
Kırım ve Kazan tatar ilahilerinde Ortak Vasıflar 

Güzel Tuymova" 

Kınm ve Kazan Tatarlannın geleneksel müzik ve şiirsel kültürünü ince
lendiğinde onlann ortaklığını gösteren temel özellihler meydana çıkar. Bu 
konunun incelenmesi ayrıca Kazan ve Kınm Tatarlannın iH\hiler örneğinde 
ilgiyi uyandınyor. 

Kazan ve Kınm Tatarlannın ilahilerin ortaklığı ilk önce söylenen şiirsel 
metinler derecesinde gösterilir. Ömeğin, Süleyman Çelebi'nin "Mevlid-i 
şerif. Vesileıun necat», Yunus Emre'nin "Divan", Muhammed Çelebi'nin 
"Muhammediye"., Süleyman Bakırgani'nin "Ahırzaman kitabı", Uıız

İm1ni'nin "Munacat" v.s. 

Birçok Türki müslümaniann küldirlerinde . yaygın esaslar arasında 
Halvatiya taril<atına ait olan Osmanlı sufi şair Süleyman Çelebi'nin "Mavlid-i 
şerif" eseridir. Türk, Kınm ve Kazan tatarlan halkiann kültürlerinde sağlam
laşan bu eser, onlann İslami geleneklerinin aynlmaz bir kısrm oldu. Bu olayı 

· onların çağdaş dini adetlerini ifade etmektedir. 

Diğer müslümanlarm geleneklerindeki gibi Kınmlılann da dini gelenekle
rine göre doğum, sünnet, nihlı.h, vefat, cenaze töreni v.s. önenili olaylannda 
S. Çelebi'nin "Mavlid" eseri okunur. Mavlid'in bu kullanınu gayet açık bir 
şartta anlatılabilir. Mavlid yayıldıkça müslümanlar için özel bir anlama gel
meye başlar. Peygan1berin1ize ithaf edilen şiirsel admlar, maviidier ile bir
Wue yerel dillerde bestelenn1eye başlıyor ve Mı.manm1ed Peygamberin-ıizin 
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doğıım gününe dair "Mavlid al-nabi" söylenip, İslanıi toplıımunun başka 
olaylara da doğıım, sünnet, nil6h, vefat, cenaze töreni v.s. gibi olaylara ith,ıf 
edilip söylenmeye başlıyor. 

Çelebi'nin "Mavlid" eserin şöhreti, onun bir sürü falklor varyandarının 
meydana çıkmasına neden oldu, bunu Kınm tatarlan tarafından söylenen 
"Mavlid" metinleri ıs pat ediyor (2). Başka eserlerinden bazı ilave kısımlan 
hariç; Çelebi'nin orijinal yazan metni söyleyen Kınm tatarlan ile karşılaştııi.l
dığında Kazan tatarlannın kültüründe Çelebi'nin metni "Maulid kitabı" ese
rine kısmen da!ıil olunmuştur. Bu eser farklı yazarlan metinleri parçaların
dan, bu parçaların falklor varyantiarından bile ibarettir. Çelebi'nin metni bazı 
zan1aıi.larda Kazan tatarlannın dini geleneğinin bir kısnu olduğunu "Mavlid" 
eseriııin kısmen saklarınıiş olan müzik ve şiirsel metinler ıs patlamaktadır (2). 
Onların arasında örneğin, "Enıine hanım - Mo hammed anası", "Merhaba". 

"Mavlid" eserini diğer müslün-ıarılar tarafından söyleme geleneklerine gö
re, Kazan tatarlannın "Mavlid" eseri ancak "Maulid - bayram"'ında - Pey
gamberimizin doğıım gününde okunuyordu. M. Şamsutdinova'nın malı"ı
matlanna göre "Mavlid - bayram"'ım kutladığıncia Kazan tatarlan başka 
kitaplanrıı da besteyle okuyorlardı. Örneğin: M. Çelebi'nin "Muhammediye", 
A Y ., . "Hikm 1 ., "B d " "T'ki " "K. kb " P . asavı nın et en , a avan1 , a acep , ıs e aş , eygan1-
beriı1ıize ithaf edilen münacatlar, kasideler (10, s. 152). Kazan tatarlan ara
sında farldı yazariann "Mavlid" 'leri vardı, bunuıi.la birlikte Mısır şairi Al
Busiri'nin (1298 öl.) (10, s. 152) "Burda" kasidesidir. 

Kazan tatarlan ile karşılaştırıldığında, Kınm tatarlan "Mavlid - bay
ram" 'ını o kadar geniş kutlamıyorlar ve sadece Mavlid ayında Peygamberi
nıiz Mul1aınıned' e ithaf edilen ilaJıiler beste ile okunuyorı. 

