n
Cumhuriyet i

İlmî ve Kültürel Potansiyel
Bilim

Bilim
Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi

üyesi, 74 üyesi, 28 onur üyesi, 14 yabancı üyesi bulun
maktadır. Akademinin bünyesinde 7 ayrı dalda ilmî
faaliyetler yürütülmektedir. Bu dallar şunlardır: sos
yal bilimler; sosyoekonomi; tıp ve biyoloji; tarım;
fizik, enerji ve yeryüzü bilimi, matematik, mekanik ve
araba yapımı bölümü; kimya ve kimya teknolojileri

Kazan, Doğu Avrupa’nın en önemli ilmî merkezle
rinden biridir. Burada dünyaca meşhur matematikçi
ler, kimyacılar, astronomi uzmanları, fizikçiler, şarki
yatçılar, dilciler, fizyologlar yetişti. N. İ. Lobaçevskiy,

N. N. Zinin, A. M. Butlerov, A. E. Arbuzov, E. K.
Zavoyskiy, K. Fuks, V. V. Radlov, Ş. Mercanî, K. Nasırî
ve birçok başka bilim adamının adı dünya bilim tarihi
ne altın harflerle yazıldı.
Kazan’daki ilmî çalışmalar sonraki yıllarda da
devam etti. Günümüzde Tataristan’da 15 akademik
enstitü ve merkez, 24 üniversite, 43 üniversitenin
şubesi, onlarca bilimsel araştırma enstitüsü faaliyet
göstermektedir. Tataristan Cumhuriyet i Devlet
Başkanı’nın 30 Eylül 1991 tarihli kararıyla Tataristan
Cumhuriyeti Bilimler Akademisi kuruldu. Devlet baş
kanının kararında akademinin kuruluşunun amacı şu
şekilde özetlenmiştir: “Akademi, cumhuriyette temel
bilimlerin gelişiminin sağlanması, maddî ve manevî
kültürler ile köy ekonomisinin güncel sorunlarının
çözümünde rolünün arttırılması, çeşitli ilmî müesse
selerinde yapılan ilmî araştırma faaliyetlerinin koordi
ne edilmesi için kuruldu.”
Akademi, kuruluşundan itibaren her geçen sene
gelişmektedir. Akademinin 39 bilim kurulu (gerçek)
Tataristan
Cumhuriyeti
Devlet Başkanı
N. Minnihanov’un
Tataristan
Bilimler
Akademisi ve
Rusya Bilimler
Akademisi Kazan
Bilim Merkezi’nin
temsilcileri ile
yaptığı görüşme
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bölümü ve akademinin Ulyanovsk Şubesi’dir.
Ulyanovsk’ta faaliyet gösteren şubede 1 gerçek üye, 7
üye bulunmaktadır.
Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nin faa
liyetleri ilmî, teknolojik, sosyoekonomik, sosyal ve
kültürel
sorunların
çözümüne
yönelikt ir.
Akademideki bilim adamlarının birçok projesi, dünya
çapındaki çalışmalardır.
Akademiye bağlı Sosyal Bilimler Bölümü’nün baş
kanlığını N. M. Valeev yapmaktadır. Bölümde M. Z.
Zakiev, İ. R. Tagirov, R. S. Hakimov, R. A. Yusupov gibi
akademikler; A. G. Ahmadullin, T. N. Galiullin, F. A.
Ganiev, A. G. Muhamadiev, R. R. Salihov, F. Ş. Huzin
gibi üyeler görev yapmaktadır. H. Ç. Alişina, M. B.
Piotrovskiy, bu alanda akademinin onur üyeleriyken,
N. Devlet, E. İhsanoğlu, İ. Fodor yabancı üyelerin baş
lıcalarıdır. Bu alanda akademiye bağlı enstitüler faali
yet göstermektedir. Bu enstitülerin en önemlileri
şunlardır: G. İbragimov Dil, Edebiyat ve Sanat
Enstitüsü, Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, “Prometey”
Deney Estetiği Enstitüsü, Sanatsal
Entelekt Laboratuvarı vb.
İlmî araştırmalar özellikle “Tatar
Halkı ve Tataristan Halkları:
Yeniden Doğuş ve Gelişim” konusu
çerçevesinde yapılmaktadır. Tatar
halkının tarih, dil, edebiyat, folk
lor, sanat, etnografya, felsefe ve
toplumsal düşünce tarihine dair
sorunlar üzerinde çalışan bölümün
bilim adamları önemli bilimsel
sonuçlar elde ettiler. Dil bilimi,
edebiyat ve halk sanatına dair
yapılan
önemli
çalışmalar,
Tataristan’ı Türkoloji alanında ön
plana çıkarttı. Bu alanda yapılan en
önemli çalışmalar ise şunlardır:
Çok ciltli Tatar Edebiyatı Tarihi,
Tatar Dili’nin Açıklamalı Sözlüğü,
dört ciltlik RusçaTatarca Sözlük,
tek ciltlik TatarcaRusça Sözlük, 12

ciltlik Tatar Folkloru Kitabı, üç ciltlik Tatar Dili’nin
Grameri, tarih, etnografya ve lehçeler atlasları vs.
Tarihçilerle arkeologlar ise Tatar halkının eski,
Ortaçağ ve yakın tarihine dair önemli eserler kaleme
aldılar. Etnografya, sanat bilimi ve toplumsal düşünce
tarihine dair kaleme alınan çalışmalar da ilim dünya
sında büyük ilgi gördü.
SosyoEkonomik ve Hukuk Araştırmaları. Bu bölü
mün başkanlığını akademi üyesi M. D. Şelkunov yap
maktadır. Onun dışında bu bölümde R. M. Safiullin, D.
Ş. Suleymanov, F. G. Hamidullin, F. N. Bagautdinov, İ.
R. Gafurov, A. B. Krasnov, V. N. Lihaçev, M. H.
Farukşin gibi akademi üyeleri ile A. A. Ahtamzyan, A.
H. Burganov ve R. S. Grinberg gibi onur üyeleri de yer
almaktadır. Bilimsel araştırmaların çoğu, akademiye
bağlı SosyoEkonomik Araştırmalar ve Hukuk
Araştırmaları Enstitüsü temelinde yapılmaktadır. Bu
bölümün bilim adamları “Tataristan Cumhuriyeti’nin
SosyoEkonomik, Hukukî ve Siyasî Modeli” adlı prog
ram üzerinde çalışmakta; Tataristan’ın sosyal gelişim
modeli, pazar ekonomisine geçiş sürecindeki ekono
mik süreçlerin değişimi, cumhuriyetin sosyal ve eko
nomik gelişimine dair devlet programı, devlet ve top
lumun hukukî ve siyasî temelleri, federalizmin gelişi
mine dair teorilerin geliştirilmesi gibi konularda araş
tırmalar yapmaktadırlar.

Tataristan
Cumhuriyeti
Bilimler
Akademisi’nde
yapılan VII.
“Tataristan’ın
Bilge Adamı”
yarışmasının galiplerinin ödül
töreni, 2015

Tıp ve Biyoloji Araştırmaları. Bu bölümün başkanlı
ğını akademi üyesi O. N. İlyinskaya yapmaktadır.
Onun dışında bu bölümde R. S. Garaev, İ. B.
Leşinskaya, M. K. Mihaylov, İ. A. Tarçevskiy, R. M.
Abdrahmanov, G. R. Vagapova, D. D. Gaynetdinova,
H. Z. Gafarov, V. Z. Latıpova, S. V. Maltsev, V. V.
Talantov gibi akademi üyeleri çalışmaktadırlar. Onur
üyeleri R. S. Akçurin ile R. İ. Jdanov, yabancı üyeler ise
Abdulla Abbas, E. D. Bürger, T. Hellbrügge ve başka
larıdır.
Travmatoloji ve Ortopedi Onarım Merkezi bu bölü
me bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu merkezin
en önemli amacı, klinik ve laboratuvar çalışmaları
yürüterek travmotoloji ve ortopedinin gelişimini sağ
lamaktır. Bu çalışmalar özellikle halkın ihtiyaçlarını
karşılamalı, teşhis ve tedavi metotlarının geliştirilme
sini sağlamalı ve bu alanda dünyadaki gelişmeler
takip edilerek yürütülmelidir. Aynı bölüm içerisinde
yer alan Doğa Sistemleri Ekolojisi Enst itüsü ise
Tataristan Cumhuriyeti doğasının korunması görevini
üstlenmiştir.
Tarım Bilimleri. D. İ. Fayzrahmanov’un başkanlığını
yaptığı bu bölümde ayrıca L. P. Zaripova, A. Z.
Ravilov, İ. A. Gaysin, F. Z. Kadırova, R. İ. Safin, F. S.
Sibgatullin gibi akademi üyeleriyle N. K. Mazitov, F.
D. Samuilov ve O. Sindir Kamil gibi onur üyeleri yer
almaktadırlar. Adı geçen bilim adamlarının üzerinde

Tataristan Bilimler
Akademisi’nin 25.
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kutlamalarına
Tataristan
Cumhuriyeti
Devlet Danışmanı
M. Ş. Şaymiev de
katıldı

çalıştığı konuların başında bulaşıcı ve bulaşıcı olma
yan hastalıkların teşhis ve tedavi metotlarının gelişti
rilmesi meselesi yer almaktadır. Yine tarım ve hayvan
cılık alanlarındaki verimliliğin arttırılması, kaza ve
doğal felaket şartlarında hayvan ve tarım alanlarının
radyasyon tehlikesine karşı korunması, cumhuriyetin
tarım ve hayvancılık sektörlerinde reformların ger
çekleştirilmesi ve bunun alt yapısının hazırlanması,
bu sektörlerde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi
gibi konular da bu alanın uzmanlarının ilgi alanıdır.
Bütün bu araştırmalar Veterinerlik Enstitüsü, Tarım
Enstitüsü gibi ilmîaraştırma enstitüleriyle yine bu
alanda faaliyet gösteren Kazan’daki akademiler tara
fından yürütülmektedir.
Matemat ik, Mekanik ve Mühendislik Bilimi.
Akademi üyesi Yu. F. Gortışev’in başkanlığını yaptığı
Matematik, Mekanik ve Mühendislik Bilimi Bölümü
Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nin en
güçlü bölümlerinden biridir. G. L. Degtyarev, İ. M.
Zakirov, Yu. G. Konoplev, V. M. Paymuşin, İ. H.
Fahrutdinov, M. M. Arslanov, V. A. İvanov, Yu. V.
Kojevnikov, V. A. Maksimov, S. R. Nasırov, A. M.
Suleymanov, İ. G. Hisameev gibi akademi üyeleri bu
alanda önemli çalışmalara imza atmaktadırlar. Bilim
adamları matematik, mekanik, hidromekanik, haber
leşme teknolojileri, mühendislik bilimi ve makine
yapımı gibi alanların temel ve pratik meseleleri üze
rinde çalışmaktadırlar. Adı geçen bilim adamları bu
alanda önemli ilerlemeler kaydettiler. Dünya çapın
daki keşiflerden biri de süreçlerin tersine çevrilemez
liği ile ilgili sorunların çözümüne dair geliştirilen yeni
yaklaşımdır.
Fizik, Enerji ve Yeryüzü Hakkındaki Bilimler. Bu
bölümde A. L. Abdullin, R. R. İbatullin, A. V. İlyasov, R.
H. Muslimov, R. Z. Sagdeev, K. M. Salihov, Ş. M. Çab
darov, L. K. Aminov, G. Yu. Dautov, V. P. İvanov, N. F.
Kaşapov, L. R. Tagirov adlı akademi üyeleri görev yap
maktadırlar. V. Lübitz, K. Möbius, Yu. Hennig gibi
isimler, akademinin bu alandaki yabancı üyeleridir.
Bölüm üyelerinden üçü Lenin Ödülü, yedisi Tataristan
Cumhuriyeti İlim ve Teknoloji Ödülü sahibidirler.
Araştırmalar üç temel yönde yapılmaktadır: “Yeni
Perspektif Materyaller ve Teknolojiler”, “Tataristan
Cumhuriyet i
Enerji
İlmi’nin
Gelişimi”,
“Mikroelektronik ve Moleküler Elektronik”. Bu alanda
faaliyet yürütmek üzere birkaç ilmî araştırma merke
zi kuruldu: Yüzey Fiziği Ve Perspektif Teknolojiler
Araştırma Merkezi, Enformasyon ve Hesaplama
Tekniği Araştırma Merkezi, Yeni Bilgisayar ve
Teknolojiler Araştırma Merkezi, Petrol Yataklarını
Keşif Metotları Gelişt irme Merkezi, “Dulkın”
Gravitasyonel Dalgaları Araştırma Merkezi. Bunun
dışında doğal bilimlere dair dört kurul daha faaliyet
göstermektedir. Çeşitli içerikteki buharlardan hidro
karbon çıkarma teknolojileri geliştirildi. Bu uygulama
sayesinde tüm Rusya çapında yıllık 1.3 trilyon Ruble
kâr elde edilmektedir. Sondaj maden posalarını arıt
maya yönelik masraflı projeleri ekonomik açıdan kârlı
projelere dönüştüren teknolojiler geliştirildi. Bunun
ülkeye yıllık getirisi ise 400 milyar Ruble’dir. Çeşitli
kolektör tiplerinin üretimi ve bunların teknolojik ola
rak geliştirilmesi, petrol üretimini arttırmakta ve
kolaylaştırmaktadır.
Kimya ve Kimya Teknolojileri. Akademi üyesi V. İ.
Galkin’in başkanlığını yaptığı bölümde G. S.
Dyakonov, S. G. Dyakonov, A. İ. Konovalov, A. M.
Mazgarov, R. S. Sayfullin, F. G. Ahmadiev, E. S.
Batıeva, F. A. Garifullin, A. Yu. Kopılov, G. N.
Marçenko, G. V. Romanov, S. V. Yuşko gibi akademi
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üyeleri görev yapmaktadır. A. A. Berlin, V. V. Lunin, R.
Z. Sagdeev ve S. N. Haciev, akademinin bu alandaki
onur üyeleridir.
En önemli çalışma alanlarının başında kimya ve fos
for bileşim teknolojisi, fizyolojik akt if maddeler,
kimya alanında elde edilen başarıların tıp ve sanayide
kullanımı, petrokimya, petrol çıkartma ve işleme vb.
gelmektedir. Tayf analitizi, difraksiyon araştırma, zor
çıkartılan petrol ve doğal madenleri araştırma gibi
konuların incelendiği ilmî araştırma merkezleri bu
bölüme bağlı olarak faaliyet göstermektedirler.
Kimyacı bilim adamların çalışmaları, büyük teorik ve
pratik öneme sahiptir. Bu çalışmaların başında ekolo
jik olarak güvenli ve enerji tasarru
fu yapan fosfor içerikli bileşimleri
sentezleştiren teknolojilerin, bitki
lerin büyüme hızını ayarlayan
regülatörlerin, bitki ve hayvanları
hastalık ve zararlı böceklerden
koruyan ekolojik olarak az tehlikeli
ilaçların, tarım kuruluşlarının atık
larından gübre yapım teknolojileri
nin üretimi ve işlenmiş yağlama
yağlarının yenilenme metodunun
geliştirilmesi, onlardan yeni yağla
rın, emülsiyonların yapımı, çok
işlevli yeni organik olmayan ve
polimer materyallerin ve köy eko
nomisi amaçlı başka birçok ihtiyaç
malzemesinin yapımı gelmektedir.
Akademinin Ulyanovsk Şube
si’nde S. V. Bulyarskiy, K. K.
Vasilyev, A.G. Galiakberov, L. L.
Katalımov, İ. Ya. Kats, A. İ. Fefilov
adlı akademi üyeleri çalışmaktadır.
Akademinin bu şubesi, Tataristan
Cumhuriyeti ile Ulyanovsk İli ara
sında ilmî ve kültürel alanında
işbirliğinin geliştirilmesini öngö
ren anlaşma çerçevesinde kurulan
Tataristan Cumhuriyet i Bilimler
Akademisi’nin bir bölümüdür. Bu
şube, Ulyanovsk İli’ndeki üniversi
te ve enstitülerinde görev yapan
bilim adamlarını tek çatı altında
toplamaktadır. Şubeye bağlı ola
rak çok sayıda ilmî araştırma mer
kezi, enstitüler ve diğer ilmî mües
seseler faaliyet göstermektedir.
Şubeye bağlı ilmî müesseseler
Tataristan Bilimler Akademisi
yönetimi ile Ulyanovsk İli yöneti
minin ortak kararıyla kurulmakta
ve faaliyet göstermektedirler.
Akademinin bu şubesinin en

