
 

 
VARLIQ 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 3, Sayı: 11 (Bahar 2018), ss. 39-58  

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 دیل حیاتیّتی آچیسیندان 
 نین دورومو سیقازان تاتار تورکجه

 آقین الچین ار  •

ÖZET: Akın LAÇİNER, “Dil Hayatiyeti Açısından Kazan Tatar Türkçesinin 

Durumu”, Varlıq: Üç Aylıq Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci 

Dönem, Sayı: 11 (Bahar 2018/1397), ss. 39-58. 

Kazan Tatarları, günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde Ruslardan sonraki en 

kalabalık etnik unsur olarak dikkatleri çekmektedir. 1552 yılında Korkunç İvan’ın 

Kazan Hanlığı’nı ilhakıyla Rus Çarlığı topraklarına katılan Kazan Tatarları, 

yaklaşık 500 yıla yakın bir süredir Rus yönetimi altında yaşamaktadır. 

Günümüzde Tataristan Özerk Cumhuriyeti adlı bir özerk cumhuriyetleri bulunan 

Kazan Tatarları, dillerini ve kültürlerini sürdürmekte, yeni nesillere aktarmada 

belli başlı sorunlar yaşamaktadır. Cumhuriyette resmî dilin Rusça ve Tatarca 

olması, Tatarca’nın statüsüne belirli ölçüde zarar vermektedir. Kaybolma gibi bir 

durumu söz konusu olmasa da, Rusçanın Rusya Federasyonu topraklarında 

LinguaFranca (Geçer Dil) konumunda olması, Kazan Tatarcasının sonsuza kadar 

var olabileceği sonucunu çıkartmamaktadır. Buna ek olarak  iş bulma kaygısı, 

evlilik, eğitim gibi sosyo-ekonomik sebeplerle Rusçanın etkisi gün geçtikçe 

ağırlığını daha fazla hissettirmektedir. 

Açar Sözler: Dil Hayatiyeti, Kazan, Tatar Türkçesi, Tataristan, Rusya 

Federasyonu 

"چکیده:   ار،  الچین  زبان"،  آقین  بقای  نظر  از  قازان  تاتاری  ترکی  زبان، وضعیت  فصلنامه  وارلیق: 
 .39-58 (، صص.1397/2018)بهار  11دوره دوم، شماره ادبیات و فرهنگ ترکی، 

بزرگ عنوان  به  امروزه  قازان،  از تاتارهای  پس  روسیه  فدراسیون  قومی  مورد روس   ترین عنصر  ها 
که در سال   قازان  تاتارهای  الحاق خان  1552توجه قرار دارند.  به  با  قازان  های تزار  سرزمین نشینی 

به   نزدیک  شدند،  وارد حوزه روسیه  مخوف،  ایوان  حاکمیت روس   500توسط  تحت  که  است  ها سال 
جمهوری خود مختار   تاتارهای قازان در حال حاضر دارای یک جمهوری خود مختار به نام قرار دارند.

های بعدی با مشکالت متعددی روبرو  تاتارستان بوده و در حفظ زبان و فرهنگ خود و انتقال آن به نسل
زبانباشند.  می جمهوری  این  تاتاری    هایدر  ترکی  و  وضعیت، روسی  این  و  بوده  رسمیت  دارای 

تاتاری قابل طرح نیست، اما    احتمال نابودی ترکیاندازد. اگرچه  موقعیت ترکی تاتاری را به خطر می
توان از دهد که نمیعنوان زبان لینگوا فرانکا، نشان میموقعیت زبان روسی در فدراسیون روسیه به  
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اقتصادی متعددی چون نگرانی از  -بقای دایمی ترکی تاتاری مطمئن بود. عالوه بر این دالیل اجتماعی
 دهد.ن روسی را روز به روز افزایش می پیدا کردن کار، ازدواج و آموزش نیز تأثیرگذاری زبا

 بقای زبان، ترکی تاتاری قازان، تاتارستان، فدراسیون روسیه. ها: کلیدواژه

 

 گیریش  -1
تهلوکه  اولدوغوندا  یولوندا  اولما  یوخ  دیل،  دیلین  دهبیر  بیر  دانیشماغی دیلی    دانیشانالریدیر. 

یه آتارالر و بو دیلین  دیللرینی تهلوکه  نیلنایشله ا  تیشیمسل آالندرک داها آز ایله بوراخدیقالریندا گئده
نسیله   یئنی    انتقالینانسیلدن  یعنی،  اولمازالر.  اوشاقالر  دانیشانالریاردیمجی  دا  یا  یئتیشکینلر   ،

تهلوکه  اولما  یوخ  دیلین  اlanguage endangerment))  سییوخدور.  عسگری،  دینی،  قتصادی،   ،
ا یا  آلتین گکولتورل و  بیر سونوجو اوالبیله یتیمسل حؤکم  ائتکنلرین  آلما کیمی دیش  جگی کیمی،  دا 

ایچ   قایناقالنابیلر.  ده  ائتکنلردن  ایچ  کیمی  توتومو  اولومسوز  قارشی  دیلینه  اؤز  توپلولوغون 
کولتورل   و  دیللرین  ده  ایکیسی  هر  و  صاحیبدیر  قایناقالرا  دیش  گنللیکله  قایناقالری  ائتکنلرین 

می   نسیللرنکلرین  ه گل سوسیال  آراسی  آوانتاژلی  دز  دوردورورالر.  بوراخیلماسینی  اوالراق  راث 
یئرلی خالق اؤز دیللری )موقعیتلرینی(  قونومالرینی   بیر چوخ  ایلیشکیلندیرن  ایله  نین  کولتورلری 

سیندن گلمک، گئچیملرینی ا باشالر و آیریمجیلیغین اوستهغنین گرکلی اولمادیغینا اینانماسی سورمه 
بیلمک ساغالیا  اویومازارا  ب سل  لیگی آرتیرماق و یا کوره لیماق، سوسیال حرکت اها راحات ساغالد

 (. 2003:2اوچون اؤز دیللرینی و کولتورلرینی ترک ائدرلر )یونسکو 

سی و قازان  ( باخیمیندان قازان تاتار تورکجه(ethnolinguistic vitality  حیاتّیتیبو چالیشمادا، دیل  
تورکلری دورومو،  تاتار  بورهیس  ایلینده  1977نین  ر.ی.  گیلس،  هـ.  تایلور،  طرفیندن    د.م. 