Kırnn tatarlannın her zaman Allaha lıitap ettiğinde Çelebi'nin "Mavlid" 
eseri okunuyorsa, Kazan tatarlan arasında "Mavlid" eseri şin1di o kadar po
püler değildir ve sadece "Maulid - ba_yran1" 'ını kutlandığında söylenilebilir. 

Tatarlar tarafından söylenen şürsel metinler arasında Yunus Emre'nin ta
nınnuş Divanından parçalan vardır. Y.Emre'nin şürleri başka İslami 
halkılann şürlerine büyük bir etkiyi bırakınıştır. Böylece, ilaJıilerini Kınm 
hanı Mehmed Geray IV Sofu (1674 öl) da besteliyordu (1, s. 26). 

Kazan tatarlannın medreselerinde eliğer yazarların metinleri ile birlikte 
Yunus Enue'nin eserleriııin okunn1ası Kazan tatarlannın kiiltüri.inde "dini 
şür" ya da söyleme özelliğini göz önüne alırken "elini ilahi" olarak tercüme 
edilen "ilahi-beyit" jannnın olduğunu ıspatlıyordur. 

Aynca ilahinin özel formu - onun söyleme tarzı, ayirılerdeki önenıi -
başka islam geleneklerinde böyle gibi ilabilerin ortaya çıkmasına sebep olabi-

1 2003 ve 2004 yıllarında keşif seferlerinde yazılan bilgiler: Eski Kırım, Suda k ve· Karasuvbazar 
ilçeleri. 
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!irdi. Yazılı profesyonel şiirlerin örnekleri halki özelliklerini edinerek yayıl
nnştı, bundan dolayı yazariann isimleri bazen unutulmuştu. Bu eserlerin 
esasında yeni müzik ve şiirsel folklor metinleri sık sık ortaya çıkıyordu. 

ilahi jannru, Karaçay-Balkar halkının dini şarkılannı ilk yazan Dudalaıu 
Aysandır'ın (XVIII y.) (7, s. 36)- sözümona "zikirle" ile de karşılaştırabiliriz. 
"Zikir" dini şarkılannı Meçilaru Kazirn (1945 öl.) (4, s. 107) de ball<:<1rca 
yaznnştı. Böyle benzerlik naznn söyleme özgü olan çeçen ve inguşlar 
kültürlerinde de meydana çıkıyor (4, s. 107). 

Kazan ve Kınm tatarlarmın ilahilerini karşılaştırıldığında ortak ilahileri 
meydana geliyor. Onlann arasında, Kırınılılar arasında yayılan Yunus Em
re'nin "Şol cennet innaklan" ilahisi vardır'. Ayın bir metin Kazan tatarlan 
arasında münacat şeklinde söylenen "Allah diyü-diyü" vardır (8, s.9). · 

Kırn11 tatarlarmın kültürü için özgü olan ilahiler söyleniyorsa, Kazan ta
tarlarmın kültüründe ise münacat vardır. 

Osmarılı şair Muhannnad Çelebi'nin "Muhanın1ediye" kitabı Kazan tatar
larmın el kitabı alınuştur ve Kul Gali'nin "Kıyssa-i Yusuf" ve Süleyınan 
Bakırgani'nin "Bakırgan kitabı" eserler ile birlikte medreselerde ders kitabı 
olarak kullanılımştı. Onun varlığını Kazan tatarlarmın kültüründeki şimdiye 
kadar saklanımş olan kitap nağmeleri ıspatlıyorlar. (5, s. 107). 

Maalesef, Kınm tatarlarmın kültüründe "Muhannnediye" kitabı metinle
rinin nağmeleri yok gibi sayılır. Ama aniann Kınm tatarlarmın gelenekliğin
de var olduğunu Kırınılılarda saklanan "Muhannnediye" kitabı ıspatlıyor. 
Ustelik, soruştunılarılar yaşlı k.uşakıan olan Kırunlılar bu metnini bildiğini, ve 
besteyle okuduldannı belirtiyorlar. 

Tatariann ilahileri kitap metnilerin beste ile söylemnesi eskiden zengin 
geleneğinin ancak bir kısrmdır. Orılar şiirlerin beste ile okuma geleneğinin 
oluştUffi1ası kayı>aldandır. 

Bugünkü günde ortaçağ müzik ve şiir k.ülrürü başlıca olarak Kınmlılarda 
mevlit, ilahi ve münacat, Kazan Tatarlannda ise münacat ve besteyle okunan 
kitap parçalan gibi şekil ve rürlerle temsil edilmiştir. Zaten İslamiyete· ait 
birçok kitap metinleri bu tarziann sayesinde şu ana kadar gemuş ve saldan
nuştır. 

