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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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seçildi. Kongrede siyaset, askerlik, iþçi hak-
larý ve maarifle ilgili kararlar alýndý. Hazi-
ran 1917’de Kazan’da bir araya gelen ku-
rultayda Ýç Rusya ve Sibirya müslüman
Türk-Tatarlarý’nýn medenî muhtariyeti ilân
edildi ve Sadri Maksudi (Arsal) baþkanlýða
getirildi. Yapýlan seçimler neticesinde Ýç
Rusya ve Sibirya Müslümanlarý Millet Mec-
lisi’ne 120 milletvekili seçildi ve Ufa mer-
kezli yeni meclis çeþitli bakanlýklar teþkil
ederek çalýþmalarýna baþladý. Bu meclis
29 Kasým 1917’de Ýdil-Ural Devleti proje-
sini ilân etti. Ancak Bolþevikler 1918 yýlýn-
da meclisi daðýtýp üyelerinin bir kýsmýný
sürgüne gönderdiler, bazýlarýnýn kaçmasý-
na yol açtýlar. Hâkimiyetlerini pekiþtirdik-
ten sonra millî projeleri bir tarafa býrakan
Bolþevikler, Tatarlar’ýn Bulak Arkasý Cum-
huriyeti, Tatar-Baþkýrt Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti gibi projelerinin gerçekleþ-
mesine imkân tanýmadýlar. Ýç savaþýn Bol-
þevikler lehinde neticelenmesi ve Rus ko-
münistlerinin itirazlarý üzerine Tatar-Baþ-
kýrt Cumhuriyeti yerine 23 Mart 1919’da
Baþkýrt ve 27 Mayýs 1920’de Tatar Muh-
tar cumhuriyetleri ilân edildi. Böylece Ýdil-
Ural bölgesinde iki küçük Türk cumhuri-
yeti meydana geldi. Yaklaþýk 350 yýldýr
kendi devletlerinden yoksun olarak çileli
bir hayat süren Tatarlar baþlangýçta cum-
huriyet fikrini benimsedilerse de kýsa bir
süre sonra aldatýldýklarýný anladýlar. Çün-
kü merkezdeki yöneticiler arasýnda Rus-
lar dýþýndaki milletlere karþý ciddi bir dav-
ranýþ deðiþikliði baþ gösterdi. Tatarlar’ýn
dilleri ve medeniyetlerine kýsýtlamalar ge-
tirilmeye baþlandý. Bu kýsýtlamalara karþý
çýkanlarýn tamamý Stalin döneminde öl-
dürüldü. Mîr Said Sultan Galiyev öncülü-
ðündeki bir kýsým aydýnlar Tatar, Baþkýrt,
Kazak, Kýrgýz, Özbek, Türkmen, Tacik, Çu-
vaþ ve Âzerî gibi bütün Türk ve müslüman-
larý içine alan bir Turan Sosyalist Cumhu-
riyeti faaliyetine giriþtilerse de âkýbetleri
ölüm oldu. Bu devirde Sultan Galiyev’in
düþüncelerini benimseyenler pantürkizm
ve Türkiye lehine casusluk yapmak gibi
suçlamalara mâruz kaldýlar. Aralarýnda
Türkolog ve edebiyat tarihçisi Ali Rahim,
tarihçi Aziz Ubeydullin, devlet adamý Ka-
þaf Muhtarov, Rauf Sabirov, siyasetçi Mîr
Said Sultan Galiyev, gazeteci Safa Burgan,
Salah Atnagulov, yazar ve gazeteci Fâtih
Kerîmî, tarihçi Hâdi Atlasî, edebiyatçý Ce-
mâleddin Velidi, yazar ve pedagog Kudo-
yarov Galyauddin, dilci Âlimcan Þeref, ma-
tematikçi Ayaz Maksudov, þair Fathelis-
lam Burnaþev, yazar Alimcan Ýbrahimov,
pedagog Fâtih Seyfi Kazanlý, pedagog, ya-
zar ve tercüman Ýbrahim Bikkulov, devlet

adamý Mikdat Brundukov, tarihçi Gasim
Mansurov, yazar Ömer Tulumbay, devlet
adamlarý Sahibgerey Said Galiyev, Hacý Ga-
bidullin, arkeolog Said Vahidov, devlet ada-
mý Þaygardan Þaymardanov, tenkitçi Mu-
hammed Galiev, pedagog Abdülkavî Tuy-
kin’in bulunduðu pek çok kiþi sürgüne
gönderildi veya öldürüldü. Ýçlerinde gaze-
teci ve yazar Mahmud Fuad Tuktarov, ta-
rihçi Abdullah Battal Taymas, devlet ada-
mý ve hukukçu Sadri Maksudi, yazar Mu-
hammed Ayaz Ýshakî, tarihçi Zeki Velidi
Togan gibi kiþiler yurt dýþýna kaçarak ha-
yatlarýný kurtarabildiler.