آتیلمیش   اینجه   نینسینظریه   حیاتّیت  اتنولینقوئیستیکتمللری  آلتیندا  باشلیقالری    جکدیر. نهلآلت 
( بورهیسه  و  گیلس  گؤره،  1977تایلور،  دیل  یسوئ اتنولینق(  قروپالرین  مک  هبلیرل  حیاتّیتینیتیک 

" قورومموقعیت اوچون،  و  اینجه "  باخیمیندان  دستک  گرکمکده مهلن سال  بیر  سی  دیر. 
بیریندهی وئاتنولینق آالنالرین هر  بو  قروپون  یؤنلری،  ستیک  تیک یسوئ اتنولینقکی گوجلو و ضعیف 

یوکسک   یا  و  اورتا  بیر صینیفالندیریلماسینی دوشوک،  قابا  اوالجاق    حیاتّیتهقروپالرین  صاحیب 
 (. 112: 2011دیر )یاغمور وئرمکده ه امکانهبیلمشکیلده دگرلندیریله

 قازان تاتار تورکلری و تاریخلری -2
اسکی  آدیتاتار   یئنی  ،هم  ده  مسلمان    یوز  جو-19دیر.  هم  گنللیکله  اؤزلرینی  تاتارالر  قدر  ایله 

تانیمالماقدایدیالر )اوالراق  تاتار  بولغار)لی(،  قازانال،  طرفیندن  .  روسالر  اتنونیم  چوخ    بیربو 
خالقین  اوچون  تورک  آدالندیرماق  سئیرک  دیردیلمکدهایشله ی  داها  میشروه  تؤرک،  تورک/   ،)

شوالری اوالن ماریلر، تاتارالری سواس  . قون ائدیلمیشدیر  قید  آدالراولماقال بیرلیکده نوقای کیمی   
بلک  سووار/   )> اوالراق    ه سوواز؟  بولغار(   <( بیگر  ایسه  اودمورتالر  چوواش؟(،  ده 

 (. 402: 2013دین آدالندیرماقدادیر )گل

قازان تاتارالری، گونوموزده گنللیکله روسیا فدراسیونونا باغلی تاتاریستان اؤزرک جمهوریتینده 
ایدیل   قدرچایییاشاماقدادیر.  شهرینه  قازان  آغزیندان  و    ،نین  داغینیق  تاتارالری  کیچیک  قازان 

نین  اوچگنی   چایالری کاما    -یدیلنین چوخونلوغو، ابولونماقدادیر. قازان تاتارالری   اقروپالر حالیند
و    نین باتی یاماجالریندا یاشاماقدادیرنین گونئیییانینداکی دوزلوکده و اورال داغالری   نین()مثلثی

یاشاماقدادیر اولیانووسکتادا  و  پئنزا  گورکی،  باتیسیندا،  بویونون  ایدیل  اورتا  آیریجا،    تاتارالر 
 (. 13: 1962)منگس، 
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قاز یاشایان  توردیاسپورادا  تاتار  ژاپ ان  دوغودا  باخیلدیغیندا  قدر  ن وکلرینه  آمریکایا  باتیدا  یادان، 
دئوریمینده آمیرال کولچاق، ژنرال    وکتوبرقازان تاتار جماعتی بولونماقدادیر. ا  بؤیوکلو-کیچیکلی

)فرماندهلرین(  سینده ساواشان قوموتانالرین  کیمی سیبیریا بؤلگه  فو یوز باشی کالمیکو   وفسمن 
ایدیلاوردوالری  تورکلری،    -نداکی  ژاپ -1919اورال  و  مانچوریایا  اعتبارا  نین  یا ن ودان 

بؤلگه وک باشقا  نترولونداکی  بیر  ائتمیشلر.  آخین  دالکلره  دا،  غؤچ  ایللرینده   1920  -1921اسی 
ایدیل و  گرچکلشمیش  دؤنمینده  آجلیق  بؤیوک  چیخان  تورکلری   -اورتایا  چوخو  اورال  بیر  نین 

یوز    وج -19  ( 161:  2011،  ؤچ ائتمیشدیر )دوندارکک، چین و مانچوریایا  روطنلرینی ترک ائده 
بویوندا ایدیل  اعتبارا  یاریسیندان  ایکینجی  اؤزللیکله  نووقورود    ایلین  اوالنیژنی    قتصادی یتیندن 

فینالند تورککیا  سببلرله  ائدن  فینالندیا-1919تاتارالری،    -ؤچ  و  دا  قوپماسی  روسیادان  نین 
قا اسالم  زانماسیباغیمسیزلیغینی  بیر  و  گئچمیشلر  قونومونا  وطنداشی  فینالندیا  آردیندان  نین 

دینی، نزدینده سیویل،  فین حکومتی  تانینمیشالر.  فین حکومتی طرفیندن  اوالراق حقوقا    جماعتی 
مسئله  میلّ کولتورل  و  تمثیل  سوردوره لرینی  وارلیغینی  و  ی  سیاستی  گرکلی  اوزره  بیلمک 

گرچکلشدیرمک جماعت  -1925اوزره    فعالیتلرینی  فینالندیا  اؤرگوتله اسالمیه  ده  اوالراق  نن سی 
تورکلری،   بیرلیگی ی ایل  1935فینالندیا  تورکلری  فینالندیا  ایسه  قونوسو    نی نده  سؤز  قورموشالر. 