Belirtileri klasik İsl:'mu metinlerden başka hem Tatarlar hem de diğer 
müslüman boylan arasında aşağıdaki eserler de geniş olarak yayılımştır: 
"Ah d. " "Y f Zül· yi " ''T hi z··ı " "K il b " "'-1 n1e ıyye , usu ve e 1a , a r ve o ıre , _ es \: aş , rı.:s ı-

han ve Keren1", "Aşıq G'arip", "Alıuzarnan kitabı", "Tiki acep", "Kıssas el-
Enbiye" v.s. · 

2 Keşif seferleri kayıtları: Sudak ilçesi, Taraktaş köyü, 2003. 
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Kınm' da gerçeldeştirileıi keşif seferleri esnasında "Muhanm1ediyye", 
"Ahmediyye", "Leyle ve Mecnun", "Tahir ve Zöhre" adındaki nağmeleri 
bilen ki,,iler pratil< olarak buluımıadığına rağmen, Kım,clılar bu kitapların 
eskiden atalan arasında yaygın olduğunu bildinnektedir. Ustelil<, yaşlı kuşak
tan olan Kınmlılar, bu kitaplan "n1akamnen okun1a", "n1akam ile olu1n1a" 
veya "ezgiden okuma", yani besteteyerek okunoa geleneğinin var olduğunu 
iddia etmektedirler. Soruşturulanlar, aralann çoğu zaman kadınların akşam 
toplanarak çeşitli dini kitaplan beste ile okuduğunu arılatmışlardır. işbu ki
tapların Kınm Tatarlan kültüründeki mevcudiyeti hakkında Kınm şairi ve 
filoloju Bekir Çobanzade de yazmaktadır. 

Beste ile okunan metirılerin bugüne k~dar saldannuş olduğuna göre, Ka
zan Tatarlannın halk edebiyatında Ahmet Yesevi'nin "Hikmetleri", 
"Bakırgan kitabı" ve "Bedavam kitabı" gibi eserler iyice bilinn1ektedir. Ayrı
ca bu kitaplar Kazan Tatarlannın medreselerinde ders kitaplan olarak lm1la
rulnuştır. 

Tatariann makamla okunan metinleri mukayese edilirken belirli nazınıla
rın dengeli olarak popüler olmaması görülmektedir. Bu olay, tasavvuf tari
katlarnun pratik faaliyeti ile ilgili olabilir. 

Bilindiği gibi her sufi tarikatında kollektif olarak hep beraber yapılnuş tö
renlerin öz prensipleri detaylı olarak geliştirilıniştir. Mevlit, naat, ilahi, mersi
ye gibi eserlerin olmm1oası kı.ıruınun nitelilderine, her tarikatın sema' uygu
lama strüktürüne bağlıdır. İslamiyet dünyasında sufi tarikatlarının geniş ola
rak taıunnuş olması, dolmin, düşünce ve törenlerle ilgili olan hususiyetlerin, 
nihayet müzik ve şiir kompozisyonlanrun doğal olarak yayılmasına sebep 
olı11uştur. Sema' esnasında olmnan poetik metinterin tekl<elerden "dışarıya" 
sarkımsı, orılann müslüman gelenekleri haline ginnesine yardın1cı olınuştur. 
Her ayn tarikatın özel nitelilderi, etkilediği milletin adetlerinde kendilerini 
belli etmektedir. Sırasında ise yöresel emografik kültürler sayesinde bu böl
genin özelliklerini yansıtan ve yerli ıralan kazanan yeni tasavvuf cereyarılan 
meydana gelmiştir. 

Sufi yollannın bugürılru günde bile birçok ulusların dirıi gelenelderini cid
di- şekilde etkilediğini görebilmekteyiz. Ömeğin, Kazan Tatarlanrun müzil< 
ve şiir sanatı Volga (i dil) bölgesinde Yeseviyye, Nakjibendiyye gibi tari}catla
nn yayılıruş olduğunu tasdiklemektedir. İli< önce buna Kazan Tatarlan ara
sında makam ile olmnan Al1met Yesevi'nin "Hikmetler'' ve Bakırgani'nin 
"Ahirzaman kıtabı'' ndan alırınuş nazım metinleri delalet etmektedir. 