Kazan Bilim Merkezi, 1945’te
SSCB Bilimler Akademisi’nin şube
si olarak kuruldu. 1963’te bu mer
kez lağvedildi, 1973’te yeniden faaliyete geçirildi.
Merkezde yaklaşık 1.000 kişi çalışmaktadır.
Bunlardan 3’ü akademinin gerçek üyesi, 6’sı üye, 91
doktor ve 290 yüksek lisans (kandidat) unvanına
sahip bilim adamıdır. Merkezin başkanlığını Rusya
Bilimler Akademisi Başkanı ve Tataristan Cumhuriyeti
devlet ödülü sahibi O. G. Sinyaşin yapmaktadır.
Kazan Bilim Merkezi’nin bünyesinde V. E.
Alemasov, A. İ. Konovalov, İ. A. Tarçevskiy, K. M.
Rusya Bilimler
Salihov, O. G. Sinyaşin, İ. B. Haybullin, E. E. Nikolskiy
Akademisi Kazan adında bilim okulları faaliyet göstermektedir.
Bilim Merkezi’nin Bunlardan ikisi (O. G. Sinyaşin ve E. E. Nikolskiy okul
binası
ları) 2003’te kuruldu.
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Rusya Bilimler Akademisi’nin Kazan Bilim Merkezi
özellikle kimyasal organik bileşimler, nükleer rezo
nans, moleküler fotokimya, ısı enerjisi, makine yapı
mı, bitkilerin fizyolojisi ve biyokimyası, biyofizik gibi
alanlarda başarılı çalışmalarla ün kazanan ilmî ensti
tüleri tek çatı altında birleştiren bir kuruluştur.
Bu merkezin bünyesinde aşağıdaki beş enstitü faa
liyet göstermektedir:
A.E. Arbuzov adında Organik ve Fiziksel Kimya
Enstitüsü. Bu ilmî müessese, en büyük fizikkimya ve
kimyabiyoloji araştırma merkezidir. Enstitü özellikle
organik kimya, petrol ve fizyolojik aktif maddeler
kimyası gibi alanlarda uzmanlaşmış bulunmaktadır.
Enstitünün temel amaçlarını şöyle özetleyebiliriz:
Sentez metotlarının geliştirilmesi, fosfor ve benzeri
elementlerin organik bileşimlerinin yapı ve özellikle
rinin araştırılması, yeni teknolojiler için enerji tasar
rufu yapan ve ekolojik açıdan güvenli olan organik
fosforlu bileşikleri elde etme metotları üzerinde çalı
şılması, tıp ve tarımda yeni biyolojik ilaçların üretil
mesi, petrokimya alanında önemli çalışmaların yürü
tülmesidir.
Organik ve Fiziksel Kimya Enstitüsü’nün bünyesin
de ilaçların kalite kontrolünü yapan Rusya’nın ilk böl
gesel ilaç kontrol merkezi faaliyet göstermektedir.
E. K. Zavoyskiy adında Kazan FizikTeknik
Enst itüsü. Kazan FizikTeknik Enst itüsü’nde fizik
araştırmaları, 1944’te Kazan’da E. K. Zavoyskiy’in
elektron paramanyetik rezonansı buluşuyla başladı.
Enstitünün gurur duyduğu ve çalışmalarını devam
ettirdiği alan ve konular şunlardır: Elektron para
manyetik rezonansın buluşu, elektron paramanye
tik rezonans tayf çizgilerinde ince etkileşimlerin tes
piti, 57 Fe izotop çekirdeğinin belirlenmesi, ışık yan
kısının etkisinin teorik öngörüsü, elektrik kristaller
de elektroakustiklerin bulunması vs. Enstitü, şüphe
siz bu konu ve alanların dışında da araştırmalar yap
maktadır.
Kazan Biyokimya ve Biyofizik Enstitüsü. Bu ensti
tüde bitkilerin biyojenik ve abiyojenik stres faktörleri
ne adaptasyon mekanizmaları, bitkilerin hücrelerinin
metabolizması ve fonksiyonel rolü, fermentlerin yapı
sı, dinamiği ve fonksiyonları, mikroemulsiyonların
dinamik ve elektriksel özellikleri, biyosistemlerdeki
bütün mekanizmalar gibi konular üzerinde önemli
çalışmalar yapılmaktadır.
Yapılan çalışmalar sonucunda lipitlerin yeni biyolo
jik aktif bileşimleri keşfedildi, insan mikroplazmasın
daki moleküler temeller belirlendi, sinir sisteminde
enformasyon ileten moleküler mekanizmalar hakkın
da yeni bilgiler edinildi, sinirkas hastalıklarının oluşu
mu ve tedavisine dair önemli tespitler yapıldı.
Biyofizik alanındaki çalışmaların sonuçları ise radyo
ve optik spektroskopi kullanım metotları, teorik fizik
ve bilgisayar modellemeleri ile ilgilidir.
Mekanik ve Makine Yapımı Enstitüsü. Bu enstitü,
ince duvarlı konstrüksiyonların mekaniği, dalga sis
temleri, gözenekli ve teknolojik yapılarda çok fazla ve
çok parçalı çevrelerin dinamiği, değişen yapılı yöne
tim sistemlerindeki sabitlik teorisi gibi konularda
başarılı çalışmalar yürütmektedir. Bu alanlarda yapı
lan araştırma sonuçları ve geliştirilen uygulamalar,

Tatneft ve Nijnekamskneftehim adlı cumhuriyetin
önde gelen iki şirketinde başarılı bir şekilde hayata
geçirilmektedir.
Enerji Bölümü. Enstitü statüsüne sahip olan bu
bölümde ekolojik sorunlar da dâhil olmak üzere pet
rol ve bitüm plastlarına etki eden yeni enerji teknolo
jileriyle ısı fizik etkisinin ilmî temelleri geliştirilmekte,
diyagnostik ve enerji tasarrufu amaçlı olarak karma
şık gazodinamik ve ısı değişim süreçlerinin modelle
mesi yapılmakta, termodinamik ve ısı fiziği alanında
önemli teoriler ortaya atılmaktadır.
Rusya Bilimler Akademisi Kazan Merkezi’nin ensti
tüleri Tataristan ve Rusya çapında ilmîteknik prog
ramlar gelişt irip hayata geçirmekte, uluslararası
anlaşma ve kontratları uygulamada önemli katkılarda
bulunmaktadırlar. Rusya Bilimler Akademisi Kazan
Bilim Merkezi, federal seviyede ilmî teknik program
ları koordine etmekte, devlet seviyesindeki projeleri
hayata geçirmektedir. Bu merkez, cumhuriyetteki en
büyük proje ve programların hayata geçirilmesi konu
sunda Tataristan Bilimler Akademisi ile işbirliği yap
maktadır.
Kazan (Privoljskiy) Federal Üniversitesi
Rusya Federasyonu’nun en büyük ve en eski üniver
sitelerinden biri olan Kazan Üniversitesi’nin ilmî
pedagojik faaliyetleri çok eskiye uzanmaktadır.
H. D. Fren, O. M. Kovalevskiy, A. K. KazımBek, İ. N.
Berezin, V. P. Vasilyev, N. F. Katanov ve Tatar dili ve
edebiyatı araştırmalarını başlatan İbrahim Halfin gibi
Kazan Üniversitesi’ndeki Şarkiyatçıların çalışmaları,
Kazan’ı Avrupa’da Şarkiyat bilimi merkezi hâline
getirmişti.
Günümüzde Kazan Devlet Üniversitesi’nde 6.600
kişi çalışmaktadır. Bunlardan 3.000’den fazlası ilmî
pedagoji alanında görev yapmaktadır (bunlardan
1.880’i yüksek lisans (kandidatskaya), 409’u doktora
unvanına sahip bilim adamıdır). Kazan Devlet Üniver
sitesi’nin 100’den fazla öğret im üyesi, Rusya
Federasyonu Emektar Bilim Adamı ve Tataristan
Emektar Bilim Adamı unvanlarına sahiptirler.
40’tan fazla yabancı üniversite ile anlaşması bulu
nan üniversite, yurt dışındaki birçok ilmî müessese ile
işbirliği yapmaktadır.
En önemli ilmî araştırma sonuçlarını Kazan Devlet
Üniversitesi’nin öğretim üyeleri yayımladıkları 3.500
çalışmada paylaşmaktadırlar.
Üniversite her sene yaklaşık 4050 ilmî toplantı
(sempozyum, konferans, yuvarlak masa toplantısı,
seminer) gerçekleştirmektedir. Bunlardan üçte biri,
uluslararası seviyededir.
“Entegrasyon” adlı federal program çerçevesinde
üniversitede “Fizik”, “Kimya”, “Biyomerkez”,
“Biyomedikal Optik”, “Astronomi” adlı ilmî eğitim
merkezleri kuruldu. Biyoloji ve ekoloji bölümleri eks
pedisyonlar gerçekleşt irmektedir. Yine üniversite
bünyesinde uluslararası gençlik okulları (kulüpleri)
faaliyet göstermektedir. Bunların en önemlileri şun
lardır: “Koherent Opt ik ve Opt ik Spektroskopi”,
“Manyet ik Rezonansın Aktüel Sorunları”, N. İ.
Lobaçevskiy Matemat ik Merkezi, Teorik Fizik ve
Matematik Fiziği Seminer Okulu, “Canlı Söz” Öğret
menler Okulu.
Üniversitenin ilmî faaliyetlerinin hayatındaki en
önemli gelişmelerinden biri de CRDF adlı Amerikan
Araştırma ve Geliştirme Fonu’nun madd î desteği ile
“XXI. Yüzyılın Materyalleri ve Teknolojileri” adlı ilmî
eğitim merkezinin kuruluşu oldu.
Üniversitenin Coğrafya ve Jeoekoloji Fakültesi,
2013’te 75. yıl dönümünü kutladı. A. Ya. Kupfer, P. İ.
Krotov, V. N. Sementovskiy, P. T. Smolyakov, N. V.
Kolobov, A. V. Stupişin, N. İ. Blajko, E. P. Busıgin gibi
XIX.XX. yüzyıl meşhur bilim adamları, fakültenin
ün kazanmasında büyük rol oynadılar. Onlar yeryü
zü biliminin gelişimine önemli katkıda bulundular;
coğrafya, jeomorfoloji, meteoroloji alanlarında
uzman yetiştirdiler. Üniversitenin Jeoenformasyon
ve Haritacılık Bölümü’nde öğrenci yet işt irilmeye
başlandı.
Moleküler Fizik Bölümü’nde nükleermanyet ik
rezonans diffüzometre adı verilen bir aygıt yapıldı ve
kullanılmaya başlandı. Bu aygıt eşi benzeri olmayan
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özelliklere sahip olup moleküllerin incelenmesinde
kullanılmaktadır. Benzeri aygıtlardan en önemli farkı
ise manyetik alandaki yüksek değişim ölçüsüne (560
tesla/m) sahip olmasıdır. Karşılaştırma için örnek
verecek olursak, benzer en iyi yabancı aygıt olan
Bruker marka diffüzometrenin manyetik alanının
yüksek değişim ölçüsü 10 tesla/m’dir.
Mineraloji ve Petrografi Bölümü’nde Kazan Optik
Mekanik Fabrikası tarafından geniş diyapazonlu mik
rospektrofotometre adı verilen ve 200 — 1.500 rad
yasyon diyapazonda çalışma imkânı yaratan bir aygıt
üretildi. Bu aygıt, 0.001’den 4.000 değişim birimine
kadarki optik yoğunluğu ölçme imkânı vermektedir.
Yeraltı Kaynaklarının Keşfinin
Jeofizik Metotları Bölümü’nde ise
dip tortul kütleleri ayıklama aygıtı
yapıldı. Çeşitli derinliklerdeki göl
lerin incelenmesinde kullanılan bu
aygıtlar, önceden ulaşılması müm
kün olmayan derinlikteki (7 metre
ye kadar) dip tortul kütleleri ayıkla
ma imkânı tanımaktadır. Yine
bölümde dağlık kayaların manye
tik özelliklerinin incelenmesi için
spektrometre adlı aygıt yapıldı. Bu
aygıt ekoloji, paleojeofizik, strati
grafi (katbilimi) gibi alanlardaki
çalışmalarda kullanılmaktadır.
Mikrobiyoloji Bölümü’nde Prof.
Dr. T. V. Bagaeva hidrokarbonların
sülfat bakterileriyle sentezine dair
önemli çalışmalar yaptı. İnsanlığın
ihtiyaç duyduğu petrol ürünlerini
hava basıncı ve oda sıcaklığında
elde etme gibi önemli bir sorunun
çözümü bulundu.
Aynı bölümün bir başka profesö
rü R. P. Naumova ise meslektaşla
rıyla birlikte biyoteknoloji alanında
dünya çapında bir keşif çalışması
yaptı. Kimya sanayisi müessesele
rinin lağım sularını arıtmaya ve
petrol ürünleriyle kirlet ilen toprağı temizlemeye
yönelik biyoteknolojiler üretildi.
Günümüzde Kazan Devlet Üniversitesi’nin rek
törlüğünü Tataristan Cumhuriyet i Rektörler Birliği
Başkanı, Ekononi Profesörü İ. R. Gafurov yapmak
tadır.
A.N. Tupolev Kazan Devlet Teknik Üniversitesi
A.N. Tupolev Kazan Devlet Teknik Üniversitesi,
Rusya Federasyonu’nun İdil bölgesinin en büyük ilmî
müesseselerinden biridir. Üniversitenin bünyesinde 5
ilmî araştırma merkezi, 12 ilmî teknik merkez, 50’den

