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TAÞTÎR
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Bir gazelin her beytinin
mýsralarý arasýna ayný vezinde
iki, üç, dört mýsra ilâvesiyle

oluþturulmuþ bendlerden
meydana gelen musammat

(bk. DÝVAN EDEBÝYATI; MUSAMMAT).
˜ ™

– —
TATAR

(bk. ULAK).
˜ ™

– —
TATAR HAN CAMÝÝ

(bk. HAN CAMÝÝ).
˜ ™

– —
TATARCIK ABDULLAH EFENDÝ

(bk. ABDULLAH EFENDÝ, Tatarcýk).
˜ ™

– —
et-TATARHÂNÝYYE

(bk. el-FETÂVA’t-TATARHÂNÝYYE).
˜ ™

– —
TATARÝSTAN

Rusya Federasyonu’na baðlý
özerk devlet.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET
IV. KÜLTÜR ve EDEBÝYAT

˜ ™

Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Avrupa’-
nýn doðu kesiminde, Ýdil (Volga) ve Kama
nehirlerinin birleþtiði yerdedir. Batýsýnda
Çuvaþistan, doðusunda Baþkýrdistan Türk
cumhuriyetleriyle komþu olan ülkenin ku-
zeybatýsýnda Mari Cumhuriyeti, kuzeyin-
de Kirov bölgesi, kuzeydoðusunda Udmurt
Cumhuriyeti, güneydoðusunda Orenburg
bölgesi, güneyinde Samara (Kuybiþev) ve
Simbir (Ulyanovsk) bölgeleri bulunmaktadýr.
Yüzölçümü 87.836 km², nüfusu 3.761.700
(2008), nüfus yoðunluðu 54, baþþehri Ka-
zan’dýr (1.200.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Genelde alçak (ortalama yükseltisi 200
m.) ve engebeli bir ovayla kaplý olan Tata-
ristan’da sade görünüþlü yüzey þekilleri
egemendir. Ülke topraklarýnýn deniz seviye-
sinden en yüksek noktasý Bögilme-Bele-
bey platosunda 367 m., kuzey-güney doð-
rultusunda akan Ýdil nehrinin sýnýrdan çýk-
týðý yerde 35 metredir. Topraklarýn büyük
bölümünü Ýdil’in kollarýndan Kama nehri
sular. Ýdil üzerinde kurulmuþ olan Kuybi-
þev Barajý’nýn gölü önemli bir kýsým arazi-
yi iþgal etmiþtir. Bölgede kara iklimi hâ-
kimdir. Kýþlar uzun ve sert, yazlar serin ge-
çer. Yýllýk yaðýþ miktarý ortalama 400-500
mm. kadardýr. Yaðýþ en çok yaz aylarýnda
görülür. Pek yaðýþlý olmayan kýþ mevsimin-
de kar kalýnlýðý 60 santimetreyi geçmez.
Tataristan’ýn büyük bölümü kara toprak-
la (çernozem), yaklaþýk % 16’sý da orman-
larla kaplýdýr. Doðal bitki örtüsü bozkýrdýr;
Ýdil kýyýsýndaki taþkýn ovalarýnda çayýrlar