فینالندیا تورکلری هلسینکی، آبو و تامپره   ینهمبیلوئریله   حاقیندا کسین بیر رقم  ینفوسالردؤنمده  
ده  ده   میلّ لیقالرینی سوردورمکدهوارهله  تورکلری  فینالندیا  اوزره  دیر.  قوروماق  کیملیکلرینی  ی 

اؤرگوتلرله   بو  یؤنده  مکتبلشمه  قوردوقالری  بو  گؤرموشلر.  اوالراق  سورون  ایلک  ایشینی 
فین-1930ده  تامپره ایلک مکتبه    -دا قوروالن  تورک خالق مکتبینی حمایه جمعیتی، قوروالجاق 

ح جمهوریتی  ایست تورکیه  اؤیرتمن  صورتیهکومتیندن  ساغالمیشدیر    مک  دا  تماس  ایلک  ایله 
وگونوموز روسیا فدراسیونو دیشیندا تورکیه،    سوویتلر بیرلیگی  (. اسکی 1:  2008،  )گؤک گؤز

تاتار    بؤیوکلو-کیچیکلییئرلشیک    ندهآمریکا بیرلشیک دؤلتلری ، آلمانیا، آوسترالیا،  لهیستان قازان 
 (.XXXI: 1998دادیر )اؤنر ری بولونماقتالاجماع

سیندن گونئیده و ویاتکا بؤلگه (Ar, Votyak)کی فین اصیللی  کومی، اود  نین قوزئییندهقازان شهری 
دوغودا اورال داغالرینا قدر اوزانان، یعنی   ،چاییندانآستراخانا و خزر دنیزینه قدر، باتیدا سورا  

آشاغی چایی ایدیل   و  اورتا  بونا  نین  ایله  ایچینه  چایالری باغالیان    مجراالری  یئرلری  ن سوالدیغی 
چوخ    اورال" دئیه آدالندیریالن بؤلگه،  -غرافی، گرک سیاسی باخیمیندان "ایدیلوآالن و گرک ج
دیر. نین یاشادیغی بیر اؤلکه اوالراق بیلینمکدهآدالر آلتیندا تورک بویالری   چئشیدلیاسکیدن بری  

سونرا   هونالر  وج  -4میالددان  ایلده  بؤلگه   یوز  اؤلومونون    سئچمیشلرمرکز    نیبو  آتیالنین  و 
باقیه هون  بویالری آردیندان  تورک  بعضی  بویالرال  بیرله سی   ایلده    -5رک  شه نین  یوز  جی 

ق و  سیاسا قارادنیز  بیر  یئنی  آدیندا  بولغار  دا  )  یفقازیا  اولوشدورموشالر  :  1976  تمیر،بیرلیک 
قوزئ ( گؤره هونالردان سو1972)  ا-کورات (.  1251 قارادنیزین  پانونیادا ی نرا  و   بالکانالر  یی، 

لری  تلنمهنین گئتدیکجه قوّ جی یوز ایلده کوتریگور بولغارالری -7آوارالردیر و    طایفاحاکیم اوالن  
لری اوزرینه، آوارالر قارادنیزین  لت اوالراق فعالیته گئچمه ؤسینده بیر دنین ادارهو اؤز خانالری 

باتیچئوره  ایتی سیندن  تونایا  ایله  پاننونیا  و  ایلک  -لمیشلر  آوروپادا  قالمیشالر. دوغو  بویوندا  تیسسا 
د  بیر  قوران ؤمنتظم  اولموشدور.    الر، لت  ن خزرلر  اؤلومو سیراسیندا  کوراتعمت  اقدس  آتیالنین   ،

نین تاریخینده  . بؤلگه ( 32:  1972)  دیرسیندهایدیل بویالریندا اولدوغو دوشونجه  خزرلرین آشاغی
جی یوز ایللرده حؤکم سورن  -6-8نکلردیر.  ایسه پئچه   بویواوینامیش بیر دیگر تورک    اؤنملی یئر
یوز    جو-9تاریخده ان اسکی حرکتلری،    ،یا دوغروانلیغیندان سونرا اوغوزالرین باتیتورک خاق

کونستانتین   وروت یوز ایلین اثرینی یازان بیزانس ایمپرا  وج  -10نک حرکتی اولوب، ایله عاید پئچه
زامانیندا  روگئنئتوسپوفی  اؤز  اوالیین  سؤیله لال  نبو  اولدوغونو  اؤنجه  ایل  )بارتولد،    دیرمکدهی 
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پئچه   -یاییک  (.84:  2013 جیواری  اولموشدور.  ایدیل  یورد  بیر  گئچیجی  آنجاق  اوچون  نکلری 
تی ایله بئش یوز ایل اؤنجه  اخخزرلر و کاما بولغارالری آراسیندا سیخیشیب قالدیقالری اوچون، و

پئچهه یاپدیقالری کیمی،  ائده   نکلرونالرین  ترک  بوراالری  باتیده  قیپچاغا گئتمک  رک  یا، دشت 
کومان  -سینه گلن قیپجاقجی یوز ایلده خزر اؤلکه -11(.  48:  2016،  کورات)زوروندا قالمیشالر  