fazla ilmî araştırma laboratuvarı faaliyet göstermek
tedir. Üniversite bünyesinde sosyal bilimler, teknik ve
doğal bilimler alanlarında 22 ilmî dalda çok yönlü
araştırmalar yapılmaktadır.
Son yıllarda üniversitede gaz çıkarma istasyonları
yapıldı ve bunlar Permtransgaz, Volgotransgaz,
Nadımgazprom gibi ülkenin önemli enerji şirketlerine
teslim edildi. Bunun dışında yaklaşık 150 adet gaz ve
sıvı hidrokarbon yakıtlarla çalışan hava ısıtma aygıtı
yapıldı. Bunlar gerek teknolojik gerekse de ekolojik
açılardan Avrupa standartlarında teknolojilerdir.
Üniversitenin bilim adamları ile uzmanları Kazan
Helikopter Fabrikası ile birlikte “Ansat” adlı çok amaç
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lı hafif helikopterin yapımına katıldılar. Bu helikopter,
kendi sınıfında dünyadaki en iyi helikopterlerden biri
dir.
Tataristan Bilimler Akademisi üyesi, Rusya
Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyet i Emektar
Bilim ve Kültür Adamı, Akademi’nin H. M. Muştari
Ödülü ve Tataristan Devlet Ödülü sahibi, fizikmate
matik doktoru, Profesör V. N. Paymuşin başkanlığın
daki heyet, Kama ve Kazanka nehirlerindeki köprüler
le Kazan’daki tünel ve metro istasyonlarının projeleri
nin çizimini ve bu projelerin hayata geçirilmesini ger
çekleştirdi.

F. S. Yunusov ve A. N. Lunev gibi profesörlerin baş
kanlığında ise aşındırıcı enstümanlarla karışık fazlı
yüzeyleri şekillendirme alanında büyük ilmî araştırma
ve deneyler yapılmaktadır. Tataristan Bilimler
Akademisi’nin üyeleri olan T. K. Serazetdinov ve G. L.
Degtyarev başkanlığındaki heyet ise hareketin opti
mum yönetim ve sabitliği teorisi üzerinde başarılı
araştırmalarda bulundular. Rusya Bilimler Akademisi
üyesi V. E. Alemasov ve Tataristan Bilimler Akademisi
üyesi A. F. Dregalin’in başkanlığını yaptığı bilim
adamları grubu ise termik motor ve enerji tesisatla
rındaki fizikteknik sorunlar konusunda çalışmalar
yürütmektedir.
Üniversite profesörleri, hastaların diagnozunun
takibine ve sindirim aygıtı ameliyatı sonrasındaki
kontrol süreçlerine dair bilgisayar sistemi geliştirdi
ler. Rusya Federasyonu Emektar Mucidi ve teknik
bilimler doktoru, Profesör V. M. Soldatkin başkanlı
ğındaki grubun çalışmaları neticesinde konut ve iş
yerlerinde havanın iyonizasyonunu sağlayan orijinal
aygıtlar üretildi.
“Açık Hava”
programı için
A. N. Tupolev
Üniversitenin bünyesinde 6 fakülte ve 21 bölüm Fabrikası’nda
faaliyet göstermektedir. 1992 yılından itibaren üni üretilen TUversite, örgün ve açık öğretim şeklinde çok basamak 214ON uçağı

Kazan Devlet Ekonomi Üniversitesi

lı eğitim vermektedir. Çok basamaklı öğrenci yetiştir
me sistemi, üniversitedeki temel 4 yıllık eğitimden
sonra, eğitimin bir süre daha devamını (uzmanlaşma,
özgün eğitim) öngörmektedir.
Kazan Devlet Ekonomi Üniversitesi’nde 4.000’den
fazla öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitede ders
veren 308 bilim adamından 195’i ilmî unvana sahip
kimselerdir. Bunların da 25’i ekonomi doktorudur.
Günümüzde üniversitede çeşitli bilim dallarında 90
öğrenci yüksek lisans yapmaktadır. 2007’den beri üni
versitenin rektörü, Prof. Dr. Şamil Mahmutoviç
Valitov’dur.
Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi, yüksek eğitim,
lisans üstü ve ek profesyonel eğitim veren devlet
kurumudur. Cumhuriyetin önde gelen üniversitelerin
den biri olan Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi, St.
Petersburg ve Moskova’dan sonra Rusya’nın üçüncü
pedagoji okulu olan 24 Ekim 1876’da kurulan Kazan
Öğretmen Enstitüsü’nün devamı niteliğindedir. Üni
versitenin rektörü, pedagoji doktoru, profesör Zyamil
Gazizovich Nigmatov’dur.
Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin profesörler
den oluşan geniş bir kadrosu vardır. Bu husus, öğren
cilere çok yönlü meslekî eğitim almalarına imkân ver
mektedir. Yine psikopedagoji bilim dallarında da eği
tim verilmektedir. Yabancı Diller Fakültesi’nin bazı
bölümleri (İngilizce ve Çince; İngilizce ve Japonca vs)
özellikle dikkat çekmektedir. Öğretmen ihtiyacı her
zaman mevcuttur. Üniversite dönemin ihtiyaçlarını
dikkate almakta, eğitimi Tatarca ve Rusça olmak
üzere iki devlet dilinde vermektedir. Ayrıca öğrencile

A.N. Tupolev
Kazan Devlet
Teknik Üniversitesi
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Tarım
Üniversitesi’nin
rektörü D. İ.
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re ek İngilizce eğit imi verilmektedir. Rektörlük,
Tataristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile birlikte üni
versite mezunlarını yerleştirme konusunda işbirliği
yapmaktadır. Bu alanda % 100 oranında bir sonuç
alınmaktadır. Üniversitede 6.000’den fazla öğrenci
okumaktadır. Bunlardan yaklaşık 200’ü, üstün başarı
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Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nde 18 dalda eği
tim verilmektedir. Bunların başında ekonomi ve tarım
sanayi kompleksinin yönetimi, muhasebe, tarım ve
bitki yetiştiriciliği, hayvancılık, köy ekonomisinde
makine kullanımı, teknik servis, orman ekonomisi ve
ekoloji, sosyal bilimler vs. gelmektedir. Üniversitede

ödülü (notların hepsi 5 üzerinden 5) alarak mezun Kazan Devlet
22 bilim okulu faaliyet göstermektedir. 22 anabilim
olmaktadır.
Tarım Üniversitesi dalında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
Üniversitede pedagoji, teorik fizik, fizyoloji, karşı
Üniversitede görev yapan bilim adamları ilmî pro
laştırmalı dil bilimi, millî okullarda Rus Dili ve
jeleri ile şehir, cuhuriyet, bölgesel ve uluslararası
Edebiyatı derslerinin okutulma metodolojisi, Tatar
çaptaki sergilere katılmaktadırlar. Son beş yılda
edebiyatı tarihi, matematik analiz, sosyoloji alanla
Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’ndeki bilim adamla
rında ilmî okullar (ekoller) gelişti.
rının çalışmaları Rusya ve uluslararası çapta 35 ödüle
Üniversitenin öğretim üyeleri her sene 810’u kitap,
layık görüldü. Modern laboratuvar, sanayi müessese
50’den fazlası okul kitabı ve yardımcı kitap olmak
ve ortak projeler aracılığıyla tarım sanayi kompleksi
üzere yaklaşık 800 yayın yapmaktadırlar.
nin önde gelen temcilci şirketleri ile işbirliği yapıl
maktadır.
Kazan Devlet Tarım Üniversitesi
Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nde tarım ürünleri
nin toplanma ve işletilmesinde kullanılan tasarruflu
Günümüzde cumhuriyetin büyük eğitim ve ilmî
teknolojilerin üretimine ve bunların aktif olarak kulla
merkezi olan Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nin
nılmasına büyük önem verilmektedir. Üniversite, böl
bünyesinde Ekonomi Enstitüsü, Mekanik ve Teknik
genin diğer önde gelen ilmî müesseseleriyle de yakın
Servis Enstitüsü, Tarım Fakültesi ile Ormancılık ve
işbirliği içerisindedir. Üniversitenin bünyesinde tarım
Ekoloji Fakültesi faaliyet göstermektedir.
sanayi inovasyon merkezi, tarım alanında kullanılan
Adı geçen enstitü ve fakültelerin 12 bölümünde, 5
tasarruflu makine üretim merkezi, danışma, ihtisas
anabilim dalında, 22 yüksek lisans anabilim dalında, 2
yükseltme merkezi, tarım ve orman kaynaklarının
doktora anabilim dalında eğitim verilmektedir. Ayrıca
aerokozmik araştırmaları merkezi faaliyet göster
iht isas yükseltme kursları, profesyonel mesleği
mektedir. Yine üniversite, Rusya Bilimler Akademisi,
mükemmelleştirme, ek ve üniversite öncesi kursları
Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Ekoloji ve
vermektedir. Üniversitede 5.000’den fazla öğrenci
Doğal Sistemleri Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti
eğitim görmektedir. Kuruluşundan beri (92 yıl boyun
Tarım Bakanlığı’na bağlı İnovasyon Merkezi ile işbirli
ca) tarım ve orman ekonomisi için 36.000’den fazla
ği geliştirmektedir.
uzman – ziraat mühendisi, orman işleri mühendisi,
Kazan Devlet Teknoloji Üniversitesi
makine mühendisi, ekonomist, muhasebeci — yetiş
tirildi. Üniversiteye giriş puanı çok yüksek olmasına
Kazan Devlet Teknoloji Üniversitesi, günümüzde
rağmen üniversite büyük ilgi görmektedir.
kimyateknoloji alanındaki Rusya Federasyonu’nun
Üniversitenin birçok profesörü Rusya Federasyonu
en büyük eğitim merkezlerinden biridir. Üniversite,
ve Tataristan Cumhuriyeti’nin en büyük devlet ödülle
“Kimya Teknolojileri” alanında mühendis yetiştirme
ri ile ödüllendirilmiştir.
konusunda lider konumundadır. Burada profesyonel