1920-1921 yýllarýnda Ýdil-Ural bölgesin-
de meydana gelen kýtlýk yüzünden binler-
ce kiþi öldü, nüfusun büyük bir bölümü
baþta Türkistan’daki Türk cumhuriyetle-
ri olmak üzere Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetleri Birliði’nin farklý bölgelerine daðýl-
mak zorunda kaldý. Ayrýca Türkistan’da
komünist hâkimiyetini saðlamlaþtýrmak
için birçok Tatar öðretmen, yönetici, za-
naatkâr, uzman ve asker gönderildi. Aç-
lýk ve göç neticesinde boþalan topraklara
Ruslar ve Ukraynalýlar’la birlikte çeþitli halk-
lar yerleþtirildi. 1950’li yýllardan sonra Ta-
taristan’ýn endüstri ülkesine dönüþtürül-
mesinin ardýndan nüfus dengesi Tatarlar
aleyhine iyice bozuldu ve kendi toprakla-
rýnda azýnlýk durumuna düþtüler. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði daðýlýnca
Tacikistan, Özbekistan, Kýrgýzistan gibi Sov-
yet cumhuriyetlerinden geri göçler sonun-
da nüfus eþitlendi. Sovyet hâkimiyeti yýl-
larýnda Tataristan’da çiftçilik ve küçük sa-
nayi kollarýnda önemli geliþmeler oldu. Me-
denî ve sosyal hayatta büyük deðiþiklikler
yaþanmasýna raðmen merkezdeki yöneti-
ciler arasýnda Rus olmayan milletlere kar-
þý yine ciddi bir davranýþ deðiþikliði baþ
gösterdi. Tatarlar’ýn dilleri ve millî mede-
niyetlerine karþý kýsýtlamalar getirildi. Al-
fabeleri iki defa deðiþtirildi. 1930-1950 yýl-
larý arasýnda Tataristan’da ve Tatarlar’ýn
yaþadýðý bölgelerdeki millî gazete ve der-
giler, millî medeniyet ocaklarý, tiyatrolar,
eðitim kurumlarý kapatýldý ve okullarda sa-
dece Rus dilinde eðitim verilmeye baþlan-
dý. Stalin’in ölümünden ve 1956 yýlýndaki
XX. Komünist Partisi Kongresi’nden son-
ra Tatar millî hayatý kýsmen liberalleþme-
ye yöneldi. Tatar Muhtar Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin önemli kadrolarýna Tatar-
lar getirildi.

1988 yýlýnda bilhassa öðrencilerin bas-
kýsý neticesinde Ýlimler Akademisi ve Ka-
zan Devlet Üniversitesi’ne mensup 100 ka-
dar ilim adamý Tatar Ýçtimaî Özegi adlý si-
yasî bir teþkilât kurmaya karar verdi. 17-

Cârullah, Fâtih Kerîmî, Ahmed Hâdi Mak-
sudi, Abdullah Bûbi ve Muhammed Ayaz
Ýshâkî Ýdilli’nin bulunduðu yeni bir aydýn
sýnýfý ortaya çýktý (bk. CEDÎDCÝLÝK; ISLAH).
1905 Rus Ýhtilâli Tatarlar’a söz, toplantý
ve matbuat hürriyeti getirince Abdürre-
þid Ýbrahim’in öncülüðünde Tatar aydýn-
larý dinî ve millî meselelerine çözüm yolu
bulmak için müslüman kongreleri adý al-
týnda 1905 yýlýndan itibaren çeþitli toplan-
týlar düzenlediler. Tatarlar’ýn yoðun biçim-
de yaþadýðý Kazan, Ufa, Orenburg, Astar-
han, Troitsk, Uralsk, Petersburg ve Mos-
kova gibi þehirlerde gazete ve dergiler çý-
karmaya baþladýlar. Kýrým’da Gaspýralý Ýs-
mâil’in baþlattýðý usûl-i cedîd okullarý Çar-
lýk Rusyasý’nýn her tarafýna yayýldý. Müs-
lümanlarýn bu geliþiminden rahatsýz olan
çarlýk hükümeti, 1911 yýlýnda özellikle Ka-
zan bölgesinde müslümanlarýn üzerine
çarlýk jandarmasýný gönderip bazý okullarý
ve gazeteleri kapattý. Bazý aydýnlar pan-
türkizm ve panislâmizm gibi suçlamalar-
la sürgüne ve hapse gönderildi.

1917 ihtilâlleri sýrasýnda Tatar halkýnýn
millî baðýmsýzlýk hareketi canlandý. Millî
idare, millî þûra, harbî þûra gibi organlar
kuruldu. 1-11 Mayýs 1917 tarihinde Bü-
tün Rusya Müslümanlarý Kurultayý Mos-
kova’da toplandý, ilk defa seçimle müftü-
lük makamýna Âlimcan Barudî tayin edil-
di ve Muhlise Bûbi isimli bir haným kadý

Kazan’da Süyüm Bike Minaresi
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nýn çoðunun Ýslâm’a baðlý olduðunu, köy-
lerinde cami ve medreselerinin bulundu-
ðunu belirtir. Ýslâmiyet bölgede 100 yýl için-
de büyük geliþme gösterdi, 1024’te Bul-
gar Haný Ýbrâhim, Horasan’a bir elçilik he-
yeti göndererek Sebzevâr ve Hüsrevcer
þehirlerine cami ve diðer binalarýn inþasý
için yardýmda bulundu. Altýn Orda Devle-
ti’nin ikinci haný Berke (1256-1266) ve Ýs-
lâm’ý Altýn Orda’nýn resmî dini haline geti-
ren Özbek Han (1313-1340) dönemlerinde
Ýslâmiyet daha da geliþti. Ancak Timur’un
Altýn Orda Devleti’ne karþý yaptýðý sefer-
ler bölgedeki medenî ve dinî hayata bü-
yük darbe vurdu. Kazan Hanlýðý’nýn 1552’-
de Ruslar tarafýndan yýkýlmasýyla bölgenin
Ruslaþmasý ve hýristiyanlaþmasý baþladý.

Çar IV. Ývan, hýristiyanlaþtýrma faaliyeti-
ni yürütmek için Baþpiskopos Guriy’e özel
yetkiler verdi. Guriy önceleri IV. Ývan’ýn
tavsiyelerine uyarak müslümanlara nazik-
çe yaklaþtý. Fakat bu yaklaþýmdan bir so-
nuç elde edemeyince zora baþvurmaya
baþladý. Tatarlar zorla hýristiyanlaþtýrma-
ya karþý 1556’da isyan ettiler. Ýsyan bastý-
rýldý, binlerce Tatar baský ve zulümden ka-
çarak Sibirya ve Türkistan’a göç etmek zo-
runda kaldý. Hükümetin ve misyonerlerin
bütün baskýlarýna raðmen Ýdil-Ural bölge-
sinde animist halklarýn dýþýnda Hýristiyan-
lýðý kabul eden müslümanlarýn sayýsý bir
türlü istenilen sayýya ulaþmadý. Çar Alek-
sey Mihailoviç’in 1654’te çýkardýðý bir ka-

nunla Ruslar dýþýnda Hýristiyanlýðý kabul
edenlere 15 ruble ödenmesini emretti.
Ayný kanunla, hýristiyan olan Tatar beyle-
rine ellerinde bulundurduklarýný muhafa-
za etme imkâný saðlanýyordu. Kanunun
bir diðer maddesine göre müslüman bir
Tatar öldüðünde þahsî malý, birinci dere-
cedeki müslüman mirasçýlarýna deðil ne
kadar uzaktan olursa olsun hýristiyan ak-
rabalarýna verilecekti. Bu kanunlar ve bas-
kýlar sonunda Tatar zenginlerinden bir kýs-
mý Hýristiyanlýðý kabul etti.