ایدیل  و  سوخولموشالر  قوزئیه  قاریشاراق  بولغارالری   -تورکلری خزرلرله  بیر  کاما  بؤیوک  نین 
آلمیشالریسمینی  ق بؤلگه ایچلرینه  باشقا  بوندان  تورک  -12یه  .  ایلده  یوز  فتحلری  وم   -جی  غول 

چنگیزین   چوخ    سینوه دئورینده  ده  ایله  اوردوسو  چنگیز  ساییدا  باتونون  گلمیشدیر.  تورک 
  .غول اوردوالری دا بورایا نفوذ ائتمیشدیروم  -دن اعتبارا تورک -1224ورلوغو زامانیندا،  ت ایمپرا
اؤلکه -1246-1231 بولغار  روسیادا  سونرا  و  من سینی  گئچیرمیشلر.  اله  غول  وی 
نتیجهت ایمپرا پارچاالنماسی  ایدیل-1255سینده،  ورلوغونون  اعتبارا  و  -دن  سیبیریا  باتی  اورال، 

آلتین (.  1251:  1976)تمیر،  لتی اولوشموشدور  ؤسینده "آلتین اوردو" دین قوزئی بؤلگه قارادنیز
بک خانالریند  و اورد جانی  تخت  -1357ین  ان  چیخان  اورتایا  اؤلوموندن سونرا  و    داعواالری ده 

ت  ایله  امیر  آراسیندا  توقیمور  نتیجه لرده  -1395و    1391تامیش  ساواشالر  ائدن  سینده  جریان 
خانلیغی"،   توپراقالریندا،"قازان   اوردو  آلتین  دوشن  "قیریم  "ضعیف  خانلیغی"،  آستراخان 

آلتین اوردو    عمال  لتلری قورولموش وؤ" کیمی داها کیچیک تورک دخانلیغی"، "سیبیر خانلیغی
 . چاتمیشدیرسونا 

قازان خانلیغی،-1437اولوغ محمد خان طرفیندن   بویالمی و  درجه    43-59  ده قوروالن  دوغو 
ا  درجه   59-52 بوگونکئ قوزئی  یوخاری  آشاغی  و  بولونور  آراسیندا  تاتاریستان،   و نلمی 
چوواشیستان قباش و  مختار    وردیستان  )چیرمیش(  ماری  اودمورت(،   ( ووت  ایله  جمهوریتلری 

پئرم،اؤلکه  پئنزا،  سیمبیر،  اسکی  نیجنی  لرینی،  ساری-وییاتکا،  سامار،  تاو    -نووقورود، 
ساری  والیتلری -)ساراتوو(،  ریازان  و  تامبوو  )تزاریستان(،  ایچینه  تین  بؤلوملرینی  بعضی  نین 

خانلیغی قازان  آآلیردی.  گونئیینده  فین  نین  قوزئیینده  خانلیغی،  اوتوردوغو  بویالریستراخان  نین 
خانلیغی، اؤلکه  سیبیر  دوغوسوندا  قوزئی  خانلیغی،  نوقای  دوغوسوندا  گونئی  و  دوغوسوندا  لر، 

موسکووا اهالیسی کینزلیگی  باتیسیندا  بولونوردو.  خانلیغی  قیریم  باتیسیندا  گونئی  اساس  ،  نین 
ایله    بویالری وزره اسکیدن بری یئرلشیک حیات سورن تورک  قیسمینی، باشدا بولغارالر اولماق ا 

بورایا    -دوغودان زامان  پئچه ک زامان  اوز،  قیپجاق،  ائدن  و  ؤچ  بویالری  تورک  دیگر  نک کیمی 
اوالن موردوا، چیرمیش،  طایفاالری سالو  ا یاپمیش  بیرلیگی  اونالرال طالع  قارشی  یاییلماسینا  نین 

 (. 933: 1976ر ی ی )تمآر کیمی فین بویالری تشکیل ائدیرد

آلتین    ایله   ین روسالر طرفیندن اشغالی ایوان طرفیندن گرچکلشدیریلن قازان جو  -4ایلینده    1552
باقیه  تکاوردو  خانلیقالر  سوره   -سی  بیر  قیسا  طرفیندن  روسالر  و  تک  ائدیلمیش  اشغال  ده 

خانلیغی قازان  آچیلمیشدیر.  ایله  وسیله  بو  روسالرا  یول  گئدن  چارلیغیتورکیستانا  روس  نین نین 
جه چارلیق اوردوالریندا چیخاریلمیش، ساده   شهریندنسیندن سونرا، مسلمانالر قازان  الینه گئچمه 

بیریلری اسکی  و  لرینده" اوتورما حاقینا صاحیب اولموشدور. ا ه ین "تاتار محلّ خیدمت ائدنلر قازان 
چوخ  متر  1062مرکزه   کاما،مبیلمهیاخینالشادن  ایدیل،  سسما    یشدیر.  نین چایالری اسوییاقا، 

و   اوزرینده  یولالری  اوالشیم  باشلیجا  و  آالن  یئر  ان  ره ئوچ  شهرلرینوادیلرینده  اوزانان  سینده 
صاحیبی   توپراق  آلینمیش،  کؤیلوسوندن  تاتار  اؤزگور  و  فئودالالردان  توپراقالر،  وئریملی 

دا توپراقالر،  بو  آلینان  تاتارالردان  وئریلمیشدیر.  سو هسویلوالرا  و  -1555نرا  ا  قوروالن  ده 
ماناستیرا  سایی باش  وقیه(  )صومعه سیز  قازان  باش    اوسقوفوناووشان  قازان  وئریلمیشدیر. 