Kazan Devlet
Teknoloji Üniversitesi

cını karşılayan oksitlemeli fosforitleştirmeyi keşfetti.
1961’de Prof. Dr. D. M. Zubairov insan ve hayvan
organizmalarında kesintisiz kan pıhtılaşmasını tespit
etti. Bu keşfi dolayısıyla Zubairov, 1991’de bilim ve
teknoloji alanında Rusya Federasyonu Devlet Ödü
lü’ne layık görüldü.
Kazan Sağlık Okulu. Profilaksi (hastalığı önleme
tedbirleri) alanında çok yönlü araştırmaların yapılma
sı, Kazan Devlet Tıp Üniversitesi’nin bünyesinde profi
laksi ile ilgili dört ayrı bölümün açılmasına yol açtı.
Rusya Tıp Bilimleri Akademisi üyesi Prof. Dr. N. H.
Amirov’un başkanlığında yapılan ilmî araştırma çalış
maları, Rusya ve tüm dünyada kabul gören sanayi hıf
zıssıhhası ve iş sağlığı gibi bağımsız tıp alanlarının
oluşmasını sağladı.
Kazan Nörofizyoloji Okulu. Prof. Dr. İ. N. Volkov,
Prof. Dr. H. S. Hamitov ve Rusya Tıp Bilimleri
Akademisi üyesi A. L. Zefirov bu alanda yapılan araş
tırmaları yönlendiren başlıca bilim adamlarıdır. Bu
alandaki önemli çalışmalardan biri de periferik sinir
kas sinaptik aygıtının çalışma ve regülatör mekaniz
maları ile ilgiliydi. Bu konu üzerinde E. E. Nikolskiy, R.
A. Giniatullin, A. H. Urazaev gibi profesörlerin baş
kanlığında birkaç grup çalışmaktadır. Bilim adamları
nın üzerinde çalıştığı son konulardan biri de kalp
damar sistemi fizyolojisidir. Çalışmaların başında R.
R. Nigmatullina bulunmaktadır.
Kazan Pediatri Okulu. Pediatri tıp alanında çok yönlü
çalışmaların yürütülmesi, bu alanda birkaç temel anabi
lim dalının oluşup gelişmesini sağladı. Bu anabilim dalla
rının bazıları şunlardır: Patogenez Meselelerinin
Araştırılması ve Bakteriyel Enfeksiyonların Tedavisi (Prof.
Dr. O. İ. Pikuza), Hepatobiliyer Sistemin Fonksiyonel

orta eğitim, lisans, lisansüstü ve ek eğitim olmak
üzere 378 program hayata geçirilmektedir. Üniversi
tede Rusya ve yurtdışından 24.000 lisans ve yüksek
lisans öğrencisi eğitim görmektedir. 330 doktora ve
1.189 yüksek lisans unvanına sahip bilim adamı 51
dalda eğitim vermektedirler. Ayrıca 9 bölümde dok
tora programı mevcuttur.
Üniversite, ilk, orta, yüksek, ek profesyonel eğitim
ile Tataristan Cumhuriyeti’nin inovasyon faaliyetlerini
birleştirerek petrolgaz kimya eğitim alanındaki en
önemli eğitim müesseselerinden biridir. Üniversite
nin bünyesinde 14 eğitim ve bilimsel araştırma ensti
tüsü, üniversitenin Bugulma, Nijnekamsk ve Kant
(Kırgızistan) şehirlerindeki üç şubesi, Kazan Teknoloji
Koleji, kimya derslerinin ağırlıklı okutulduğu ve özel
sınavla zeki öğrencilerın alındığı bir lise faaliyet gös
termektedir. 2014’te üniversite, Vietnam’ın Vyetçi
şehrinde şube açtı.
Uluslararası üne sahip üniversite, bilim ve teknolo
jinin gelişimi için çok yönlü araştırmalar yürütmekte
dir. Bu alanlarda kaliteli üretimin yapılması, teknolo
jilerin geliştirilmesi, yapılan üretimin başarılı bir şekil
de pazarlanması için inovasyon merkezleri ile tekno
loji transfer merkezleri kuruldu. Günümüzde üniversi
tenin inovasyon yapısı, küçük ölçekte 38 şirket ile 26
eğitim ve araştırma merkezine sahiptir. Üniversitenin
ortakları arasında bölgesel ve federasyon seviyesin
deki şirketler yer almaktadır. Bunların arasında
Gazprom, Sibur, Aeroflot, Tatneft, Nijnekamskneft,
Kazanorgsintez gibi Rus ekonomisinin liderleri de yer
almaktadır. Bu ve benzeri şirketler için Kazan Devlet
Teknoloji Üniversitesi, uzman yetiştirmekte, öğrenci
stajları sağlamakta, projeler hazırlamaktadır.
Kazan Devlet Tıp Üniversitesi
Kazan Devlet Tıp

Kazan
Devlet
Tıp
Üniversitesi,
Rusya Üniversitesi
Federasyonu’nun en eski ve en büyük tıp üniversite
lerinden biridir. Üniversitede lisans öncesi hazırlık
kursları, profesyonel yüksek eğitim, diploma sonrası
hazırlık ve profesyonel uzmanlaşma eğitimi veril
mektedir.
Kazan’da tıp eğit imi, XIX. yüzyılın başlarında
Kazan Üniversitesi’nde gelişmeye başladı. Bu süreçte
Anatomi Tiyatrosu, üniversite kliniği ve fizyoloji
merkezinin açılması önemli rol oynadı. Aynı dönem
de tıp istat ist iğinin temelleri atıldı, Nevroloji
Haberleri ve Kazan Tıp Dergisi gibi dergiler basılmaya
başlandı. 1900’de Bakteriyoloji Enstitüsü, 1918’de
Ortopedi Enst itüsü, 1920’de Kazan İleri Tıp
Araştırmaları Enstitüsü, 1930’da Kazan Devlet Tıp
Enstitüsü kuruldu. Tıp Üniversitesi’nin bünyesinde
birçok okul kuruldu.
Kazan Biyokimya Okulu. 1931’de Prof. Dr. V. A.
Engelgard bütün aerob organizmaların enerji ihtiya

Bozuklukları (Prof. Dr. V. P. Bulatov). Okul öncesi yaştaki
çocukların tedavisinde “Vinibis” adlı ilacın kullanımının
faydalarının ilmî olarak temellendirilmesi dolayısıyla
Prof. Dr. N. H. Amirov ve Prof. Dr. O. İ. Pikuza devlet ödül
lerine layık görüldüler (1999).
Kazan İç Hastalıkları Okulu. 2000’de İ. G. Salihov, R.
A. Habitov ve R. Ş. Abdrahmanova’dan oluşan profe
sörler heyeti, cumhuriyette romatoloji hizmetlerinin
organizasyonu ve insanlarda bağ dokusu hastalıkları
nın temel sorunlarına dair yaptıkları çalışmalar dolayı
sıyla bilim ve teknoloji dalında Tataristan Cumhuriyeti
Devlet Ödülü ile ödüllendirildi.
ARES2014 üniversiteler reytingine göre Kazan
Devlet Tıp Üniversitesi, Rusya Federasyonu’ndaki
bütün üniversiteler arasında 33. sırada, tıp okulları
arasında 3. sırada, Tataristan Cumhuriyeti’ndeki üni
versiteler arasında ise 2. sırada yer aldı.
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Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü

Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’ne bağlı
Tarih Enstitüsü, 1996’da Tataristan Cumhuriyeti Devlet
Başkanı M. Ş. Şaymiev’in 14 Haziran 1996 tarihli ve VII
354 No’lu kararıyla Tataristan Cumhuriyeti Bilimler
Akademisi Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü’nün Tarih,
Etnografya, Arkeoloji, Toplumsal Düşünce Tarihi, İslam
Araştırmaları bölümlerinin temelinde kuruldu.
2002 yılında Tarih Enstitüsü’ne meşhur Tatar bilim,
din ve düşünce adamı Ş. Mercanî’nin adı verildi.
Enstitünün başkanlığını, kuruluşundan itibaren
Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi üyesi Rafail
Sibgatoviç Hakimov yapmaktadır.
Tatar aydın,
tarihçi, felsefeci
ve reformcu
Şehabeddin
Mercanî’nin
portresi

Tarih Enstitüsü, Tataristan’ın sosyal bilimler alanın
daki önde gelen ilmî araştırma merkezi olduğu gibi
Avrasya ve TürkTatar medeniyeti araştırmalarında da
Rusya’nın en meşhur ve yetkin bir kuruluşu olarak
kabul edilmektedir. Tarih Enstitüsü’nün çalışmalarını,
millî tarih biliminin kurucuları olan Ş. Mercanî, K.
Nasırî, R. Fahreddin, H. G. Gabyaşi, H. Atlasî, G.
Gubaydullin ve XIX–XX. yüzyılın başlarında yaşayan
başka bazı Tatar tarihçilerinin geleneklerinin devamı
olarak görmek mümkündür.
Son yıllarda Tarih Enstitüsü’nün çalışmalarında Türk
halklarının en eski tarihlerinden başlayıp Tataristan

Cumhuriyeti’nin günümüzdeki geli
şimine kadarki konuları kapsayan
meselelere önem verilmektedir. Bu
bağlamda enstitü, bilimsel yayının
yanı sıra tarihî bilgilerin popüleşti
rilmesi, orta ve yüksek eğitim
müesseseleriyle işbirliğinin gelişti
rilmesi ve enstitü üyelerinin son
başarılarının hayata geçirilmesi
konuları üzerinde de durmaktadır.
Enstitünün başlıca araştırma alanla
rı şunlardır:
— Eski çağlardan günümüze kadar
ki Tatar tarihi;
— Etnik sorunlar ve etnik gruplar
arasındaki münasebetlerin sosyolo
jisi;
— Tatar halkının geleneksel etno
grafyası;
— Tatar siyasî, toplumsal ve felsefî
düşünce tarihi;
Tataristan
— İslam ve İslam kültürü araştırmaları;
Cumhuriyeti
— Tatar mill î eğitim ve pedagojisinin tarihi ve teorisi;
Bilimler
— Rusya federalizmi;
Akademisi
— Tataristan ve Tatar halkının tarihi, kültürel ve mima
Ş. Mercanî Tarih
rî mirası;
Enstitüsü müdürü — Tatar bölge araştırmaları;
ve Bilimler
— Kırım Tatarları ve Kırım halklarının mirasının araştı
Akademisi üyesi
rılması ve korunması.
R. S. Hakimov
Tarih Enstitüsü, Rusya İslam Üniversitesi’nin kurucu
su ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Arma
Kurulu’nun temel müessesesidir. 2014’te Tarih
Enstitüsü Arkeoloji Araştırma Merkezi ile Tataristan
Cumhuriyeti Arkeoloji Müzesi’nin temelinde Tataristan
Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’ne bağlı olarak A. H.
Halikov Arkeoloji Enstitüsü kuruldu.
2014’te Kırım’ın Bahçesaray şehrinde Tataristan
Cumhuriyeti Tarih Enstitüsü’ne bağlı Kırım İlmî
Merkezi kuruldu. Bu merkezin amacı, Kırım Tatarları ve
Kırım Cumhuriyeti’ndeki diğer halkların mirasının araş
tırılması ve korunması, arşiv malzemelerinin toplanma
sı, arkeolojik çalışmaların arttırılması, Kırım tarih ve
kültürüne dair çalışmaların yapılmasıdır. 2015’te St.
Peterburg’da Tataristan İlimler Akademisi Tarih
Enstitüsü’ne bağlı L. Gumilöv KuzeyBatı İlim Merkezi
kuruldu.

Tataristan Devlet
Başkanı
R. N. Minnihanov,
Devlet Danışmanı
M. Ş. Şaymiev ve
Tataristan
Cumhuriyeti
devlet ödülleri
alan enstitü
çalışanları

Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, Rusya’nın en önemli böl
gesel ilmî müesseselerinden ve Tatar araştırmaları ala
nında uluslararası akademik işbirliğinin önemli halka
larından biridir. Tarih Enstitüsü’nde görev yapan bilim
adamları Rusya’nın farklı bölgeleri (Moskova, St.
Petersburg, Ufa) ve yurt dışındaki (İngiltere, Almanya,
Bulgaristan, Macaristan, ABD, Türkiye, Ukrayna,
Fransa, Baltık ve İskandinav ülkeleri) meslektaşlarıyla
sıkı işbirliği içerisindedirler. Adı geçen ülkelerle işbirli
ği, gerek bilim adamlarının şahsi çabaları gerekse de
ilmî müesseselerin çatısı altında gelişmektedir. İRSİCA
ve UNESCO gibi uluslararası kurumlarla da aktif
temaslar kurulmaktadır.
Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü,
Tatar halkının tarihi ve kültürüne dair önemli çalışma
lar yapmaktadır. 2015’te İstoriya Tatar S Drevneyşih
Vremen (Eski Zamanlardan Günümüze Tatar Tarhi) adlı
yedi ciltli eserin basımı tamamlandı. Bu eser, Ş.
Mercanî Tarih Enstitüsü’nün yönetiminde Rusya
Federasyonu Bilimler Akademisi’nin önde gelen ilmî

Tatar Tarihi adlı
yedi ciltlik bilimsel bir eser

müesseselerinde görev yapan 200’den fazla önde
gelen bilim adamının katkısıyla hazırlandı. Yine yaban
cı bilim adamlarının da bu eserin yayımlanmasında
önemli katkıları oldu. İstoriya Tatar S Drevneyşih
Vremen (Eski Zamanlardan Günümüze Tatar Tarhi) adlı
eser, Tatar halkı ve atalarının tarihini Avrasya

Tataristan Devlet
Başkanı
R. N. Minnihanov,
Ş. Mercanî Tarih
Enstitüsü’nün
kuruluşunun 20.
yıldönümü
dolayısıyla
yapılan sergiyi
ziyaret etti