Kınm topraklannda çeşitli tasavvuf tarikatlan faaliyette buluım1uştur. 
Burıların arasında İslamiyet dünyasının diğer bölgelerinden gelen Yeseviyye, 
Nal<şibendiyye, Mevleviyye, Halvetiyye, Gi.ilşeniyye, Celvetiyye, Kadiriyye, 
bir de Dervaniyy'i ve Köleçli gibi yerli tarikatlar varrmş (9). 
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Osmanlı Devlet'in Kınm Hanlığı üzerindeki protektorası ile ilgili olarak 
Kınm'da Osmanlı İmparatorluğu hayatında mühim bir rol oynayan tasavvuf 
tarikatlan üstün olmuştur. Bunlann arasında en başta gelen "Osmanlı sultan
lannın sarayına yakın olan" Mevlevi tarikatıdır (ll, s.191). 

Mevlevi Kınm Hanlığında da seçkinler sınıfı anlamını kazanmıştır. Haci 
Selim Giray I (1634-1704) "Mevlevi tasavvuf tarikatının üyesi olarak se
ma'lara mesnevihan yani C.Rumi'nin ünlü "Mesnevi-yi manavi" metinlerini 
ezberden okuyan olarak sık sık katılmıştır" (1, s.46). 

Böylece, tasavvufun Osmanlı İmparatorluğu'ndan uzanan birçok ipucı.i, 
Osmanlı derviş tekkelerinde aktınan metinlerin Kınm Tatarlannda gelenek 
halini almasına sebep olı11uştur. Bunun delili, Halvetiyye tarikatının üyesi 
olan S. Çelebi'ye ait Mevlid şiirinin Kınnılılar tarafından olrunmasıdır. Bu 
sırada bilim adamlannın filrrine göre Yw1us Emre eserleri ile ilgili olan 
Bektaşiyye tarikatııu da anmamız gerekir (ll, s.261). 

T;savvuf yollannın Kınm'daki çeşitliği, onlann yavaş yavaş birbiri üzeri
ne etki göstererek geleneklerin kanşmasına yol açmıştır. Kınm Tatarlannın 
bugünkü dini adetleri türlü tarilmiara has olan niteliklerin bireşimi olarak 
görüm1ektedir. 

Kazan Tatarlan kültürüne mahsus öğeler başlıca Orta Asya kökenli ise 
(A.Yesevi ve S.Bakırgani metinleri bunun kanıtıdır), Kınnililann sanatında 
ise Küçük Asya ve Kafkasya ki.iltüriini.in özelWderi yans1111aktadır (S.Çelebi, 
Yunus Emre v.s. eserleri). 

islami gelenelderin bir kısmı, sonuçlan Tatar kültürünü olcınısuz bir tarz
da etkileyen 20.nci asnn tarilli olayianna bağlı olarak dini adetlerle ilgili ol
mayan şekillerde saklanmıştır. 

İsl:'ınuyet di.inyasında çok yaygın olan "Yusuf ve Züleyha", "AsW1an ve 
Kerem", ".Aşıq G' arip" metinleri Kınm Tatartlannın hatırasında saklanmıştır 
ve destan, türkü, yır şekillerinde gemıiştir. 

Şu anda Kazan Tatarlan sanatında "Yusuf. kitabı" adı ile bilinen Kul Ga
li'nin "Kıssa-yi Yusuf" nazımlan okwomaktadır. Ayrıca bu eserde işlenen . 
konu "Yusuf-Zi.ileyha" destanı şeklinde de vardır. Kmm Tatarlan nurasın
dan farklı olarak Kazan Tatarlannın destan geleneği "Leyle-Mecnun", 
"Talur-Zöhre" lıilciyelerini saldanuştır. Bu hikayeler Kazan Tatarlan arasın
da kitap olarak ta yaygın ommştur. Kazan Tatarlannın çağdaş müzik ve şiir 
sanatında bu efsaneler, lirik nağmeler şeldinde mevcuttur. 

Böylece, Tatarlar arasında terennüm edilen müslüman eserlerinin temelini 
bulunduran birçok İslami nazımlar, zan1an geçtikçe müzik ve şiir sanatının 
geleneksel şekillerinde saldanımştır. 
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Kazan ve Kınm Tatarlannın besteyle okunan eserleri karşılaştınldığında 
hem müşterek terennüm edilen metinler hem de kültürlerin olu~ma ve ge
l~<menin genel yönleri saptarunaktadır. Tatar besteleri analizi sayesinde bir 
zam.uılar var olan ama bugün kaybolan adetleri kısmen canlandırabilir, Orta 
Çağ döneminde diğer Türk boylanrun kültüründe oluşan gelişmeleri izleyebi
liriz. Kınm ve Kazan tatarianna has olan dini adetleri inceleyerek, onlann 
müzik ve şür sanatını yerıiden değerlendirebilmekteyiz. 
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