I. Petro zamanýnda müslümanlar üze-
rindeki misyoner baskýsý devletin yardýmýy-
la yeniden artmaya baþladý. 1720-1791 yýl-
larý arasýnda çýkarýlan çeþitli kanunlarla Hý-
ristiyanlýðý benimseyenlerin askerlik hiz-
metinden ve üç yýl vergiden muaf tutula-
caklarý bildirildi. Bu vergiler müslüman ola-
rak kalmaya devam edenlerden alýnacak-
tý. 1731’de Kazan yakýnlarýnda Ýdil nehri
üzerindeki bir adada bulunan Sviyajsk Ma-
nastýrý’na baðlý Yeni Din Deðiþtirenler Ko-
misyonu kuruldu. Komisyona baðlý misyo-
nerler, askerlerle birlikte köyleri dolaþýp
müslüman mezarlýklarýyla camileri tahrip
etmeye ve müslümanlara hakaret etme-
ye baþladýlar. Direnen köylerin ahalisini hap-
se ve sürgüne gönderdiler. 9 Mart 1738’de
Kazan’a tayin edilen Luka Konaþeviç, Ýdil-
Ural bölgesinde yaþayan müslümanlara
baskýyý arttýrdý. Ýmparatoriçe Elizaveta (Ye-
lizaveta) Petrovna 19 Kasým 1742’de çýkar-
dýðý kanunla Kazan vilâyetindeki bütün ca-
milerin yýkýlmasýný emretti ve yeni cami
yapýlmasýný yasakladý. Bu kanundan son-
ra Kazan vilâyetindeki 536 camiden 418’i
yýkýldý ve yakýldý. Luka Konaþeviç’in müs-
lümanlarýn din deðiþtirmeleri için yaptýðý
aþýrý baskýlar 1750’li yýllarýn baþýnda müs-
lüman halký isyanýn eþiðine getirdi ve Lu-
ka Konaþeviç Kazan’daki görevinden alýn-
dý. 2 Þubat 1764’te Yeni Din Deðiþtirenler
Komisyonu kapatýldý. Müslüman Tatarlar’a
yönelik zulüm bir ara durakladý. 1731-1764
yýllarý arasýnda Ýdil-Ural bölgesinde toplam
406.792 Çuvaþ, Tatar, Mordov, Çeremiþ,
Umdurt Hýristiyanlýðý kabul etmek zorun-
da kaldý. Bunlar arasýnda Müslümanlýk’-
tan Hýristiyanlýða geçenlerin sayýsý yalnýz-
ca 3670 kiþi idi.

II. Katerina döneminde politika deðiþti.
Çariçe 1789’da Ufa þehrinde Orenburg Müf-
tülüðü adýyla dinî bir idare merkezi kur-
durdu. Deþt-i Kýpçak’ta yaþayan Kazak ve
Kýrgýzlar arasýna Ýslâm dininin öðretilme-
si için Kazan ve Orenburg’dan Tatar imam-
lar gönderildi. Bu imamlarýn masraflarý için
Troitsk ve Orenburg þehrine birer kervan-
saray inþa edildiði gibi kervansaraylarýn