Medeniyeti çerçevesinde Yeni Çağ’ın başlangıcından
günümüze kadarki tarihini ele alan ilk çalışmadır.
Rusya ve uluslararası bilim çevrelerinde “Tartarica”
adlı atlasların yayımlanması da büyük ses getirdi. Bu
eserler, Tatar ve Avrasya’nın diğer halklarının asırlara
dayalı tarihinin en önemli evrelerini ve madd î ve kültür
alanlarındaki başarılarını ele almaktadırlar. Bu seriden
aşağıdaki kitaplar yayımlandı: Atlas Tartarica. Tatar ve
Avrasya Halklarının Tarihi. Tataristan Cumhuriyeti: Dün
ve Bugün (2006); Atlas Tartarica. Eski Haritalarda
Avrasya (2006); Tartarica. Etnografya; Bulgarica. Bulgar
Medeniyeti.
Tarih Enstitüsü çok sayıda dergi çıkartmaktadır:
Altın Orda Araştırmaları, Kırım Araştırmaları, Altın Orda
Medeniyeti, Altın Orda Numizmatiği, Tataristan’daki
Etnoloji Araştırmaları vs.
Enstitü her sene büyük çapta birkaç ilmî konferans
düzenlemektedir. Bunlardan biri Uluslararası Bulgar
Forumu’dur. 2010’dan itibaren düzenlenen bu forumun
amaçlarından biri, Türk ve Slav halklarının atalarının
Avrasya medeniyetini oluşturdukları Çin Seddi’nden
Tuna’ya kadarki coğrafyada gerçekleşen olayların araş
tırılmasıdır. Her sene gerçekleştirilen Uluslararası Altın
Orda Forumu da cumhuriyetteki önemli ilmî faaliyet
lerden biridir.
Enstitünün “TürkTatar Dünyası” (www.tataroved.ru)
adlı internet sitesi de Tatarların tarihi, kültürü ve sosyo
politik hayatları hakkında makaleler ve haberler yayım
lamaktadır. 2015’te “Tataristan Cumhuriyeti Yerleşim
Yerleri Tarihi” adlı internet sitesi faaliyete geçti.
Enstitü, Kazan ve Elabuga şehirlerinin 1.000 yıl
dönümlerinin ilmî olarak ıspatlanmasına yönelik çalış
malar yürüttü. 2010’dan itibaren enstitü, Bulgar şehri
nin restorasyonu ve Sviyajesk ada şehrinin restorasyon
çalışmalarına destek vermekte ve bu süreçte Tataristan
Cumhuriyeti Tarih ve Kültür Abidelerini Canlandırma
Fonu ile işbirliği yapmaktadır.
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Eğitim
Eğitimin Gelişimindeki Eğilimler
Tataristan Cumhuriyeti’nde sosyal alanın önemli
bir elementini oluşturan ve kökleri eskiye dayanan
çok basamaklı bir eğitim sistemi mevcuttur.
Günümüzde bölgesel eğitim millî kültürün canlan
dığı, kültürlerarası diyalog ve küreselleşme süreçleri
nin geliştiği şartlarda gerçekleşmektedir. Modern
eğit imin en önemli değeri/amacı, kendi, Rus ve
dünya kültürünü bilen ve birlikte yaşayabilme kültü
rüne sahip olan vatandaşlar yet işt irmekt ir.
Tataristan Cumhuriyetinde eğitim alanında yapılan

Tataristan Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov
üniversite 1. sınıf
öğrencileri için
yapılan törende.
Kazan, 01.09.2016

Öğretmenler
Günü
kutlamaları,
07.10.2016

reform ve modernleşme çalışma
ları da bu amaç doğrultusunda
gerçekleşti.
Tataristan’daki eğitim sistemi;
bölgenin ekonomik durumu, bölge
sel piyasanın talebi, eğitim alanın
da yaşanan tarihîkültürel değişim
ler göz önünde bulundurularak
düzenlenmektedir. 1990–2010 yılla
rında Tataristan Cumhuriyeti’ndeki
eğitim sistemindeki temel değişik
likler, eğitim hizmetlerinin geniş
letilmesi, ilk ve orta profesyonel
eğitim veren okulların profesyonel
kolejlere dönüştürülmesi ile ilgili
oldu.
Günümüzde
Tataristan
Cumhuriyet i’ndeki sürekli eğit i
min gelişiminin özelliklerinin
başında bölgesel eğitimin piyasa
daki çeşitli sektörlerin (petrol ve
gaz sektörü, makine yapımı, tica
ret, hizmet vs.) talebine göre
düzenlenmesi, genel, orta ve yük
sek profesyonel eğitim programı
nın geliştirilmesi, ilk profesyonel
eğitim sistemi ile iş çevreleri ara
sında bağlantıların kurulması,
kolej ve benzeri okullarda ek eğitimin verilmesi gibi
uygulamalar gelmektedir.
Tataristan Cumhuriyeti’nde eğitim alanına ayrılan
bütçenin oranı her geçen sene artmakta, bütün sevi
yedeki eğit im müesseselerinin madd î ve teknik
temeli gelişmektedir. Tataristan Cumhuriyeti, açılan
okul sayısı açısından Rusya Federasyonu’nun gene
linde en ön sıralarda bulunmaktadır.
Tataristan Cumhuriyeti’ndeki eğitim müessesele
rinde enformasyon ağının geliştirilmesi, şehir ve köy
lerdeki okulların “Ortak Enformasyon Çevresinin
Geliştirilmesi” adlı federal programın enformasyon
kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırılmaktadır.

Kazan’daki İngiliz
dilinin ağırlıklı
okutulduğu 39
No’lu Okul,
Rusya’nın en iyi
500 okulu arasında
yer aldı. Tataristan
bu listede Rusya’nın
bütün bölgelerini
geride bıraktı. 9’u
Kazan’da olmak
üzere Tataristan’ın
37 okulu, bu listede
yer aldı.

Ortaöğretim
20132014
eğit im
yılında
Tataristan
Cumhuriyeti’nde 1.515 eğitim müessesesi eğitim
verdi. Bunlardan 1.431’i genel eğitim veren okul, 51’i
engelli çocukların gittiği okul, 3’ü sanatoryumokul,
1’i davranış bozukluğu olan çocukların gittiği okul,
17’si akşam eğitimi veren okul, 10’u özel okul, 2’si
başka bakanlıklara bağlı okuldu. Bütün bunlarda
372.716 öğrenci eğitim görmektedir.
20132014 eğitim yılında faaliyet gösteren okulla
rın % 8.9’u (133 okul) ilkokuldu. Bunlarda toplam

öğrencilerin % 1.4’ü (4.998) eğitim görmektedir.
İlkokulların % 94’ü (125 okul) köylerde bulunmakta
dır. Temel okulların oranı ise % 20’dir (297 okul).
Bunlarda toplam öğrencilerin % 3.9’u (14.501) eğitim
görmektedir. Ortaokulların oranı ise % 67.4 (1001)
olup bunlardan % 55.7’si (558) köylerde bulunmakta
dır. Cumhuriyetteki ortaokullarda öğrencilerin %
92.9’u (341.608) eğit im almaktadır. Şehirlerdeki
öğrencilerin % 97’si (273.870), köylerdeki öğrencile
rin de % 79.1’i ortaokula gitmektedir.

Tataristan’daki
Orta Eğitim ve
Genel Kültür
Eğitimi Veren
Okullar

üç yılda toplam 22.000’den fazla çocuğun eğitim ala
bileceği yeni okullar açıldı. Cumhuriyette 3 yaş üstü
okula gitmek isteyen çocukların % 98.3’ü böyle bir
imkâna sahiptir.
Cumhuriyette okul öncesi eğitim müesseselerinin
maddî ve teknik alt yapının iyileştirilmesi için çalış
malar yapılmaktadır. 66 çocuk yuvasına oyun takım
ları, 29 çocuk eğitim merkezine lego oyuncakları, 53
okula 106 interaktif masa, 3 kreşe çocuklar için spor
aletleri alındı. 2014 yılı, cumhuriyette “Okul Öncesi
Eğitim Yılı” olarak ilan edildi. 56 yeni okula 550 eği
t im set i tedarik edildi. “Okul Öncesi Eğit imde
İnovasyon Teknolojiler” yarışması çerçevesinde 4
çalışma (toplam 4.500 tirajlı) ödüle layık görüldü.
“En iyi yabancı dil eğitimi veren kreş” yarışması çer
çevesinde 50 kreş, bu alanda başarılı okul olarak
değerlendirildi.
Millî Eğitim
Tataristan Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov ile
Kazan Belediye
Başkanı İ. R.
Metşin “Umka”
Çocuk
Bahçesi’nin
açılışına katıldılar.
Bu çocuk bahçesi,
patinaj pistine
sahip şehirdeki tek
çocuk bahçesidir.

Okul Öncesi Eğitim
Tataristan Cumhuriyet i’nde eğit im sisteminde
önem verilen konulardan biri de vatandaşların okul
öncesi eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Son 5 yıl içerisinde Tataristan Cumhuriyeti’nde
okul öncesi eğit im veren müesseselerin sayısı
1.926’dan (2011), 1.974’e (2014) çıktı. İlkokul öğret
men sayısı da aynı dönemde 13.000 kişiye arttı ve
193.900’e ulaştı (2016).
Cumhuriyette okul öncesi eğitim ağının geliştiril
mesi için önemli çalışmalar yapılmaktadır.
Cumhuriyet bütçesi ve federal destek sayesinde son

Tataristan’da millî eğitim sisteminin oluşturulma
sına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Günümüzde cumhuriyette 853 okulda eğitim Tatar
dilinde verilmektedir. 205 okulda Rus dili ve edebiya
tı dersi yoğun olarak okutulan derstir. Yine 96 okulda
Çuvaş, 18 okulda Mari, 34 okulda Udmurt, 4 okulda
Mordva, 1 okulda Başkurt, 1 okulda Yahudi halkları
nın etnokültürel tarihine dair dersler okutulmaktadır.
2011’de Tataristan’ın Aktanış ilçesinde Tatar dilinde
eğitim veren üstün zekaya sahip öğrenciler için sos
yal bilimler ginmazyumu kuruldu. Bu okulda
Rusya’nın dört bir tarafından toplam 176 öğrenci
okumaktadır.
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Tataristan’daki
Okul Öncesi
Eğitim Kurumları

Millî eğitimin
düzenlenmesi ile
ilgili öğretmenlere
verilen metodoloji
dersi, 2016

XXVIII.
Uluslararası
Enformasyon
Olimpiyatları’nın
Kapanış Töreni,
18.08.2016

sürmedi. Tataristan egemenliğinin özerklik seviyesi
ne kadar sınırlandırılması ve merkezde millî okullar
yönetiminin lağvedilmesi, millî eğitimin gelişimini
engelledi. Tatar okullarının sayısı her geçen sene
azaldı. 1990’da Kazan’da mevcut olan yaklaşık 200
okuldan yalnızca ikisinde (1 No’lu Tatar Okulu ve 10
No’lu Okul) eğitim, Tatarca veriliyordu. Bu tarihte
Tatar okulları yalnızca köylerde kalmıştı. Şehirlerde
ise Tatar çocuklarının ancak % 3’ü ana dilinde eğitim
alıyordu. Cumhuriyetin tamamında ise Tatar çocukla
rının ancak % 28’i Tatarca eğitim görüyordu.
Böyle bir durum, gerek cumhuriyet yönetimini
gerekse de toplumu ve Tatar aydınlarını kaygılandırı
yordu. Bundan dolayı 90’lı yılların başında eğitim
alanındaki en önemli amaçlardan biri de Tatar ve
cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan diğer halkla
rın tarih ve kültür geleneklerine dayalı millî okulun
canlandırılması ve geliştirilmesi oldu.
Tatar millî okulunun canlandırılma süreci, Millî
Eğit im Konsept i’nin oluşturulmasıyla başladı. 1
Ağustos 1991’de Tataristan Eğitim Bakanlığı tarafın
dan kabul edilen bu konsepte göre Tatar millî eğiti
mi, millî gelenek ve uluslararası pedagoji tecrübeye
dayalı çok basamaklı devlet ve halk eğitim sistemi
dir. Millî eğitim tamamen genel eğitim prensiplerine
dayanmakta ve dünya kültürünün ayrılmaz bir parça
sını oluşturmaktadır. Tataristan Cumhuriyeti’nin dil
Çocukların ana
dili pratiği
yapmaları için
kurulan
“Dostluk” adlı
bölgelerarası
çocuk kampı.
Kazan, 2016