deþi Muhammed’i Mendiþ Kalesi’ne nak-
lederken kale kumandanýna en güvenilir
adamlarýndan biri olan Ahmed Taþtdâr’ý
göndermiþti (a.g.e., s. 59). Büyük Selçuk-
lular’da da taþtdârýn saray teþkilâtýnda
yer aldýðý görülmektedir. Sultan Melikþah,
Hârizm gelirlerinin tasarruf yetkisini
Hârizmþahlar hânedanýnýn atasý olan taþt-
dârý Anuþ Tegin Garçeî’ye vermiþti. Sara-
yýn taþthâne masraflarý Hârizm’den ge-
len vergilerden karþýlanýyordu (Cüveynî, II,
5). Irak Selçuklu sultanlarýndan II. Tuðrul
b. Arslanþah’ýn taþtdârý Kutluð adýnda bir
emîrdi. Anadolu Selçuklularý’nda taþtdâr
yerine “taþtî” kelimesi de kullanýlmýþtýr.
Hüsâmeddin Taþtî ve Celâleddin Karatay
taþtdâr olarak görev yapan saray mensup-
larýndandýr. Hârizmþahlar hânedanýnýn sa-
ray teþkilâtýnda taþtdârlýk görevi devam
ettirilmiþti ve armasý (renk) ibrikti. Celâ-
leddin Hârizmþah’ýn Sultan Alâeddin Key-
kubad’a yolladýðý elçilerden biri Taþtdâr
Cemâleddin Ferruh’tur. Melik unvanýný ta-
þýyan Cemâleddin Ferruh, Hârizmþah Alâ-
eddin Muhammed b. Tekiþ’in yakýn adam-
larýndandý. Fars Atabegleri (Salgurlular), Ey-
yûbî ve Memlük saraylarýnda taþtdâr un-
vanlý görevliler vardý ve bunlarýn armasý da
ibrikti. Memlükler’de taþtdârlýk hizmetini
yürütenlerin reisine “mihtâr” denirdi. Taþt-
dârlar Delhi Türk Sultanlýðý’nda hükümda-
rýn en yakýn adamlarýndandý. Melik Bed-
reddin Sungur er-Rûmî, Melik Hindû Han
Müeyyidüddin Mübârek el-Hâzin ve Taþt-
dâr Torumtay bunlar arasýnda zikredilebi-
lir (Kortel, s. 126-127). Osmanlýlar’da padi-
þahýn leðen-ibrik ve su iþlerine bakan gö-
revliye ibrikdarbaþý veya “ser-ibrîkî”, yar-
dýmcýlarýna ibrikdar yahut ibrikdar gulâ-
mý adý verilmiþtir (bk. ÝBRÝK).
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iskânýna sahne olmuþtur. Daha sonraki
yüzyýllarda Hunlar, Göktürkler, Hazarlar,
Peçenekler, Kýpçaklar (Kumanlar), Ýdil Bul-
garlarý, Altýn Orda ve Kazan Hanlýðý gibi
Türk kavim ve devletleri bu bölgede hü-
küm sürdü. Ancak bölgede ilk devlet teþ-
kilâtýný kuran Ýdil Bulgarlarý’dýr. 922’de Ýs-
lâmiyet’i resmî din kabul eden Ýdil Bul-
garlarý, Ýdil-Ural’da Türk-Ýslâm kültürünün
geliþmesinde önemli rol oynadý. Ýdil Bul-
gar Devleti 1236’da Cengiz Han’ýn torunu
Batu Han tarafýndan ortadan kaldýrýldý. Al-
týn Orda Devleti’nin de Özbek Han döne-
minde Ýslâmiyet’i resmî din kabul etmesi-
nin ardýndan Ýslâm dini ve kültürü bölge-
ye iyice yerleþti. Ancak Timur’un Altýn Or-
da üzerine yaptýðý seferler bölgedeki Türk-
Ýslâm kültürüne büyük bir darbe oldu. Al-
týn Orda Devleti’nin zayýflamaya baþlama-
sýyla Kazan, Kýrým, Kasým, Astarhan ve Si-
bir hanlýklarý ortaya çýktý. Ýdil-Ural bölge-
sinde kurulan Kazan Hanlýðý’nýn 1552’de
Ruslar tarafýndan yýkýlmasýyla bölgedeki
Türk hâkimiyeti sona erdi. Rus iþgalinin
ardýndan Kazan Hanlýðý’nýn baþþehri Ka-
zan’da yaþayan Tatarlar bugünkü Baþkýr-
distan’a, Ural daðlarýnýn ötelerine, Sibir-
ya’ya ve Aþaðý Ýdil bölgelerine sürüldüler.
Ýki asýr kadar dinî, siyasî ve iktisadî baský-
lara mâruz kaldýlar. Çarlýðýn Tatar halkýna
uyguladýðý baský ve yýldýrmaya karþý 1670-
1671’de Canali, 1755-1756’da Batýrþah is-
yanlarý çýktý. 1708’de Kazan eyaleti kuru-
larak Orta Ýdil boyu ve Batý Ural topraklarý
bu eyalete dahil edildi. Bu dönemde yak-
laþýk 20.000 kiþinin yaþadýðý Kazan þehri
Rusya’nýn zanaat ve ticaret merkezlerin-
den biri durumuna geldi.

Çoðunluðunu Tatar, Baþkýrt ve Çuvaþ-
lar’ýn oluþturduðu köylüler, Pugaçev isya-
ný (1773-1775) diye bilinen köylü ayaklan-
masýna katýlarak çarlýk idaresine baþ kal-
dýrdý. Durumun ciddiyetini anlayan Çariçe

II. Katerina, Tatarlar’a birtakým dinî ve ik-
tisadî haklar vermek zorunda kaldý. 1773’-
te Büyük Sinod bütün dinlerin eþit huku-
ka sahip olduðunu ilân etti ve 22 Þubat
1784’te Tatar mirzalarýna Rus zâdegân
sýnýfýna tanýnan haklar verildi. Türkistan,
Ýran ve Çin ile ticaret yapmalarýna izin ve-
rilen Tatar tüccarlarý Rusya’nýn doðu tica-
retinde önemli bir yer kazandý. II. Kateri-
na’dan sonraki çarlar Pavel Petroviç ve I.
Aleksandr da müslümanlara karþý ýlýmlý bir
politika izledi. I. Aleksandr 1803’te Oren-
burg’da hazine hesabýndan bir cami ya-
pýlmasýna müsaade etti. Ancak 1860’lý
yýllarda Tatarlar’a karþý baþlatýlan yeni bir
asimilasyon politikasý Tatarlar’ýn Sibirya,
Türkistan ve Osmanlý Devleti’ne kitleler
halinde göçüne sebep oldu. Bu sýrada Tür-
kistan’ýn Ruslar tarafýndan iþgal edilmesi
Tatarlar’a çeþitli ekonomik ve sosyal im-
kânlar saðladý. Rusya ile Türkistan ara-
sýnda yapýlan ticarette köprü vazifesi gö-
ren Tatarlar kýsa sürede zenginleþti. Gani
Bay, Hüseyin Bay, Abdülveli Yavuþof, Ni-
metullah Hacý, Remiyev Kardeþler, Yunu-
sovlar, Akçurinler gibi Tatar tüccarlarý ser-
mayelerini dokuma, deri, sabun ve un fab-
rikalarýnda deðerlendirerek XIX. yüzyýlýn
sonlarýnda Tatarlar arasýnda küçük bir bur-
juvazi sýnýfýnýn doðmasýnda önemli rol oy-
nadý.