18 Þubat 1989’da Kazan’da yapýlan kuru-
luþ toplantýsýna çoðunluðunu Komünist
Partisi üyelerinin meydana getirdiði 586
delege katýldý. Kongrede Tataristan’ýn si-
yasal ve ekonomik açýdan egemen bir dev-
let olmasý, din hürriyetinin, Kýrým Tatar-
larý’nýn vatana geri dönmesinin saðlan-
masý gibi çeþitli kararlar alýndý. Yaklaþýk
1000 kiþinin katýldýðý 17-19 Þubat 1990
tarihindeki ikinci kongrenin ardýndan ül-
kedeki siyasal atmosfer gittikçe deðiþti.
Tataristan Parlamentosu, 30 Aðustos
1990’da ülkenin egemenliðini ve Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nin on al-
týncý cumhuriyeti olduðunu ilân etti. An-
cak parlamentonun aldýðý bu karar Mos-
kova tarafýndan tanýnmadý. Resmî yöne-
ticilerin baðýmsýzlýk kararýnda ciddi adým
atmayacaðý görüþü kuvvet kazanýnca Ýtti-
fak-Tatar Baðýmsýzlýk Partisi’nin inisiyati-
fiyle Tatar Millî Kurultayý toplandý ve millî
meclis kuruldu. Millî meclis 1 Þubat 1992’-
de Tataristan’ýn baðýmsýzlýðýný tekrar ilân
etti. Bunun üzerine baský altýnda kalan Ta-
taristan Yüksek Sovyeti baðýmsýzlýk konu-
sunda referanduma gitme kararý aldý. Dö-
nemin devlet baþkaný Boris Yeltsin ve yö-
neticilerin bütün baský ve tehditlerine rað-
men 31 Mart 1992 tarihinde yapýlan re-
feranduma % 80’in üstünde katýlým sað-
landý ve seçmenlerin % 61,5’i baðýmsýzlýk
yönünde oy verdi. Ancak bu referandum
da Moskova tarafýndan tanýnmadý. Rusya
Devlet Baþkaný Vlademir Putin döneminde
Rusya Federasyonu’na üye ülkelerin cum-
hurbaþkanlarýnýn halk tarafýndan seçilme-
sine son verilerek özerk cumhuriyet par-
lamentolarýnýn seçtiði adayýn merkez ta-
rafýndan tayini uygulamasýna geçildi. Yak-
laþýk yirmi yýldýr Tataristan cumhurbaþ-
kanlýðýný yürüten Mintemir Þeymiyev, Mart
2010 tarihinde kendi isteðiyle görevini bý-
raktý ve yerine Tataristan Parlamentosu ta-
rafýndan seçilen Rüstem Minnihanov geçti.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Ýslâmiyet’in Ýdil bölgesine giriþi 22 (642)
yýlýnda hilâfet ordularýnýn Hazarlar’a karþý
yürüttüðü mücadeleler sýrasýnda baþladý.
Ýdil-Bulgar Devleti’nin haný Almýþ, 921’de
Abdullah b. Baþtuu baþkanlýðýnda bir elçi-
lik heyetini Baðdat’a gönderip Halife Muk-
tedir-Billâh’tan Ýslâm dininin öðretilmesi
için din bilginleri ve cami yapýmý için usta-
lar istedi. Muktedir-Billâh ayný yýl Ýbn Fad-
lân baþkanlýðýndaki elçilik heyetini Bulgar
topraklarýna yolladý, böylece 922’de Bul-
gar Devleti resmen Ýslâm dinini kabul etti.
X. yüzyýlýn baþlarýnda bölgeyi ziyaret eden
Arap coðrafyacý Ýbn Rüste, Ýdil-Ural halký-
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rýna doðru giderek arttý. Tatar ve Baþkýrt-
lar’ýn yoðun olarak yaþadýðý Ýdil-Ural, Ural
ötesi ve Sibirya’da 1916 yýlýnda toplam
6081 cami vardý ve 13.328 din görevlisi va-
zife yapýyordu (220 ahund, 3822 hatip, 3346
imam, 5940 müezzin). 1801-1917 yýllarýn-
da sadece Kazan’da basýlan Arapça kitap-
larýn sayýsý 4000 civarýndadýr ve büyük bö-
lümünü dinî kitaplar oluþturmaktadýr. Ta-
tarlar Din ve Maîþet (1906-1918), ed-Dîn
ve’l-edeb (1906-1908, 1913-1917), Ýslâm
ve Maârif (1916-1918), Ma‘lûmât-ý Þer‘-
iyye-i Orenburgiyye (1908-1910, 1916-
1917) adýyla dergiler yayýmladýlar. Ýhtilâl-
den sonra Ýç Rusya ve Sibirya müslüman-
larýnýn dinî idaresinin yayýn organý þeklin-
de çýkan Ýslâm Mecellesi (1924-1928) ko-
münist dönemindeki en önemli dinî der-
gidir.

Tataristan Cumhuriyeti’nin kuruluþunun
ertesi yýlý müslümanlar arasýnda bir din
karþýtý propaganda yürütülmeye baþlan-
dý. 28 Mayýs 1928’de açýktan Ýslâmiyet’e
karþý büyük bir mücadele baþlatýldý. Ca-
miler ve Kur’an kurslarý kapatýldý, Ýslâmî
cemiyet mallarý devletleþtirildi, müslüman
din âlimlerinin bir kýsmý asalak, sabotajcý,
Alman veya Japon casusu gibi suçlama-
larla idam edildi; bir kýsmý tutuklandý ya
da sürgüne gönderildi. Bu devirde idam
edilen, hapse atýlan ve sürgüne gönderi-
len müslümanlarýn sayýsý milyonlarla ifa-
de edilmektedir. Hatta Tatarca’nýn Arap-
ça kelimelerden temizlenmesi için çalýþ-
malar yapýldý. Arap alfabesi 1929’da yeri-
ni Latin alfabesine býraktý. Ýslâm’la ilgili sü-
reli yayýnlar 1928 yýlýndan itibaren yasak-
landý ve Gorbaçov döneminde baþlayan ye-
niden yapýlanma dönemine kadar hiçbir
dergi çýkmadý. 1990’dan sonra komünist
döneminde kapatýlan camilerin yerine ye-
nileri açýldý. Bugün ülkede 1000’in üzerin-
de cami vardýr. 1980 yýlýnda ise ülkede sa-
dece on sekiz cami ibadete açýktý. 1992’-
de Tataristan Cumhuriyeti Müslümanlarý
Diniye Nezâreti kuruldu ve 2001 yýlýnda
resmî bir hüviyet kazandý. Diniye Nezâreti
din âlimlerinin yetiþtirilmesi için medrese
ve yüksek eðitim kurumlarý açmaya baþ-
ladý. Kazan’daki Ýslâm Üniversitesi, Rusya’-
daki en önemli yüksek Ýslâm eðitimi ve-
ren kurumlar arasýndadýr. Bu üniversite
2002-2009 yýllarý arasýnda 100 civarýnda
öðrenci mezun etmiþtir. Rusya ve Tata-
ristan anayasasýna göre din devletten ayrý
olduðu için dinî kuruluþlara bütçeden pay
ayrýlmasý kanunen yasaktýr. Ancak müs-
lüman ve Ortodoks dinî örgütler çeþitli þe-
killerde desteklenmekte, eðitim ve cami
harcamalarý baðýþlarla saðlanmaktadýr.