Cumhuriyette 30 hafta sonu
(Pazar) okulu mevcuttur. Bunlarda
cumhuriyette yaşayan halklardan
28’inin dili de öğretilmektedir. Bu
diller şunlardır: Azerbaycan
Türkçesi, Ukraince, Ermenice,
Osetçe, Tacikçe, Yunanca, Lehçe,
Almanca,
Gürcüce,
Marice,
Mordvaca, Çuvaşça, Udmurtça,
Başkurtça vs.dir.
Tataristan Cumhuriyeti’nde millî
eğit imin gelişt irilmesini teşvik
etmek için başarılı öğretmen ve
okullar Kayüm Nasırî ödülü ve
Rizaeddin Fahreddin Devlet Ödülü
ile ödüllendirilmektedir.
Tatar maarifi, asırlara uzanan bir
tarihe sahiptir. Tatarların ataları
olan eski Türkler daha VI. yüzyılda
yazıya sahiptiler. Eğitim faaliyet
leri de bu tarihe kadar uzanmakta
dır. Bulgar döneminde ise bu alan
da büyük mesafe katedildi. Bu
tarihten it ibaren Tatarlar, Arap
harfli alfabeye sahip oldular.
İslamiyet’in resmî olarak kabul
edildiği X. yüzyıldan itibaren İdil
Bulgar Devlet i’nde medreseler
kurulmaya başlandı. Medreseler, Tatar halkının
aydınlanmasında büyük rol oynadılar. 1872’de Kazan
Eğitim Bölgesi’ndeki Tatar, Başkurt, Kırgız ve Kazak
okullarının müfettişi V. V. Radlov şöyle yazmıştır: “Bu
okullardaki öğretmenlerin eğitim seviyesi yüksektir.
Onların bilgileri tek yönlü olsa da bu öğretmenler,
bizim okullardaki öğretmenlerden daha bilgilidirler.”
Ş. Mercanî, K. Nasırî, H. Faizhanov, Ş. Kultesi, S.
Kuklyaşev, M. Akmulla, G. Mahmudov, G. İlyasî, R.
Fahrutdinov, G. Barud î, F. Kerimî, R. İbagimov gibi
meşhur Tatar aydınları medreselerden mezun oldu
lar. Yine A. İshakî, A. Kamal, A. Tukay, F. Amirhan, S.
Ramiev, M. Gafurî, Ş. Kamal da medreselerde eğitim
aldılar.
1905’te Kazan Vilayeti’nde 845 Tatar okul ve med
resesi vardı. Bunlarda 50.000’den fazla öğrenci görü
yordu. 1907’de millî okulların sayısı arttı ve 877’ye,
1913’te ise 967’ye ulaştı.
Tataristan’da millî eğit im, Ekim Devrimi’nden
sonra da gelişmeye devam etti. Ancak bu süreç, uzun

Tataristan
Cumhuriyeti
Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’na
bağlı Tatar dili ve
edebiyatı
derslerini okutma
metodolojisinin
geliştirilmesi
üzerinde çalışan
komisyon, 2016

ler hakkındaki kanununun kabulünden sonra okul
öncesi eğitim kurumları ile bütün okullarda (1. sınıf
tan itibaren) Tatar dili zorunlu olarak okutulmaya
başlandı. Bu karar, gerek öğrenciler gerekse de Rus
nüfus tarafından anlayış ve ilgiyle karşılandı.
Günümüzde farklı etnik grupların çocuklarının % 95’i
Tatar dilini öğrenmektedir. Tataristan’da temel genel
eğitim iki dilde verilmekedir.
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Orta Profesyonel
Eğitim

İlk ve Orta Meslekî Eğitim
Tataristan Cumhuriyeti’nde ilk ve orta profesyonel
eğitim müesseseleri ağı mevcuttur. Bu alandaki eği
timin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir.
Zira ilk ve orta profesyonel eğitimin iyileştirilmesi ve
çeşitli alanlarda kalifiye elemanların yetiştirilmesi,
cumhuriyet ekonomisine de önemli katkıda bulun
maktadır. Yine cumhuriyette özellikle ihtiyaç duyu
lan alanlarda profesyonel eğitimin verilmesine özen
gösterilmektedir. Özellikle tarım, makine yapımı ve
maden işçiliği gibi alanlarda kalifiye uzman yetiştiril
mektedir. Ayrıca ilk ve orta meslekî eğitim sistemin
de aynı alanda faaliyet gösteren okullar birleştiril
mekte ve böylece eğitim kalitesi de arttırılmaya çalı
şılmaktadır.

Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve
Bilim Bakanı E. N. Fattahov,
“Dostluk” adlı yeni eğitim ve sağlık
merkezinin açılışında, 09.08.2016

Kazan’daki Orta
ve Yükseköğretim
Kurumları

Yükseköğretim
Günümüzde Tataristan Cumhuriyeti, yükseköğre
tim kurumları açısından Rusya Federasyonu’nun en
büyük merkezlerinden biridir. Kazan Üniversitesi,
Rusya’nın en eski üniversiteleri arasında yer almakta
dır. 2015 itibarıyla cumhuriyette 16'sı devlet, 12’si
özel olmak üzere toplam 28 devlet üniversitesi ile
başka şehirlerdeki devlet üniversitelerinin 34 şubesi
eğit im vermektedir. Bunlarda toplam yaklaşık
163.136 öğrenci eğit im görmektedir. Bunlardan
128.427’si (% 79) devlet, 34.709’u (% 21) özel okullar
da eğitim görmektedir. Yine cumhuriyetteki üniver
sitelerde 85 ülkeden 7.827 öğrenci okumaktadır. Üni
versitelerdeki toplam öğret im üye sayısı ise
8.653’tür.

“İnnopolis”
Üniversitesi

Tataristan
Cumhuriyeti
“Genç
Profesyoneller”
Bölge
Şampiyonası,
7–9 Nisan 2016

Günümüz
Ta t a r i s t a n
Cumhuriyet i

İlmî ve Kültürel Potansiyel
Kültür

664–665

Kültür
Tataristan’daki
Kütüphaneler

Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun
önemli kültür merkezlerinden biridir. Kazan ve cum
huriyetin diğer şehirlerinin kültürel önemi her geçen
sene artmaktadır. Cumhuriyetin yaratıcı aydın sınıfı
nı yazarlar, gazeteciler, film yapımcıları, besteciler,
ressamlar, mimarlar, tiyatrocular, kültür ve sanat
adamları oluşturmaktadır.
Uluslararası festivaller, sergiler, dünyaca meşhur
sanatçıların konserleri, meşhur tiyatroların turneleri,
sanat
laboratuvarları,
folklor
bayramları,
Tataristan’ın kültür hayatındaki organizasyonların
yalnızca bazılarıdır. Cumhuriyette yaşayan halkların
zengin gelenekleri ile manevî kültürlerini kucaklayan
Tataristan kültürü, aynı zamanda genel toplumsal
değerleri yansıtmakta ve dünya kültür mirasının bir
parçasını oluşturmaktadır.
Tatar edebiyatı, bin asırlık bir tarihe sahiptir. Tatar
Bulgar yazısının en erken hatıralarından biri, şair Kul
Ali’nin 1212 tarihli Kıssai Yusuf adlı eseridir.
Abdullah Tukay ise “Tatarların Puşkin”i olarak adlan
dırılmaktadır. Onun eserleri, bütün Tatar millî kültü
rünün gelişimine etki etti. 2011 yılı, Tataristan ve
TÜRKSOY üyesi bütün ülkelerde Abdullah Tukay Yılı
olarak ilan edildi. 2011, Abdullah Tukay’ın doğumu
nun 125. Yılı idi. Böylece Tatar ve dünya kültürüne
önemli katkıda bulunan meşhur Tatar şairinin adı ve
eserleri ebed îleşt irilmeye çalışıldı. Bu inisiyat if,
UNESCO tarafından da desteklendi. Rusya’nın birçok
şehrinde ve ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Özbekis
tan ve diğer birçok ülkede daha Abdulah Tukay’ın
anıldığı programlar düzenlendi.
Modern araştırmacılara göre Abdullah Tukay’ın
eserlerini, Türk kültürünün bin yıllık gelişiminin bir
nevi neticesi olarak görmek gerekmektedir. Tukay’ın

Bulgar eski
kentinin
topraklarındaki
XIII-XIV.
yüzyıllara ait
mimarî eserler.
Tataristan
Cumhuriyeti’nin
Spassk ilçesi

şiirleri aynı zamanda bütün dünyadaki Tatarları bir
leştiren manevî unsurlardan biridir. Şairin doğumu
nun 125. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde çeşitli
yayın, sergi ve tiyatro projeleri hayata geçrildi, ulus
lararası sempozyumlar düzenlendi, resim ve şiir
yarışmaları gerçekleştirildi. Moskova ve Türkiye’nin
başkenti Ankara’da Abdullah Tukay heykelleri dikildi.
Sovyetler Birliği kahramanı olan ve Faşizm’e karşı
mücadele veren Tatar şair Musa Celil de dünyaca ünlü
bir şairdir. Moabit Defteri adlı eserini Celil, Alman
esaret inde idamını beklerken kaleme aldı. Lev
Tolstoy, Sergey Aksakov, Maksim Gorkiy ve Vasiliy
Aksenov gibi yazarların, Evgeniy Boratınskiy, Gavriil

N. Jiganov Kazan
Konservatuarı

Sofya
Gubaydullina
“COONCORDIA”
Modern Müzik
Festivali.
Kazan, 2014

Tataristan
Cumhuriyeti
Müzeleri

Derjavin, Marina Tsvetaeva, Nikita Zabolotskiy gibi
şairlerin, İvan Şişkin ve Nikola Feşin adlı ressamların,
besteci Sofya Gubaydullina’nın, sanatçı Oleg
Lundstrem ve Mhail Pletnev’in kaderleri de
Tataristan ile bağlantılıdır.
Kazan Tatarları arasında uzun hava türü gelişti. Bu
tür, “mon” (özlem, üzüntü) terimi ile ifade edilmek
tedir. Bu tür şarkıların ustası ve Tatar halk şarkılarının
icracısı şarkıcı İlham Şakirov, Tatar halkının en sevdi
ği sanatçılardandır.
Tatar profesyonel müziğin temelini ise besteci
Salih Saydaşev attı. 1945’te kurulan Kazan
Konservatuarı’nın gelişimine Rus müzik kültürünün

önemli temsilcileri — Moskova ve Petersburg konser
vatuarlarının mezunları – katkıda bulundular. Bunlar
aynı zamanda klasik müzik eğitiminin temelini de
attılar. Kazan Konservatuarı’nın kurucusu ve ilk rek
törü ise meşhur Tatar besteci Nazib Jiganov idi.
Kazan Konservatuarı’nın mezunları arasında dünyaca
meşhur Sofya Gubaydullina ile Oleg Lundstrem de
yer almaktadırlar.
XX. yüzyılın başında temeli tiyatro sevenler tara
fından atılan Tatar Drama Tiyatrosu, aynı yüzyılın
ortalarında estetik, dram, sanat ve yönetmen okulu
olan profesyonel bir sanat müessesesine dönüştü.
1926’da ise bu t iyatro, Tataristan’daki t iyatrolar
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Sanat toplulukları da cumhuriyette başarılı bir
şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. 1939’da
kurulan Tataristan Cumhuriyet i Besteciler Birliği
günümüzde 58 üyeden oluşmaktadır. Birliğin baş
kanlığını Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Emektar Sanat Adamı,
Rusya Hükümeti Ödülü ve A. Tukay Tataristan Devlet
Ödülü sahibi besteci Raşid Fagimoviç Kalimullin yap
maktadır.
1934 yılında kurulan Tataristan Cumhuriyet i
Yazarlar Birliği’nin günümüzde 321 üyesi vardır.
Birliğin başkanı ise Tataristan Cumhuriyeti Emektar
Sanat Adamı, A. Tukay Tataristan Devlet Ödülü sahi
bi İlfak Mirzaeviç İbragimov’dur.
1938’de
kurulan
Tataristan
Cumhuriyet i
Tiyatrocular Birliği’nin ise 471 üyesi vardır. Birliğin
başkanlığını Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyet i Emektar Sanat Adamı, A. Tukay
Tataristan Devlet Ödülü sahibi, A. Kamal Tatar Devlet
Akademik Tiyatrosu’nun baş yönetmeni Farid
Rafkatoviç Bikçantaev yapmaktadır.
1981’de kurulan Tataristan Cuhuriyeti Sinemacılar
Birliği’nin başkanı ise yönetmen İldar Zagiroviç
Maturov’dur.
1936’da kurulan Tataristan Cumhuriyeti Ressamlar
Birliği’nin günümüzde 314 üyesi mevcuttur. Birliğin
başkanlığını Tataristan Cumhuriyeti Emektar Sanat

Kazan Müzeleri
Tataristan
Cumhuriyeti
Devlet Başkanı
R. N. Minnihanov
Arsk’taki
sabantuya katıldı,
2016

Bulgar şehrindeki
cami, cami
yönetimi binası ve
medrese
Kazan’daki
“Masal” Tatar
Devlet Kukla
Tiyatrosu

arasında Akademik T iyatro statüsüne çıkan ilk
tiyatro oldu.
Tataristan Cumhuriyeti’nde 15 devlet tiyatrosu
mevcut olup bunlar her sene 60 yeni oyun sahneye
koymaktadırlar. Tataristan Cumhuriyeti Devlet Dans
Topluluğu, A. Tukay Tatar Devlet Filarmonisi, S.
Saydaşev Devlet Büyük Konser Salonu, Tataristan
Cumhuriyeti Halk Enstrümanları Devlet Orkestrası,
Tataristan Cumhuriyeti Devlet Korası, cumhuriyetin
başlıca müzik topluluklarıdır.
Tataristan’ın önde gelen Rusya çapındaki müzik
topluluklarından biri de Tataristan Cumhuriyet i
Devlet Senfoni Orkestrası’dır. Orkestranın repertuva
rında binden fazla eser nevcuttur. Orkestranın baş
şefi ve sanat yönetmeni Aleksandr Sladkovskiy’in ini
siyatifi ile Kazan’da 4 uluslararası müzik festivali
başlatıldı. Bunlar, “Rahlin Sezonları” Fest ivali,
Sergey Rahmaninov “Beyaz Leylak” Festivali, “Kazan
Sonbaharı” ve Sofya Gubaydulina “COONCORDIA”
Modern Müzik Festivali’dir.