یوزدن    -18  اوسقوفلوغو  دؤرد  اورتاالریندا  ایلین  یوز  اولموشدور   ندک  چوخ جی    صاحیبی 
 کوئلکوئجتی(.  -)بنینگسن 
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دالبؤلگه یاییلما  ایلک  یو   -17  بوتوناسینی،  غیه  ایدیل جی  یوخاری  بویونجا،  ایل  و  ز  گلن  دن 
قاچان  کؤله  کلیکدن  روس  بیر  ایزل  ندلییوغون  ان ه آخینی  خانلیغین  اسکی  گلنلر  یئنی  میشدیر. 

قازان   ساغالماق،  گوونلیگی  ایچ  روسالر  یئرلشمیشدیر.  راحاتجا  اوزرینه  توپراقالری  زنگین 
خانالری ادّ   حاکمیت اوزرینده   قیریم  ائدن  اؤنلسالدیری   نینعا  و  ه الرینی    بوزقیرالرین مک 

سینی بیر باشدان ای و قازاق آخینالرینی کسمک آماجی ایله تاتار اؤلکه غجک نولریندن گلهبه گؤچه 
  سینه باشگنللیکله موسکووانین اوتوریته   رلر و ی جات   ا د  االالردا دوناتمیشدیر. بو ق  االالرال کینه قاؤته 

صنعتک گتیریلمیش  زورال  کندلردن  ت قالدیران  و  چئبوکساری،  ی جاارالر  یئرلشدیریلمیشدیر.  رلر 
ق آالتیر  کوسمودئمسجاننسک،  تئتوسی،  کوکساجسک،  اورتایا    الری الا الییسئو،  شکیلده  بو 

جی یوز ایلین ایلک یاریسیندا، اؤزللیکله    -18  (. 20:  2005بنینگسن،  -)کوئلکوئجای   چیخمیشدیر
چار  «پترو  جی-1» گؤچمنلرین  اوال   یهزیروهچاغیندا    «آننا»چه  ی و  روس  یئنی  باسقیالر،  شان 

حالیند ییغینالر  دوغرو  یا  قفقازیا  و  تورکیستان  سیبیریا،  اؤزگور    ا اورالالر،  تاتار  )آزاد(  قاچان 
یئرلشمه   نینندلیسیک توپراغا  اؤرنگین  بوراخدیغی  سونوجالنمیشدیر.  ک-1716سیله  بو    ندلیلرهدا 

ائدیلو  -19،923  ینلکیت م  اؤزل    46،841  عاید روس  ترک  و  اشغال  اکینچیلری  میش  طرفیندن 
نین یئر آلدیغی  تاتار جمهوریتی)مختار(  اؤزرک    و جی یوز ایلین سونوندا بوگونک-18ائدیلمیشدیر.  

فینلی و چوواش    %8تاتار،    %40روس،    %52آالن اوزرینده  روسالر چوخونلوغو ساغالمیشدیر )
اوالشان بؤلگه نفوسونون    مینه  800  الریندایوز ایلین باش  و ج-19کی یئرلیلر(.  ه اولماق اوزره  اؤت 

ایسه   داغیلیمی  اوالراق    %9.1تاتار،    %38.2روس،    %52.7اتنیک  چوواش  و  ثبت  فینلی 
نفوائدیلمیشدیر بؤلگه  آراسینداکی  نفره    1،500،000ده  -1858و  س .  قروپالر  آما  اوالشمیش 

 (. 21: 2005بنینگسن، -)کوئلکوئجای  اوراندا دگیشمه اولمامیشدیر

اری ن لکه اؤ خالقی  یئرلی  روسالر،  گئچیرن  اله  بیر  ی  اؤزل  اوچون  میشلر.  ه ایزلسیاست  تمک 
 ده توپالنمیشدیر: نقطه  یچاباالری ایک

اؤرگوتل-16(  1 دیرنیشی  اولوسال  ایلده  یوز  فئودالیته ه جی  توپراق  "تاتار  اوالن  نین  سی میش 
یرماالری و روس  دایشچی چالیش  انخریستی نین  اورتادان قالدیریلماسی؛ مسلمان توپراق صاحیبلری 

یر. بو دوروم تاتار توپراق  داولمایان ایشچی بولوندورماالری یاساقالنمیش  خریستیاننین  ری فئودالال
ر   ی جالره سبب اولموش، داها سونراکی زامانالردا تاتار ت یریلمهدمگه، دین دگیشصینیفیندا ضعیفله

 نین دوغماسینا سبب اولموشدور. صینفی

اورتودوکس  مسلما  (2 دؤنمهخریستیان نالرین  پیسکوپوسلوغونون -1555لری:  لیغا  باش  قازان    ده 
اعظم(  دگیشایله    یسقورولما   )اسقف  و یرمه ددین  یاشانمیش  آرتیش  اورتایا    الری تعمید غسل  لرده 

باشالمیشدیرغچیخما دگیش  ا  دین  دؤنمده  بو  آنجاق  گیزلیدو  تاتارالردان  اوالراق    ،یرن  مسلمان 
تاتارالر    قاالنالر بو  دؤنملرینده  یوموشاما  اولوشان  دؤنملرده  سونراکی  داها  اولموشدور.  دا 

 اسالمیته گئری دؤنموشدور. 