IV. KÜLTÜR ve EDEBÝYAT

Ýdil-Bulgar Devleti zamanýnda Ýslâmi-
yet’in kabulüyle birlikte Arap alfabesini
kullanmaya baþlayan Tatarlar’ýn eski de-
vir edebiyatý hakkýnda yazýlý metinler yok
denecek kadar azdýr. Þehâbeddin Mercâ-
nî, Kayyûm Nâsýrî ve G. Rahim tarafýndan
incelenen yetmiþ beþten fazla mezar kitâ-
besi genellikle Türkçe’dir. Mercânî Müs-
tefâdü’l-aÅbâr adlý eserinde Ya‘kub Bul-
garî, Ýdrîs el-Bulgarî, Hoca Ahmed el-Bul-
garî, Hýzýr el-Bulgarî, Alâeddin el-Bulgarî,
Ömer el-Bulgarî, Þeyh Muhammed el-
Bulgarî, Yûsuf el-Bulgarî, Muhammed el-
Kazânî, Süleyman es-Sarâyî, Þems es-Sa-
râyî gibi âlimlerin Arapça ve Türkçe eser-
lerinden bahsetse de bunlardan günümü-
ze ulaþanlarýn sayýsý çok azdýr. Altýn Orda
Devleti zamanýndan kalan eserler arasýn-
da Kerderî’nin Nehcü’l-ferâdîs (yazýlýþý
1342), Nizâmî’nin ƒüsrev ü Þîrîn adlý ese-
rinin manzum tercümesi (1341-1342), Hâ-
rizmî’nin Mu¼abbetnâme’si (yazýlýþý 1353),
Hüsâm Kâtib’in Dâstân-ý Cümcüme Sul-
tan (yazýlýþý 1368), Seyf-i Sarâyî’nin Gü-
listan Tercümesi, Altýn Orda Devleti ve
Kazan Hanlýðý devirlerinden kalma yedi
adet yarlýk ve bitik bugüne kadar gelen
en önemli dil yâdigârlarýdýr. Bitiklerden üçü
Kazan hanlarý Uluð Muhammed, Mahmud
ve Ahmed tarafýndan Osmanlý padiþahla-
rý II. Murad’a ve Fâtih Sultan Mehmed’e
yazýlmýþtýr. Kazan Hanlýðý döneminde ya-
zýlmýþ Kur’an Tefsiri, Tuhfe-i Merdân,
Nûr-i Sudûr, Zafernâme-i Vilâyet-i Ka-
zan; Rus iþgalinin ardýndan kaleme alý-
nan Arap-Türkî Lugati, Elifbâ, Þerîatü’l-
îmân, Üstüvânî Kitabý, Vakåyi‘nâmeler,
Ahvâl-i Çingiz Han ve Aksak Timur,
Bedevam Kitabý, Dualýk, Falnâme, Yul-
duznâme, Rüya Tabirleri, Risâle-i Gazî-
ze, Edige Destaný, Çora Batýr gibi eser-
ler eski Tatar edebiyatýnýn deðerli örnekle-
ridir. Rusya’da 1710 yýlýndan itibaren Arap
harfli matbaalarýn kurulmaya baþlanma-
sýyla XIX. yüzyýlýn sonuna kadar pek çok
dinî ve edebî eser Arap, Çaðatay ve Türk
edebiyatýndan Tatarca’ya tercüme edilmiþ
ve yayýmlanmýþtýr. XIX. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Abulmanih Kargalý, Hibatullah Sali-
hov, Þemseddin Zeki, Abdülcebbar Kan-
dalýy, Ali Çokrýy gibi halk þairlerinin eser-
leri en çok bilinenlerdir. Modern Tatar ede-
biyatý Mûsâ Akyiðitzâde’nin 1886’da ya-
yýmlanan Hüsâmeddin Menla (Molla)
adlý romaný ile baþlar (Zâhir Bigi’nin Gü-
nâh-ý Kebîr ve Güzel Kýz Hatice isimli ro-
manlarý, Rýzâeddin Fahreddin’in Selime
yâ ki Ýffet, Esmâ yâ ki Amel ve Cezâ adlý
hikâyeleri vb.).

ortasýna birer cami yapýldý. Böylece Hacý-
tarhan sahillerinden baþlayarak Amuder-
ya ve Türkistan, Yedisu vilâyeti ve Altay
daðlarýna kadar her beldede ve kasaba-
da, kýþlak ve yaylalarda birer Tatar molla-
sý görevlendirildi. Bunlar, bir taraftan Ýs-
lâm dinini halka öðretip yayarken diðer
taraftan bölgelerin ahalisini Rus Devleti’-
ne itaat ve hizmete çaðýrýyordu. Kazaklar’ýn
barýþ yoluyla Rus hükümetine tâbi olma-
larýnda bu mollalarýn etkisi olmuþtur. Ay-
rýca Tatar tüccarlarý da belirtilen bölgeler-
de hem ticaret yapýyor hem de Ýslâm dini-
nin geliþmesine yardým ediyordu. Her yýl
Tatarlar arasýndan birkaç kiþi Buhara, Bað-
dat ve Ýstanbul gibi þehirlere giderek ilim
tahsil ediyor, Tataristan’a döndükten son-
ra Kazan, Orenburg, Ufa gibi þehirlerde ve
köylerde medreseler açýp Ýslâm dininin öð-
renilmesi için gayret gösteriyordu. O dö-
nemde Tobolsk vilâyetine baðlý Tümen ka-
sabasýndan Nimetullah Hacý adlý bir Tatar
tüccarý sadece Tobolsk vilâyetinde yirmi
cami, altmýþ medrese ve bir büyük kütüp-
hane inþa ettirdi. Kütüphanede 5000 ka-
dar kitap vardý ve bunlar arasýnda müel-
lif nüshalarý pek çoktu. Nimetullah ayrýca
Buhara, Mekke, Medine, Mýsýr ve Ýstanbul
gibi þehirlere 100 civarýnda öðrenci gön-
derip onlarýn öðrenim masraflarýný üstlen-
di. Ýslâm dininin geliþmesine gayret gös-
teren Tatarlar’ýn sayýsý XIX. yüzyýlýn sonla-
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dirmesini yapmýþtýr. 1960’lý yýllardan iti-
baren Tatar halkýnýn eski parlak tarihine
olan ilgisi artmýþ, N. Ýsanbet’in baþlattýðý
tarihî roman geleneðini N. Fettah geliþ-
tirmiþtir. Tatar aydýnlarý 1992’den itibaren
Latin alfabesine geçmek için büyük mü-
cadele vermiþ, parlamento 15 Eylül 1999’-
da Latin alfabesi kanununu kabul etmiþ-
tir. Ancak Tataristan parlamentosunun bu
kararý Rusya Anayasa Mahkemesi tara-
fýndan geçersiz sayýlmýþ ve Latin alfabe-
sine geçme meselesi böylece sona ermiþ-
tir. 2001 yýlýnda Tataristan’da Tatar dilin-
de kýrk iki gazete ve yedi dergi, Rusça
158 gazete kýrk bir dergi, iki dilde yetmiþ
altý gazete ve on sekiz dergi yayýmlanýyor-
du. Bu gazete ve dergilerin % 27’si dev-
let organlarý tarafýndan, kalanlarý þahýslar
tarafýndan çýkarýlmaktadýr.