Adamı, B. Urmançe ve A. Tukay Tataristan
Cumhuriyet i Devlet Ödülü sahibi Zufar Faatoviç
Gimaev yapmaktadır.
Cumhuriyette 1550 kütüphane faaliyet göstermek
tedir. Bunlardan 4’ü devlet (Tataristan Cumhuriyeti
Millî Kütüphanesi, Gençlik Kütüphanesi, Çocuk
Kütüphanesi, Görme Engelliler İçin Özel Kütüphane),
1546’sı ise belediye kütüphaneleridir.
“Tataristan Cumhuriyeti Millî Elektronik Kütüphane”
adlı ortak internet sitesi (http://kitap.tatar.ru) gelişme
ye devam etmektedir. Buradan yalnızca kitaplara değil
arşiv belgeleri ile nadir eserlere de ulaşmak mümkün
dür. Bu internet sitesinin önemli özelliklerinden biri de

Mimarî miras ise gerek eşi benzeri olmayan mima
rî eserler gerekse de tarihî çevreyi oluşturan sıradan
yapılarla temsil edilmektedir. Bunların başında
Kazan, Elabuga, Çistopol, Sviyajesk, Bugulma,
Menzelinsk, Mamadış, Mendeleevsk, Laişevo ve
Tetüşi’nin eski şehir kısımlarındaki yapılar; Spasskiy
İlçesi’ndeki Bulgar eski kent harabeleri; Kazan
Kremlini; Kazan Üniversitesi binaları; Kazan’daki Eski
Tatar Mahallesi; Zelenoldoskiy İlçesi’ndeki Raifa,
Uspenskiy ve İvanoPredteçenskiy manastırları;
Petropavlovsk Katedrali; Bogoyavlenie (Üç Doğulu
Bilginin Hz. İsa’yı Ziyaretleri) Kilisesi ve Çan Kulesi;
NikoloNisskaya Kilisesi; Apanay, Mercanî,
Sultanovskaya, Burnaevskaya, Cuma, Eski Taş,
Kaban Ötesi camileri; Aleksandrov Pasajı; Uşkov,
Şamil, Kekin, Apanaev’in evleri; Sandetskiy ve
Boratınskiylerin çiftlikleri; Kapalı Çarşı; Çernoyarovs
kiy Pasajı vb. gelmektedir.
Şair ve devlet adamı G. R. Derjavin, şair A. S.
Puşkin, yazar L. N. Tolstoy, Tatar şairi A. Tukay, Tatar
Kazan’daki
Tataristan
Cumhuriyeti Millî
Müzeyi

aranan kitabın hangi kütüphanede
oluğu bilgisini veriyor olmasıdır.
Cumhuriyette 60 müze mevcut
tur. Bunlardan 13’ü devlete (bunla
rın 33’ünün şubesi vardır), 47’si
belediyelere (bunların 35’nin şube
si vardır) aittir. Ayrıca 1.065 özel
müze vardır. Açık hava müzelerin
mevcudiyeti ise turizmin gelişme
sini ve alt yapının (yol, hotel, hiz
met) iyileştirilmesini sağlamakta,
yeni yatırımları teşvik etmektedir.
Tataristan, zengin tarihîkültürel
mirasa sahipt ir. Cumhuriyette
farklı tarihî geçmiş ve kültürel
geleneklere sahip halklar yaşa
maktadır. En az üç kültür (Türk,
FinUgor, SlavRus) ve iki dinin
(İslâmiyet ve Hristiyanlık) uyum
içinde yaşaması, bu coğrafyanın ve
kültürün eşi benzeri olmayan özel
liğini, kültürel ve tarihî değerlerini
belirlemektedir.
Cumhuriyetin topraklarında böl
genin, Tatar halkının, onların atala
rının ve başta Mari, Mordva,
Udmurt ve Çuvaşlar olmak üzere
Tataristan
Cumhuriyeti
Devlet Başkanı
R. N. Minnihanov
Bahçesaray
Tarih-Kültür
Müzesi’ni ziyaret
etti.

Tataristan
Cumhuriyeti Millî
Kütüphanesi

İdil Ural bölgesi halklarının atalarının Eski ve Ortaçağ
tarihlerine ait bıraktıkları arkeolojik yapıtlar bulun
maktadır. Tataristan topraklarında tarihin her döne
mine — Neolitik Çağ, Bronz Çağı, Demir Çağı ve
Ortaçağ, vs. — ait eserler mevcuttur. Bunların başın
da dünyaca meşhur Bulgar ve Suvar eski kent kalıntı
ları, Spasskiy İlçesi’ndeki Tankeev Kurganı,
Alekseevskiy İlçesi’ndeki Bilyar eski kent harabeleri
ile Büyük Tiganskiy Kurganı, Elabuga İlçesi’ndeki
Ananyinskiy Kurganı, Laişev İlçesi’ndeki İmenkovskoe
Kurganı, Agrız İlçesi’ndeki Pyanoborskiy Kurganı gel
mektedir.

din bilgini Ş. Mercanî, Tatar aydını K. Nasırî, bilim
adamı N. İ. Lobaçevskiy, tıp doktoru ve yurt bilgisiy
le meşgul olan K. Fuks, ressam İ. İ. Şişkin, kimyacı N.
M. Butlerov, opera sanatçısı F. İ. Şalyapin, ressam B.
Urmançe, sinema sanatçısı V. İ. Kaçalov, devlet
adamları A. İshakî ile M. N. Maksud î, Tatar şairi M.
Celil gibi isimlerin hayatı ve faaliyetleri ile bağlantılı
yerler korunmakta ve ziyaret edilmektedir.
Cumhuriyette tarihî, ilmî, sanatsal ve kültürel
değer taşıyan 7.000’den fazla yapı tespit edildi. Bu
çalışma geçen yüzyılın sonunda devlet organları ile
ilmî müesseselerin işbirliği sayesinde yapıldı. Kurulan
komisyon, bu tür yapıları tespit edip araştırdı ve hep
sinin kaydı yapıldı.
Cumhuriyet, gerek Rusya’da gerekse de yurt dışın
da Tataristan halklarının kültür mirasının propagan
dasına önem vermekte, cumhuriyetin içerisinde bu
halkların geleneklerini yaşatmalarını desteklemekte
dir. Son yıllarda Mari El Cumhuriyeti’nde Tatar Kültür
Günleri, Tataristan’da Çuvaş Edebiyatı Günleri,
Tataristan’da Almanya Günleri, Kazakistan’da Rusya
Günleri çerçevesinde Tataristan’da Kazakistan
Günleri, Türkiye’de Tataristan Günleri, Kazan’da İsveç
Kültür Günleri düzenlendi.
Tatarların millî bayramı olan Sabantuy’un düzen
lenme coğrafyası gitt ikçe genişlemektedir.
Tataristan’daki sanatçılar, Rusya’nın 53 bölgesinin
yanı sıra Türkiye, Kazakistan ve Letonya’da düzenle
nen sabantuylara katılmaktadırlar. Kazan’da gerçek
leştirilen UNESCO Avrupa ve Kuzey Amerika Ülkele
rinin Manevî Kültürlerini Yayma Anlaşması Bölgesel
Semineri’nde Tatarların millî bayramları “Sabantuy”
aday listesine dâhil edildi.
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Tataristan Cumhuriyeti’nin
Dış Münasebetleri

Elabuga Özel
Ekonomi
Bölgesi’ndeki
“Elabuga-İplik”
Fabrikası

Tataristan Devlet
Başkanı Rustem
Minnihanov —
Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
görüşmesi, 2015.

Son yıllarda Tataristan Cumhuriyeti özellikle ekono
mik çıkarlardan kaynaklanan dış münasebetler sistemi
geliştirmiş bulunmaktadır. Tataristan onlarca ülkeyle
anlaşma imzaladı, uluslararası kuruluşlarla temaslar
kurdu, birçok ülkede temsilcilikler açtı. Tataristan,
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile dostluk ve
ortaklığa dayalı münasebetler tesis etti. Moskova,
Tataristan Cumhuriyeti’ne dış münasebetler geliştirme
hakkı tanıdı. Bu husus, Tataristan’a kendi ürünlerini
pazarlama imkânı da tanımaktadır.
Tataristan Cumhuriyeti, uluslararası ve dış ekonomi
faaliyet yürütme tecrübesine sahip oldu. Tataristan,
dünyada gttikçe daha fazla tanınmaya başlandı.

Tataristan Devlet
Başkanı Rustem
Minnihanov Boston
ziyareti sırasında
“Rusya İnovasyon
Haftası”nın
organizasyonlarına
katıldı

Tataristan Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov’un
Lyon (Fransa)
ziyareti

Tataristan
Cumhuriyeti’nin
Yabancı
Ülkelerdeki
Temsilcilikleri

Bölgeye, zengin tarihi ve kültürüne olan ilgi arttı. Bu
husus, Tataristan’ın dış dünya ile münasebetlerini geliş
tirmesi için iyi bir fırsat olduğu gibi Rusya’nın da
modern demokratik federasyon olduğu görüşünün
pekişmesini sağlamaktadır.
Tataristan Cumhuriyeti, Doğu ile Batı arasında bir
denge gözetmeye gayret etmektedir. Cumhuriyetin
tarihî ve kültürel bağlantıları, Doğu ülkelerle istikrarlı
ve karşılıklı güvene dayalı münasebetlerin geliştirmesi
için müsait zemini hazırlamaktadır. Diğer taraftan
sanayinin teknolojik açıdan yenilenmesi ve modern bil

Tataristan
Cumhuriyeti
Devlet Danışmanı
M. Ş. Şaymiev,
“İstikrarlı
Gelişimin Gücü
Olarak İnsanlığın
Korunması” adlı
uluslararası
forumun
katılımcıları ile
birlikte, 2016

Tataristan Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov,
Japonya’nın Rusya
Federasyonu’ndaki
Büyükelçisi
Toehisa Koduzki ile
birlikte, 19.09.2016

giye duyulan ihtiyaç, Tataristan’ı Batı’ya yönlendir
mektedir.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile işbirliğinin
geliştirilmesi de Tataristan Cumhuriyeti’nin öncelikleri
arasında yer almaktadır. Bu bağlamda dostça münase
betlerin tesis edildiği ülkelerin başında Kazakistan,
Özbekistan, Ukrayna, Belarus, Tacikistan gelmektedir.
İki dünya medeniyetinin (Batı ve Doğu) kesiştiği
noktada bulunduğundan dolayı Tataristan, çeşitli halk
ları kendisine çeken ve kültürlerin karşılıklı etkileşime
geçtiği bölgelerden biri oldu. Bunun dışında Tataristan
günümüzde İslamiyet ile Hristiyanlık arasında diyalog

ve farklı dinlerin barış içerisinde yan yana yaşama
örneğini oluşturmaktadır.
BDT dışında Tataristan; Türkiye, ABD, Almanya,
Fransa, İgiltere, Kanada, Finlandiya, İtalya, Polonya
İsviçre, Çekya, İsveç, Mısır, İran, Çin, Hindistan,
Malezya, Japonya ile de yakın işbirliği geliştirmektedir.
Temaslar, devlet başkanı, başbakan ve parlamentolar
seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Örneğin Tataristan
Parlamentosu; Kanada Parlamentosu (1995), TBMM
(1995, 2015), Quebek Millî Meclisi (2000), Kazakistan
(2007), New York Eyalet Senatosu (2010), Çekya
Parlamentosu (2010), Türkmenistan Meclisi (2012) ile
anlaşmalar imzaladı.
Tataristan için özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile
münasebetler büyük önem arz etmektedir. Türkiye,
Tataristan’ın en önemli ticarî ortaklarından biridir.
Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rustem
Minnihanov’un da belirttiği gibi yabancı yatırımların
dörtte birinden fazlası, Türkiye tarafından yapılmakta
dır. 20 Ekim 2015’te yapılan Gemont Şirketi’nin yetkili
leriyle görüşmeden sonra Rustem Minnihanov aşağı
daki açıklamayı yaptı: “Kastamonu Entegre, Koluman,
Coşkunoz, Hayat Kimya, Dizayn Grup ve birçok şirket
daha Tataristan’da başarılı bir şekilde faaliyet göster
mektedirler. Bu listeye Gemont’un da eklenmesi,
sevindirici bir gelişmedir.” Tataristan’da toplamda
250’den fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir.
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Başkanı R. N.
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Cumhuriyeti delegasyonunun
Almanya ziyareti

Kazan
İnnopolis’teki
A. S. Popov
Teknoparkı’nın
binası

ticaret hacmi, her sene 20 milyar Dolar’ı geçmektedir.
2014’te Tataristan’ın dış ticareti, 22.6 milyar Dolar sevi
yesindeydi. 2015’te ise bu rakam 12.2 milyar Dolar’a
kadar düştü. Bunun da sebebi, Rusya Federasyonu’nun
genelinde yaşanan ekonomik krizdir. Son beş yılda
Tataristan’a yaklaşık 7 milyar Dolar değerinde yatırım