دگیش-1720 دین  روسالر  سونرا  آلما  جکسرعتلندیرهلری  یرمهددن  اؤنلملر  اداری  ا  غیئنی 
دگیش دین  هر  دباشالمیشدیر.  ایچینده  ایل  اوچ  توتمو   جوریرنلری  معاف  یوکوندن  ش،  وئرگی 
آلمامیشالر.   ایسه  خریستیانعسگره  دؤننلره  اسالمیته  یئنیدن  سونرا  جزاسی    ،اولدوقدان  اؤلوم 

 ییخیمینا آغیرلیق وئریلمیشدیر.  مسجیدلرینگتیرمیشلر و 

لیغی قبول  خریستیان ،  تاتارالر  ننیریلمیش، مسلمان قالماقدا دیره د داها دا آغیرالش  ده اؤنلملر-1731
مگه و  نین  یئرینه، وئرگی اؤده یکدن باغیشیق توتولموش قارداشالری رک وئرگیدن و عسگرلائده

زورال یاپماغا  باسقیالر  ن عسگرلیک  بو  بوتون  ییغینالر  -18میشدیر.  تاتارالرین  ایلده  یوز  جی 
 (. 23: 2005بنینگسن، -)کوئلکوئجای دن اولموشدور ه وردیستانا قاچماالرینا ن قباش احالیند
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باشالتدیغی  «پترو» اونون  آنتیدالشخریستیانعنصورالری    لمایانروس  و  اسالم    -یرما 
د»کاتئرینا«  انداسیقپروپا قدر  سلطنتینه  اؤزللیکله  انین  ائتمیشدیر.  ایدیل  -18وام  ایلده  یوز  جی 
یایماق اوچون اونالرین آنا دیلیندن یارارالنما فیکری  خریستیان کی خالق آراسیندا  سیندهبؤلگه لیغی 
قازانمیش، غیای  دوروم  بیر  الخریستیان   ین  داها  دا  روسالشدیرما  و  مالشدیرما  تودالر  وئریشلی 

باشالنمیشدیر.غحاضیرالنما یابانجیالر«پتروجی  -1»  ا  اؤزو،  غسلو  ن  ی نون  سی  ائدیلمه تعمید 
فرمانیندا،   دیلخریستیان حاقینداکی  آنا  اوچون  دوشونجه ین الشدیرما  یارارالنما  اؤنه  دن  سینی 

 (. 256: 2012)آریق،  چیخارمیشدیر

آراسیندا  1775-1773 باشال  پوقاچف  ایللری  تاتار دطرفیندن  ساییدا  چوخ  عصیانا  یالن 
ین کیلهت ائ )بیرباشا(  دوغرودان  سیاستلرینی  دؤنمینه و چارلیق    جی کاتئرینا«نین -2»  قاتیلمیشدیر.

سینی دوغورموش و  ری قازانما دوشونجه گئ روس اهالینی    ده مسلمان و غیر  بو عصیان، چاریچه 
دی  آچمیشدیر. بیر  یول  یاپماسینا  اصالحات  مجلیسی   اورنبورگ   زی  روحانی  بؤیوک  مسلمان  نین، 

بؤلگه  اداری  اولوشدوروالن  طرفیندن  دگیشدیریلمهپترو  ایشلری لرین  محکمه  دوزسی،  ه ن ه نین 
 (. 2010 ،کوراتمه یاپمیشدیر )سوخولماسی کیمی بیر چوخ دوزنل

ا   و ج-19  ایلده  حیاتدا،یوز  دینی  اسونر  ؤنجه  )جدیدچیلیک(  گا  یئنیلشمه  باشالیان  حیاتیندا  یتیم 
ایدیل ساحه -آخیمی،  حیسّ اورال  ائتکیسینی  قازان  سینده  موسی ائتدیرمیشدیر.  بیگی،    دا  جارهللا 

رضاء  شهاب عبدالناصر،  ناصری،  قیوم  فخرالدین،  قیریمالدین  مرجانی؛  بگ  الدین  اسماعیل  دا 
تورکیستان منّورقاسپیرالی؛  جدی   دا  آکیمی  چیخمیشدیر.  دچی  اورتایا  ایلین   وج -19یدینالر  یوز 

مه  ه للر نین تاتارالری آراسیندا اؤنملی ای لری ه ایدیل و  و اورال ساح  وعاتیتیم و مطب گاورتاسیندا ا
حیاتیق کولتور  تاتار  ائتمیشدیر.  بؤیومهید  تاتارنین  اوالن  و  مکتبلرین  بورژووازیسی    سی 

با  مسجیدلرین کیتاب  و  تاتارالر،یاپیلماسی  یاپمیشدیر.  یاردیم  مادی  گئنیش  اوچون    جی -2  سماق 
امرنامهئ کات  ارینانین  ائتدیکلری  الده  سونرا  سسیندن  )آزادلیق(  دفعه  ایه رکینلیک  ایلک  سینده 

کیتابالری دین  عاید  و  مسلمانلیغا  لیسانس  دایر  باسیلماسینا  اولماق  -1802نین  داخیل  دا  قرآن  ده 
سی  دا یالنیز قازان اونیورسیته   1859-1853دیر. اللی ایل سونرا  کیتاب باسمیش  14،300اوزره  

بو  ده  -1859-1864  عدد قرآن و دیگر کیتابالری باسمیشدیر.  326،700  ایله  سیتاتار تورکجه 
اون ایلده تاتارالر طرفیندن باسیالن کیتاب ساییسی بیر میلیونو گئچمیشدیر. مسلمان دینی جماعت  

دا دؤرد  ده قازان -1844یاییلماسی یاواش اولمامیشدیر.    نینمکتبلری تیندا  نترولو آلونین کسی اداره
و   قازان  1،859  دا-1860مدرسه  یالنیز  بونالردان  واردی.  مکتبی  عدد    408  شهرینده  تاتار 

 (. 40: 1971، موجوددو )زنکووسکی

سینه  لمهداها دا ازی ندلیلرین  اکونومی، ایشچی و ک  یاخشی اولمایانن ساواشی،  وژاپ   -روس  1904
س  سورج  اولموش،  قاریشیقلیقالر  چاپیندا  اؤلکه  بیرلیکده  بونونال  آچمیشدیر.  دا  یول    17ونوندا 