1917 Ekim Ýhtilâli’nden önce Rusya’da
yaþayan Türk topluluklarý arasýnda eðitim
seviyesi en yüksek olan Tatarlar sadece
Tatarca eðitim veren mektep ve medre-
selere sahipken Bolþevik rejiminin yerleþ-
mesinden sonra Rusça eðitim almaya baþ-
lamýþtýr. 1950-1980 yýllarý arasýnda Sov-
yet hâkimiyetinin Rus olmayan halklarý Rus-
laþtýrma ve onlarýn ana dillerinde eðitim
almalarýný engelleme siyaseti uygulanmýþ-
týr. Stalin’in ölümünün ardýndan 1957-
1958 ders yýlýndan itibaren Tatar çocuk-
larý için ana dili derslerinin okutulmasý þart

koþulmuþsa da uygulamada sýkýntýlar ya-
þanmýþtýr. Özellikle Tataristan dýþýnda ya-
þayan Tatarlar arasýnda ana dilini öðren-
me konusunda büyük sorunlar vardýr. Ufa,
Sterlitamak, Tümen, Tobolsk gibi þehirler-
de bazý üniversitelerin Tatar Dili ve Ede-
biyatý bölümlerinden yetiþen öðretmen-
ler bu ihtiyacý gidermeye çalýþsalar da Ta-
tarca ders saatlerinin azlýðý sebebiyle, ay-
rýca pek çok bölgede öðretmen buluna-
madýðýndan ana dilini konuþan, ancak oku-
yup yazamayan ya da hiç konuþamayan
yüz binlerce Tatar mevcuttur.

2001-2002 öðretim yýlýnda Tataristan’-
da 2513 orta dereceli okulda 557.087 öð-
renci eðitim görmekte iken 2008-2009 yý-
lýnda okul sayýsý 2313’e, öðrenci sayýsý da
391.538’e düþmüþtür. 2000 yýlýnda Tata-
ristan’da yirmi beþ yüksek öðretim kuru-
munda yaklaþýk 100.000, 2008-2009 eði-
tim öðretim yýlýnda ise 154.456 öðrenci
eðitim görmekteydi. Yirmi civarýndaki özel
üniversite ve yüksek okuldaki öðrenci sa-
yýsý da 15.000’den 28.425’e çýkmýþtýr. Ay-
rýca Rusya Federasyonu’nun çeþitli üni-
versite ve yüksek okullarýnýn þubelerinde
18.955 öðrenci okumaktadýr. Tataristan’-
da eðitim Rusça ve Tatarca’dýr. Fakat Ta-
tarca eðitim sadece ilk ve orta okullarla
Kazan Devlet Üniversitesi’nin Tatar Dili,
Edebiyatý ve Tarihi Fakültesi, Pedagoji Üni-
versitesi’nin bazý fakültelerinde yapýlmak-
tadýr. 1980-2000 yýllarýnda ilk ve orta okul-
larda yalnýz Tatarca eðitim veren millî okul-
larýn sayýsýnda bir artýþ görüldüyse de gü-
nümüzde bu okullarýn sayýsý azalmýþtýr.
Rusça eðitim verilen okullar (bu okullar-
da mecburi Tatarca dersleri de vardýr) da-
ha çok revaçtadýr. Çünkü ülkede yüksek
öðrenim dili Rusça olup üniversite giriþ
sýnavýnda Rusça’dan baþarýlý olamayanlar
üniversiteye girememektedir. Bugün Ta-
taristan nüfusunun hemen tamamý oku-
ma yazma bilmektedir.
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1905 Rus Ýhtilâli’nin ardýndan Tatar mat-
buatýnýn doðmasýyla birlikte birçok dergi
ve gazete neþredilmiþtir. 1917 Ekim Ýhti-
lâli yazarlarýn dünyaya bakýþýný, insan iliþ-
kilerini, edebiyatýn þeklini ve büyümesini
etkilemiþtir. Bolþevik Partisi’nin ülke ida-
resine gelmesi ve devlet düzeni vasýtasýy-
la parti diktatörlüðünün yerleþtirilmesi ye-
ni ideolojik ve siyasal ortamýn oluþmasýna
yol açmýþtýr. Bu ortam edebî hayatý da kes-
kin biçimde deðiþtirmiþtir. Halkta sosya-
list fikri yerleþtirme maksadýyla yeni neþ-
riyat yapýlmýþtýr. Tataristan’da 1917-1920
yýllarýnda yedi dilde (Tatar, Rus, Çuvaþ, Ma-
ri, Udmurt, Macar, Alman) 130 gazete-der-
gi çýkarýlmýþtýr. Fakat totaliter Bolþevik re-
jim güçlendikçe Tatar halkýnýn millî ve mâ-
nevî deðerlerini zayýflatmak için çeþitli yol-
lar denenmiþtir. Ýki defa alfabe deðiþtiril-
mesi olumsuz teorilere yol açmýþ, Tatarca
basýn organlarýnýn kapatýlmasý yüzünden
oralardaki edebî ocaklar sönmeye yüz tut-
muþtur. Edipler çeþitli merkezlerden Ka-
zan’da toplanmaya baþlamýþtýr. Edebiyat-
çýlar üzerinde parti, Sovyet idaresi, yazar-
lar birliði, basýn organlarý baský kurmuþ,
milliyetçi aydýnlara karþý karalama kam-
panyalarýna giriþilmiþtir. Bütün baský ve
sindirmelere raðmen yine de edebî ürün-
ler meydana getirilmiþtir. Bu dönemin ede-
biyatýnda korku hâkimdi. Meþhur yazar ve
bilim adamlarýnýn çoðu Stalin tarafýndan
ortadan kaldýrýlmýþtýr. Þair M. Celil, 1939’-
da Stalin’e Tatar medeniyetinin acýklý du-
rumunu anlatan uzun bir mektup yazmýþ,
bu mektubun ya da yaklaþan II. Dünya Sa-
vaþý’nýn etkisiyle Kazan’da Dil, Edebiyat,
Tarih Enstitüsü (1939), Kazan Devlet Üni-
versitesi’nde Tatar Tarihi, Dili ve Edebiya-
tý Kürsüsü (1944) açýlmýþtýr. Bu iki kurum
1990 yýlýna kadar Tatar dilinin ve kültürü-
nün geliþmesinde çok önemli rol oynamýþ-
týr.