Ruslar’la eþit duruma gelmenin ancak
dinî taassuptan kurtulup iyi bir eðitim al-
makla mümkün olacaðýný kavrayan Tatar
zenginlerinin desteði ve Gaspýralý Ýsmâil’in
teþvikiyle Ýdil-Ural bölgesinin Kazan, Oren-
burg, Ufa, Simbir (Ulyanovsk), Tümen, To-
bolsk, Troitsk, Petropavlovsk, Samara ve
Yayýk (Uralsk) gibi pek çok þehrinde mo-
dern mektep ve medreseler kurulmaya
baþlandý. Aralarýnda Abdürreþid Ýbrahim,
Rýzâeddin Fahreddin, Þemseddin Kültesî,
Ziyâeddin Kemâlî, Âlimcan Barudî, Mûsâ

yer alýr. Ülkede Tatarlar’a Kazan veya Ýdil
Tatarlarý ismi verilir. Kazan Tatarlarý’nýn
toplam sayýsý yaklaþýk 9 milyon olup bu-
nun üçte bir kadarý Tataristan’da yaþa-
maktadýr. Nüfusun % 52,9’unu Tatarlar,
39,5’ini Ruslar, 3,4’ünü Çuvaþlar, kalanýný
farklý etnik kökenli insanlar oluþturmak-
tadýr. Halkýn % 74’ü þehir ve kasabalarda,
% 26’sý kýrsal alanlarda oturmaktadýr.

Tataristan küçüklüðüne raðmen gerek
endüstrisi gerekse tarýmýyla Rusya eko-
nomisinde önemli bir yere sahiptir ve fe-
derasyonun en zengin ülkelerinden biri sa-
yýlmaktadýr. Diðerleri gibi bu ülkenin de yer
altý ve yer üstü zenginlikleri Moskova pro-
jeleriyle yatýrýmlara tahsis edilmekte, bu
sebeple halka gayri sâfi millî hâsýladan çok
az pay kalmaktadýr. Tataristan topraklarý-
nýn büyük bir bölümü tarýma elveriþlidir.
Yetiþtirilen baþlýca ürünler çavdar, buð-
day, mýsýr, keten, patates ve þeker pan-
carýdýr. Ayrýca sebze ve meyve üretimi de
geliþmiþtir. Hayvancýlýk ve buna baðlý ola-
rak mandýracýlýk önemli bir uðraþý alaný-
dýr. En büyük yer altý zenginliði petrol ve
doðal gazdýr; yýlda ortalama 100 milyon
ton petrol çýkarýlmaktadýr. Petrol ve do-
ðal gaz boru hatlarýyla Kazan, Gorki, Ufa,
Perm, Saratov ve Sverdlovsk’a taþýnýr. Kuy-
biþev Barajý’ndan elektrik enerjisi elde edi-
lir. Ülkede endüstrinin en önemli kollarý
petrol, doðal gaz, kimya, petro-kimya, ma-
kine, elektronik, kereste ve gýda endüstri-
leridir. En önemli tesisler Kazan ve çevresi
ile Kama ýrmaðý boyunda (özellikle oto-
motiv) toplanmýþtýr. Ulaþýmda daha çok
nehirlerden faydalanýlýr. Moskova ve Ýdil
havzasýnýn diðer þehirlerine ýrmak liman-
larýyla düzenli yolcu taþýmacýlýðý yapýlýr. De-
miryolu fazla geliþmemiþtir. Ülkenin ku-
zeybatý ve güneydoðu uçlarýndan Mosko-
va ve Urallar’a uzanan iki ana hat geçer.
Birçok merkez arasýnda karayolu baðlan-
týsý vardýr. Kazan’da büyük bir havaalaný
bulunmaktadýr.
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II. TARÝH

Bugünkü Tataristan’ýn içinde bulundu-
ðu Ýdil-Ural bölgesi, IV. yüzyýldan itibaren
Sibirya’dan gelen çeþitli Türk boylarýnýn
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