چار،  1905  وکتوبرا باسین    ایلینده  و  فیکیر  حهرکسه  و  )مطبوعات(  تانیدیغینی  ی ن -دومارّیتی 
 . (149: 2012، ی یایینالدی )چوماکن تکراردان توپالیاجاغینی اعالن ائدن بیلدیری 

اتمایلی  1905 قارماشیق  توپالنتی و نین  اؤنملی  دؤرد  مسلمانالری  روسیا  ایچینده  سفری 
ایلکی مسلمانالرین -1905  آوریل  10-15  گرچکلشدیردیلر.  توپالنتیدا  بو  یاپیلدی.  دا  اوفا  ده 

دینی   ،یتیم باخانلیغینا دئییل دهگا  مکتبلرینالرال عینی حاقالرا صاحیب اولماسی، مسلمان  خریستیان 
تورکلری اداره تورکیستان  باغالنماسی،  بؤلگهیه  ایدیل  مدرسه سیندهنین  بیلمه کی  اوخویا  سی،  لرده 

تورکیستان ای تاتارالرین  چالیشماالرینا  اوالراق  اؤیرتمن  و  آدامی  دین  وئریلمهذدا  سی، ین 
قالدیریلماسی، اوالنالرین    سانسورون  غسلو  دؤنمهتعمید  ای اسالما  وئریلمهذسینه  سی،  ین 

بؤلگهمسلم دیگر  روسیانین  یاپابیلمهانالرین  تیجارت  سربست  ده  تانینماسی لرینده  اوالناق  لرینه 
اوالراق   قورولتایی"  بیرینجی  مسلمانالری  "روسیا  توپالنتی  ایکینجی  تارتیشیلدی.  قونوالر  کیمی 
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نووقورود  ده-1905وست  قآ  15 توپالنتیدا  -نیژنی  ای یاپیالن  دوالییذدیر.  آلینمادیغیندان  ، ین 
اوکا    گمیبیر  کیچیک  توپالنتی   قورولتا  چاییکیراالناراق  یاپیلمیشدیر.  روسیا  اوزرینده  یدا، 

سیاسمسلمانالری اؤزلرینی  اولماالری،  صاحیب  حاقالرا  عینی  روسالرال  و    توپلومسال  ی،نین 
گلیشدیرمه  یؤندن  د بیلیمسل  وکیللرین  سئچیلن  طرفیندن  خالق  یؤنتمهؤلری،  مسلمانالرا  لتی  سی، 

  مکتبایله    نی اولوشان شرطلرله اویوم ساغالماق آماجی ئ سی، ی  عینی حاقالرین وئریلمه ال وسالرر
آلینمیشدیر  قرار  حاقیندا  خصوصالری  گرکدیگی  باسیلماسی  کیتاب  و  قزئته  درگی،  آچیلماسی، 

 (. 391: 2010 کورات)

توپالنتی، اؤنملی  ایکین -1906  ژانویه   13-23  اوچونجو  مسلمانالری  "روسیا  قورولتایی"  دا  جی 
پترزبورق آلتیندا  مکتبلشمهآدی  قورماسی،  پارتی  سیاسی  مسلمانالرین  یاپیلدی.  بیر سریع  نین  دا 
 سی کیمی قونوالر تارتیشیلمیشدیر.شکیلده گرچکلشدیریلمه 

ایسه  دؤردونجو نووقورود  دا -1906وست  قآ  16-20  توپالنتی  "دا  -نیژنی  ا  روسی یاپیالن 
 "دیر. اییمسلمانالری اوچونجو قورولت 

ای  رسمی  طرفیندن  اولموشدور.  ذحکومت  بو   توپالنتی  تک  وئریلن  قاتیلمیش،  تمثیلجی    800ین 
 (. 151: 2012ک، قازان تاتارالری اولوشدورموشدور )چوما ینی -%80ده تمثیلجیلرین 

ی  سعهتب   ق سی ایله بیرلیکده، چارلی نین چؤکمه نین چیخماسی و روس چارلیغی جی دونیا ساواشی -1
 اوغراشالرا گیرمیشدیر. هسینده الر باغیمسیزلیق و مختاریت نقطپ ور قبعضی 

مسلمانالری  اوی روسیه  اورتامینداکی  قاریشیقلیق  بو  تیمور  غنین  احمد  پولتیکاالری  والیاجاقالری 
 ( اوچ باشلیق آلتیندا توپالمیشدیر: 1976)

 مدنی مختاریت، -یلتی ایچینده میلّ ؤمرکزیتچی روس د( 1
 لرده مختاریت، ندییه قدر الینده بولوندوردوغو بؤلگه نین ای اروسی  (2
 ده تام استقالل صاحیبی اولماق. ین لرمامی ایله آیریالراق اؤز اؤلکه ان ت اداروسی ( 3

قورولماسیندان  نقالبی  ا  وکتوبرا  1917 بیرلیگی  جمهوریتلر  سوسیالیست  سووئت  سونراسی 
باغلی اوالراق  -1920ایل سونرا    3یاخالشیق   بیرلیگه  تاتاریستان جمهوریتی قورولموشدور.  ده 

سونرا  -1985 ایلهورباچوف قدن  یؤنتیمی  بیرلیگی  ون  جمهوریتلر  سوسیالیست  نده  سووئت 
سیاس تاتاریستانی    یباشالیان  حرکتی  تاتار  هائتکیلسرعتله  چوخولجولوق  "  حاکمیتینی"میشدیر. 