Toplumda ve edebiyattaki ruhsal ku-
raklýðý 1941-1945 yýllarý arasýnda II. Dün-
ya Savaþý deðiþtirmiþ, savaþ ve insan konu-
su ele alýnmýþtýr. Savaþýn ardýndan Tatar
edebiyatý daha da geliþmiþtir. A. Yeniki’-
nin Saz Çiçeði (1955), Yürek Sýrrý (1957),
Reþe (1962), Vicdan (1968) adlý uzun hi-
kâyeleri; Doðum Yeri (1959), Gece Dam-
lalarý (1964), Güzellik (1964), Kuray
(1970), Söylenmemiþ Vasiyet (1955) gi-
bi hikâyeleri Tataristan’da en çok okunan
eserler arasýndadýr. Yeniki’nin 1990’lý yýl-
larda yazdýðý Güneþ Batmadan Önce ad-
lý son eserinde “Yeni Zaman, Lenin Döne-
mi, Stalin Dönemi, Kruþçev Dönemi, Al-
danma” gibi hâtýra-hikâyelerini toplamýþ
ve komünist döneminin kýsa bir deðerlen-
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mýþlarsa da vuku bulan iki þiddetli savaþ-
ta bozguna uðramýþlardý. Uygurlar’ýn ikin-
ci hükümdarý Teñride Bolmýþ Ýl Ýtmiþ Bilge
Kaðan zamanýnda (747-759) Oðuzlar ba-
zan tek baþlarýna, bazan Tokuz Tatarlar’-
la birlikte isyan çýkarmýþlarsa da yenilmiþ-
ler ve sonunda Uygur hükümdarýna yeni-
den itaat etmiþlerdi.

Çinliler, Moðolca konuþan uluslarýn hep-
sine Ta-ta (Tatar) dedikleri gibi bu toplu-
luklarý Ak Tatarlar, Kara Tatarlar ve Yaba-
ni Tatarlar diye üç gruba ayýrmýþlardý. Bu
ayýrým onlarýn medenî seviyelerine göre
yapýlmýþtý. Meselâ Çin Seddi yakýnýnda ya-
þayan Ak Tatarlar, Tatarlar’ýn en uygarý sa-
yýlýyordu. Bunlarýn arasýndaki Öngütler’in
baþýnda Cengiz Han zamanýnda Alakuþ
Tegin vardý. Kara Tatarlar ise göçebe ha-
yatý yaþayan, doðudan batýya doðru asýl
Tatarlar, Mongollar (Men-ku-Ta-ta), Kere-
yit (Esmer), Naymanlar (Sekiz) gibi uluslar-
dý. Yabani Tatarlar, Baykal’ýn (Tenggis) öte-
sinde avcýlýkla uðraþan oymaklardý. Moðol-
ca konuþan topluluklar arasýnda sadece
doðuda Çin sýnýrýnda yaþayan bir ulusun
adý Tatar’dý. Bunlar Buyur nor (Buyur gö-
lü) çevresinde oturuyordu ve altý oymak-
tan oluþmuþtu. En itibarlýsý Tutuklayut oy-
maðý olup onu Alçý, Çaðan (Çapan / beyaz) ve
Küin oymaklarý takip ediyordu. Fakat XII.
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda eski güçlerini kay-
betmiþlerdi. Bunlarýn Çin’e yaðma akýn-
larýnda bulunduklarý bilinmektedir. Hatta
Moðollar’ýn hükümdarý Ambahay Hahan
bazý Tatar baþbuðlarýný yakalayýp Altan
Han’a (Çin imparatoru) teslim etmiþti. Bu
olay Moðollar’la Tatarlar arasýnda derin bir
düþmanlýða yol açtý. Moðollar’dan Hutula
Han, Tatarlar’a karþý bir intikam seferi ter-
tip etti. Moðol soylularýndan Yesügey Ba-
hadýr bu sefer esnasýnda Tatar beylerin-
den Timuçin’i esir aldý. Esirle birlikte evi-
ne geldiðinde yeni doðan oðluna gelenek
üzerine esirin adýný verdi. Yine Moðol kay-
naklarýna göre Yesügey Bahadýr, Tatarlar
tarafýndan zehirlendi. Ardýndan Cengiz Han
it yýlýnda (1202) Tatarlar’ý Dalan Nemür-
ges’te aðýr bir yenilgiye uðrattý. Bu sebep-
le Cengiz Han ve haleflerinin kumandan-
larý arasýnda Tatar asýllýlar çok az olup bun-
lar daha ziyade Ýlhanlýlar’ýn hizmetinde bu-
lunuyordu. Ancak genellikle her yerde Mo-
ðollar’a Tatar denilmeye devam edilmiþti;
Moðollar ise kendilerine Tatar adý verilme-
sinden hoþlanmýyorlardý.