Nisan 2015’te Kazan’ı Cemil Çiçek başkanlığında
TBMM heyeti ziyaret etti. Heyet, gerek Devlet Başkanı
Rustem Minnihanov gerekse de Başbakan F. H.
Muhametşin ile görüştü. Bu ziyaret sırasında parla
mentolar arasında işbirliği protokolü imzalandı.
9 Ağustos 2016’da St. Petersburg’da gerçekleşen
Vladimir Putin — Recep Tayyip
Erdoğan görüşmesine Rustem
Minnihanov da katıldı. Bu görüşme,
uçak krizi sonrasında RusTürk
münasebetlerinin iyileştirilmesi açı
sından büyük önem arz ediyordu.
Tataristan yönetimi, bu süreçte
önemli rol oynadı.
Avrupa’da başarıyla tatbik edilen
federalizm tecrübesi, Tataristan
Cumhuriyeti için büyük önem arz
etmektedir. Tataristan; UNESCO,
BM, Avrupa Konseyi, İKÖ gibi ulus
lararası kuruluşlarla da işbirliği
geliştirmektedir.
Kazan’da
Uluslararası İpek Yolu konferansları
yapılmaktadır.
Tataristan Cumhuriyeti, bölge ve
yabancı ülkelerle münasebetleri
Rusya Federasyonu’nun dış politi
kası çerçevesinde merkezî iktidar
organları ile sıkı işbirliği içerisinde
geliştirmektedir.
Tataristan ekonomisi, dünya eko
nomi ağına entegre olmuş bulun
maktadır. Sanayi üretiminin yakla
şık yarısı ihraç edilmektedir. 2011
yılından itibaren cumhuriyetin dış
Elabuga
Şirketi’nin yönetim merkezi

yapıldı. Cumhuriyette yabancı sermayenin de yer aldı
ğı 1.400’den fazla ortak şirket faaliyet göstermekte,
bunun dışında ortak şirketlerin yaklaşık 300’ünün böl
gesel şubesi kaydedilmiştir.
Tataristan Cumhuriyeti’nde Elabuga Özel Ekonomi
Bölgesi projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilmekte
dir. Elabuga Özel Ekonomi Bölgesi, Rusya’nın sanayi
üretimi yapan en büyük özel ekonomi bölgesidir. 2015
yılının sonu itibarıyla burada 48 yabancı şirket faaliyet
göstermekte, bunlardan 20’si uzun zamandan beri üre
tim yapmaktadır. Tataristan’daki ikinci özel ekonomi
bölgesi olan İnnopolis projesine de ilgi artmaktadır.
Tataristan, uluslararası ulaşım projelerinde de yer
almaktadır. Bu projelerin başlıcaları şunlardır: Avrupa
KazakistanBatı Çin karayolu; Sviyajesk’teki bölgeler
arası lojistik merkez; MoskovaKazan demir yolu.
Kazan, önemli uluslararası toplantılara da ev sahipli
ği yapmaktadır. Bu tür toplantılar sırasında Tataristan
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rustem Minnihanov,
yabancı ülkelerin liderleri, hükümet ve parlamento

2015’te Tataristan’daki en önemli olay ise Kazan’da
düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’dır. 190
ülkeden yaklaşık 2.600 sporcunun katıldığı şampiyona,
6.8 milyar kişi tarafından televizyondan izlendi.
Önümüzdeki yıllarda ise Kazan daha büyük çaptaki
organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. 2017’de
Konfederasyon Kupası’nın, 2018’de ise Dünya Futbol
Şampiyonası’nın maçlarının bir kısmı, Kazan’da yapıla
caktır. 2019’da Kazan’da yapılacak WorldSkills Şampi
yonası hazırlıklarına da başlandı.
Bu tür oganizasyonlar, cumhuriyete gelen turist sayı
sını da arttırmaktadır. 2015’te Tataristan’ı
2.500.000’den fazla turist ziyaret etti.
Bölgeler arasındaki münasebetlere bakıldığında
Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun
bütün bölgeleriyle işbirliği geliştirmektedir. Tataristan
Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu içerisindeki en
büyük ticaret ortakları ise St. Petersburg İli, Moskova,
Moskova İli, Samara İli, Çelyabinsk İli, Başkurdistan
Cumhuriyeti, St. Petersburg, Sverdlovsk İli, Nijegorod
İli, Perm bölgesidir. Cumhuriyetin, Rusya
Federasyonu’nun bölgeleriyle yaptığı ticaretin hacmi,
yaklaşık 500 milyar Ruble’dir. Rusya’nın diğer bölgele
riyle ekonomik ve ticarî münasebetlerin geliştirilmesi
ne özellikle son yıllarda büyük önem verilmektedir.
Tataristan, Rusya’nın 70 bölgesiyle ticaret, ekonomi,
Kazan
İnnopolis’teki
spor salonu

Tataristan Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov,
Birleşik Arap
Emirlikleri’ndeki
Dubai Dünya
Ticaret Merkezi
Başkanı Helal
Said el Marî ile
birlikte

başkanlarıyla bir araya gelmektedir. Bu husus, dünya
da Tataristan’a büyük ilginin olduğunu, cumhuriyet ile
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin istendiğini gös
termektedir.
Tataristan, Avrasya’daki entegrasyon süreçlerde de
yer almakta, BDT, BRİCS, ŞİÖ ülkeleriyle strateji ortak
lık kurmaktadır.
Tataristan’ın İslam Konferansı Örgütü ile uzun yıllar
dan beri geliştirdiği işbirliği artarak devam etmektedir.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
talimatıyla Tataristan Devlet Başkanı Rustem
Minnihanov’un başkanlığında 2015’te “Rusyaİslam
Dünyası” adlı stratejik mahiyetteki çalışma grubunun
çalışmaları yeniden başlatıldı. Bu grubun amacı,
İslam’ın temel öğretilerinin tahrip edilmesine dayalı
uluslararası güvenliği tehdit eden çeşitli tehlikelere
karşı üye ülkelerin çabalarını birleştirmek, Rusya’nın
İslam ülkeleriyle münasebetlerinin geliştirilmesini sağ
lamaktır.
Tataristan özellikle son yıllarda uluslararası çapta
spor organizasyonlarına evsahipliği yapmaktadır.
2013’te Kazan’da 160 ülkeden 12.000 sporcunun katıl
dığı Yaz Üniversite Oyunları yapıldı. Oyunlar sayesinde
Tataristan’da profesyonel sporun gelişmesini sağlaya
cak alt yapı kuruldu. Bu alt yapı, günümüzde uluslar
arası spor müsabakalarının en üst seviyede düzenlen
mesine imkan tanımaktadır.

bilim, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliği anlaşma
ları imzaladı.
Yurtdışındaki ve Rusya’nın başka bölgelerindeki
Tatarlar ve Tatar cemiyetleri ile bağlantıların kurulması
ve onlara çok yönlü desteğin verilmesi de cumhuriye
tin önemli amaçlarından biridir. Tataristan’da millî kül
tür ve ana dili destekleyen büyük projeler hayata geçi
rilmektedir. Bu çerçevede cumhuriyet dışında yaşayan
iş adamları, gençler ve bilim adamlarıyla görüşmeler
yapılmaktadır.
Tataristan’ın başka bölge ve ülkelerle münasebetle
rini geliştirmesinde cumhuriyetin yetkili ticaret temsil
cilikleri önemli katkıda bulunmaktadır. Tataristan’ın
yurtdışında 15, Rusya içerisinde 8 yetkili ticarî temsilcili
ği bulunmaktadır. Yine temsilciliklerin yanı sıra “ticaret
evleri” uygulaması da mevcuttur. Rusya’nın farklı böl
gelerinde 25, yurtdışında ise 6 Tataristan Ticaret Evi
faaliyet göstermektedir.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan Türkiye,
İran, Kazakisan ve Belarus konsoloslukları da
Tataristan’ın diplomatik ve dış münasebetlerinin geliş
mesinde önemli katkıda bulunmaktadırlar. Nisan
2015’te Kazan’da Macaristan Konsolosluğu açıldı.
Yabancı ülkelerle ikili münasebetlerin arttırılması için
fahri konsolosluklar uygulamasından da istifade edil
mektedir. Kazan’da Fransa, İspanya, Belarus ve
Makedonya fahri konsolosları bulunmaktadır.
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KASTAMONU ŞİRKETİ
1969’da kurulan Kastamonu Şirketi, 1937’den itiba
ren faaliyet gösteren HAYAT Holding bünyesinde yer
almaktadır. Avrupa’nın en büyük 5 ahşap işleme şir
keti arasında yer alan Kastamonu, 93 ülkeye ürün
ihraç etmekte, 5.500 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Şirket, ağaç MDF ve DSP levha, laminat parke, ahşap
kapıpanel ve ahşap tezgah üretimi yapmaktadır.
2015’te şirkete ait fabrikaların yıllık üretimi şöyleydi:
MDF — 2.45 milyon m³, DSP — 2,55 milyon m³, lami
nat — 70 milyon m², ahşapkapı panel — 19,5 milyon
(tane). Diğer bir deyişle toplamda 5 milyon m³ ahşap
levha üretimi yapıldı. Şirketin 2015 cirosu, 1 milyar
Avro’dur.

Elabuga’daki
Kastamonu
Fabrikası

Tataristan Devlet
Başkanı R. N.
Minnihanov,
Hayat Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Yahya
Kığılı ile birlikte
Elabuga’daki
Kastamonu
Fabrikası’nın
açılışında

Elabuga Özel Ekonomi Bölgesi’ndeki Kastamonu
Ahşap İşleme Şirketi’nin 565.000 m³ MDF ve 20 mil
yon m² zemin kaplaması üretme kapasitesine sahip
birinci hattı, 2014’te hayata geçirildi. 2015’te ikinci
hattın hayata geçirilmesi için önde gelen uluslararası
üreticilerden teknolojiler satın alındı. DIEFFENBAC
HER adlı Alman şirketinden MDF/HDF üretim tekno
lojileri elde edildi. Günümüzde temel ve yardımcı
teknolojilerin montajı tamamlandı. Toplam 1 milyon
m³’ün üzerinde MDF üretim kapasitesi ve 35 milyon
m² Floorpan marka laminat parke üretim kapasitesi
ile şirketin Tataristan’daki fabrikası yalnızca Rusya’da
değil Avrupa’da da en büyük fabrika hâline geldi.

Kastamonu
Şirketi’nin Rusya
Şubesi’nin
Müdürü Ali Kılıç

Burada üretilen ürünlerin büyük
bir kısmı — % 60’ı — Rusya’da
satılmaktadır. Geriye kalan %
40’lık kısım ise AB ülkeleri de dâhil
olmak üzere Avrupa ve Asya’nın
20’den fazla ülkesine ihraç edil
mektedir. Son yatırımlarla birlikte
yaklaşık 850 kişiye doğrudan,
2.500 kişiye dolaylı olarak istih
dam sağlandı. Şirket ist ihdam
konusunda her zaman müessese
lerinin bulunduğu bölgelerdeki iş
gücünden istifade etmeye gayret
etmektedir.
Kastamonu Şirketi’nin yatırımla
rının başlamasından sonra bölge,
ağaç ve ağaç ürünleri için büyük
bir pazar buldu. Bu süreçte orman
lık alanların korunması da sağlan
maktadır. Zira şirket üretimde FSC
(Orman Yönetim Konseyi) sertifi
kalarına sahip olan ağaç tedarikçi firmalarıyla çalış
maktadır. Bu da kesilen ağaçların yerine yeni ağaçla
rın dikildiği anlamına gelmektedir. Bu süreçte yöne
tim, halk ve iş adamlarının çıkarları gözetildiğinden
dolayı bütün taraflar kârlı çıkmaktadır.
Kastamonu Şirketi’nin fabrikasında hali hazırda
faaliyet gösteren iki hat, toplamda 1080 levha/saat
üretim kapasitesine sahip. Faaliyet gösteren hatlar
da 31, 32 ve 33. sınıf ürünler hazırlanmaktadır.
Toplamda 100’den fazla dekorlu ürün üretilmektedir.
MDF levhaları, mobilya üretimi ve oda kapıları
yapımında da kullanıldığından ve Kastamonu Şirke
ti’nin bu alanda bölgede üretim başlattığından dola
yı önümüzdeki dönemde sanayinin bu alanlarının
gelişimi de kuvvetle muhtemeldir.
Günümüzde Tataristan Cumhuriyet i Devlet
Başkanı’nın himayesinde Naberejnıe Çelnı’daki
Mobilya ve Kereste Sanayi Birliği’nin temelinde ve
Kastamonu Fabrikası’nın önderliğinde Mobilya Şir
ketleri Yönetimi kurulmaktadır.
Kastamonu Şirketi kuruluşundan itibaren uluslar
arası ekolojik norm ve kanunlarına uygun faaliyet
göstermektedir. 2016’da Şirket, WWF Rusya (Doğal
Hayatı Koruma Vakfı) tarafından gerçekleşt irilen
Rusya mill î parklarla yasak ormanlar için ayrılan
küçük grantlara sponsorluk yaptı. Bunun dışında Şir
ket, Orman Yönetim Konseyi (FSC) ile Doğal Hayatı

Koruma Vakfı’nın diğer ekolojik proje ve faaliyetleri
ne katılmaktadır.
Fabrikanın aynı zamanda Tataristan’ın başkenti
Kazan’da düzenlenen “EKO Lider — 2014” isimli
çevre yarışmasında “Orman ve Ahşap Ürünleri
Sanayisi” dalında çevre temizliği konusunda göster
diği hassasiyet nedeniyle de bir ödülü bulunmakta
dır. TSE ve Avrupa Normlarına tam uyumlu bir biçim
de faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Entegre
Rusya’da 2015 yılı “Rusya Kalite Lideri” seçildi.

MDF-1 ve MDF-2
üretiminin
aşındırma
yapıldığı kısmı
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