IV. (X.) yüzyýla ait Ýslâm coðrafya eser-
lerinde Tatar adýna nâdiren rastlanýr. 372’-
de (982-83) yazýlan ¥udûdü’l-£âlem’de
Tatarlar’ýn Dokuz Oðuzlar (Toguz Guz) ya-
ni Uygurlar’la ayný soydan geldiði zikredi-

lir. Bu husus Tatarlar’dan bazý toplulukla-
rýn Uygurlar’ýn idaresinde bulunmasýyla il-
gilidir. Gerdîzî, IV. (X.) yüzyýl coðrafyacýla-
rýndan Ceyhânî’ye dayanarak Türk ellerin-
den Kimekler’den bir boyun Tatar asýllý ol-
duðunu yazar. Bu da muhtemelen Tatar-
lar’dan bir kolun Kimekler’e katýlmasýndan
ileri gelmiþtir. V. (XI.) yüzyýldaki eserlerde
Tatarlar hakkýnda biraz daha fazla bilgi ve-
rilir. Cürcân Meliki Keykâvus b. Ýskender,
Æåbûsnâme adlý eserinde Tatarlar’ýn Türk-
ler arasýnda zahmet ve meþakkate en faz-
la katlanan kavim olduðunu yazar. Yine
ona göre bunlardan en yiðit ve bahadýr
olaný Kay kavmidir. Ayný yüzyýlda Kâþgar-
lý Mahmud, Tatarlar’ý Türk kavimleri ara-
sýnda zikreder ve haritasýnda yurtlarýnýn
bulunduðu yeri gösterir. Tatarlar’ýn Türk-
çe’yi bilmekle beraber Kay, Yabaku ve Bas-
mýllar gibi ayrý bir dilleri olduðunu söyler.
Fahreddin Mübârek Þah’ýn 1206 yýlýnda ta-
mamlanan eserindeki Türk kavimleri lis-
tesinde Tatar ismi yer aldýðý gibi Kara Ta-
tar adýna da rastlanýr. Gazneli ve Selçuk-
lu devri þairlerinin þiirlerinde de Tatar adý
görülür. Moðollar’dan bahseden Farsça
eserlerde Moðollar hakkýnda Moðol ve Ta-
tar, Arapça kaynaklarda ise genellikle Ta-
tar (����
א ،)��
(א ismi geçer; çok nâdir olarak
Moðol (G=V�
א ،3V�
(א adý kullanýlýr (Zehebî,
s. 60; Ýbn Kesîr, XIII, 218, 221, 239, 269;
XIV, 8; Ýbn Taðrîberdî, VII, 47, 49). Mem-
lük tarihçileri, devletlerinin baþlýca düþ-
maný olan Ýlhanlýlar’a Tatar dedikleri gibi
Timur için de ayný adý kullanýrlar ve Mo-
ðollar’ý Memlük Türkleri’nin akrabalarý sa-
yarlar. Memlük sultanlarýndan Kit Buða’-
nýn (1294-1297) Tatarlar’dan biri olduðu bi-
linmektedir. Sâlâr Kavsun gibi Moðol asýllý
emîrler yüksek mevkilerde bulunmuþtur.
Yine Moðol asýllý bir emîr olan Seyfeddin
Aruktay, Sultan el-Melikü’n-Nâsýr tarafýn-
dan Türkler’in sahip olduðu bütün mezi-
yetleri þahsýnda toplamýþ bir emîr diye ta-
nýtýlmýþtýr.

Ýslâm kaynaklarýnda Tatar ifadesi daha
ziyade Moðollar için kullanýlýr. Moðollar’ýn
Cengiz Han döneminden itibaren batýya
doðru yayýlýp Ýslâm topraklarýný istilâ ve
tahrip etmeleri, 656 (1258) yýlýnda Bað-
dat’a girerek Abbâsî hilâfetine son verme-
leri ve 658’de (1260) Memlükler’in zafe-
riyle sonuçlanan Aynicâlût Savaþý’yla dur-
durulmalarý hadiseleri kaynaklarda önem-
li yer tutar. Bu arada Hz. Peygamber’e at-
fedilen Türkler’le ilgili bazý hadisler Moðol-
lar’la iliþkili biçimde yorumlanýr. Ýzzeddin
Ýbnü’l-Esîr, Moðollar’ýn Ýslâm topraklarýný
iþgali hususunu müslümanlar açýsýndan
çok aðýr ve acý bulduðundan uzun süre
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Moðol ve Türk topluluklarýna
verilen genel ad.

˜ ™

Aslýnda bir Moðol ulusu olan Tatarlar’ýn
adýna Orhon yazýtlarýnda rastlanýr. Çinliler,
Cengiz Han’dan önce Moðolca konuþan
topluluklarý ayýrmadan hepsine Tatar adý-
ný vermiþti. Moðol hâkimiyetinden sonra
Türkçe konuþan bir kýsým topluluklara, hat-
ta bazan Orta Asya’daki Türkçe konuþan
bütün kavimlere Tatar denilmiþtir. Bugün
Tatar kelimesi bir Türk boyunun adýdýr ve
genellikle Ýdil-Ural bölgesindeki Kazanlýlar
ve Kýrýmlýlar için kullanýlýr. Kültigin ve Bil-
ge Kaðan kitâbelerinde Bumin Kaðan’ýn
cenaze törenine temsilci gönderen oymak-
lar içinde adý geçen Otuz Tatar, yine kitâ-
belerde Bilge Kaðan’ýn ve Kültigin’in ba-
basý Kutlug Þad, Göktürk Devleti’ni yeni-
den kurmaya çalýþtýðýnda düþman olarak
geçen oymaklar arasýnda da zikredilir. Bil-
ge Kaðan zamanýnda Tokuz Tatarlar’a ait
bilgilere rastlanýr. Bunlar Tula ýrmaðýnýn
doðusunda bulunan topraklarda yaþýyor-
du. Bilge Kaðan beþ defa Oðuzlar’la savaþ-
týktan sonra yeniden üzerlerine yürümüþ-
tü ve Oðuzlar, Tokuz Tatarlar’la birlikte
716 yazýnda Agu’da onun karþýsýna çýk-