نتیجه ایستکسیزلیگی  موسکووانین  قونوسوندا  آراتانیما  خالق  گئدهسینده  بؤیوین  سیندا  رک 
سووئتی،   یوکسک  تاتار  گؤرن  د-1991  وکتوبرا  24راحاتسیزلیغی  "جمهوریتین  لت  ؤده 

اونایالیاراق   دویورموشدور.    بو باغیمسیزلیغینی  یاپیالجاغینی  رفراندوم  بیر  ایلگیلی  قرارال 
دستکلنمیش، گؤزلمجیلرله  آراسی  اولوسالر  و    %82  رفراندوم،  اولموش  قاتیلیم    %61اوراندا 

:  2012  ین باغیمسیزلیغی اوچون جیّدی بیر اوی اورانی یاخاالنمیشدیر ) دولتاوراندا تاتاریستان
و  -1992مارت    21(.  204 تانیمامیش  فدراسیونو  روسیا  سونوجونو  رفراندومون  بو  یاپیالن  ده 
م.    یده روسیا ایله گوج پایالشیمی آنالشماسی امضاالماق اوچون تاتاریستان جمهور باشقان -1993
آنالشماالر  یف  شئیمی گلمیش،  آرایا  بیر  یلتسین  بوریس  باشقانی  فدراسیونو  روسیه  ایله 

روسی  دا  سونوجوندا  بونون  جمهوریتی    اامضاالنمیش،  تاتاریستان  اؤزرک  باغلی  فدراسیونونا 
 قورولموشدور. 

 سیه آچیسیندان قازان تاتار تورکج  یاتیّتیدیل ح .3

 سی قازان تاتار تورکجه  .3.1
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تورکجه قاز تاتار  عایله ان  دیلی  تورک  قوزئی سیسی،  لهجه نین  تورک  )قیپجاق(  داخیل  باتی  لرینه 
ایدیل بیرلیکده  ایله  باشقوردیستان  تورکلو  -ائدیلیب  قازان  ی اورال  قونوموندادیر.  تمثیلجیسی  ونون 

 (. 3: 1963 اوالراق تصویر ائدرلر )پوپه،" یلی تاتارالری، اؤزلرینی "تاتار"؛ دیللرینی ده "تاتار ت 

 : (683: 2007 نین اوچ آغزی موجوددور. بونالر )اؤنر سیقازان تاتار تورکجه 

کیرشینلری  آ(   آردی  قازان  اتنه،  دؤبیاز،  بالتاچ،  مامادیش،  نورالت،  کاما،  آغزی:  مرکز 
له، کاسییم، قیالزوو، اودمورت و ماری جمهوریتلری، پئرم، اسوئردلووسک و  آغیزالری، مینزه

 لری تاتار آغیزالری. که اؤل فکویبیش
چوپره ب(   سیرقاچ،  آغزی:  )باتی(  تمنیکومیشر  هوالین،  ملکز،  کوزنئتسک،  فلی،  لئمبره،   ،

 قاراتای آغیزالری. -موردوا
نوووسیبیریسک  پ(   و  اومسک  تومن،  سیبیریاداکی  باتی  گونئی  آغزی:  سیبیریا  باتی  گونئی 
 آغیزالری.  ایرتیش، بارابا، تومسک -توبولدانیشیالن لرینده اؤلکه 

لهجه  تات لری تورک  اوالراق  باغلی  بونا  و  تصنیفی  تورکجه نین  آلت  سیار  اولدوغو  داخیل  نین 
بلیرلنمه  یاپیلمیشدیرقروبون  چالیشما  چوخ  بیر  قونوسوندا  )  سی  تیمور  احمد  تات 1979و  ار (، 

لهجه "ق   سینیتورکجه  تورک  قروبو  تورکجه وزئی"  باشقورد  ائتمیش،  داخیل  ار تات   نینسیلرینه 
آغیزسی تورکجه  بیر  رامستدت،   ینین  کورش،  رادلوف،  دگرلندیرمیشدیر.  ار  تات   رسنن  اوالراق 
تصنیفلرینده  تورکجه  )تیمورسینی  ائتمیشدیر  داخیل  قروبونا  برزین  297:  1972  ،"باتی"   .)

اؤلچوتلره 1840) فونتیک  تات   (،  یاپمیش،  تصنیفی  ایلک  تورکجه گؤره  قروپدا  سینی  ار  ایکینجی 
)تکین  تار"تا آلمیشدیر  آلتیندا  باشلیغی  قروبو"  قوزئی  دا  سامویلوویچ  (142:  1989  یا   .1922  

آدلی اثرینده   1لر«نین صینیفالندیریلماسی اوزرینه بعضی عالوه »تورک دیللری   ایلینده یایینالدیغی
تصنیفده،   لهجه جو  -3یاپدیغی  تورک  قیپجاق  توپالدیغی  ایچینه لری قروپدا  قروبو  )تاو(  ار  تات   نین 

یئرلشسینی  تورکجه  )دده  بنزینگ  و  منگس  تات 1959یرمیشدیر.  تصنیفده  یاپدیقالری  ایسه،  ار  ( 
تورکجه سینی  تورکجه  "اورال"باتی  ایچریسینده  قروبون  آدلی  یئرلشدیرمیشدیر.  قروبو   " سی"  نا 
تات فباسکاکو تصنیفده  یاپدیغی  تورکجه ،  دیللری سینی  ار  هون  "تورک  باتی  باشلی قولونین  غی  " 

بولغار آلت قروبونا یئرلشدیرمیشدیر    -قباشلیق اوالن قیپچاق قروبو، قیپچا لتینداکی اوچونجو آنا  آ
بات   سینیار تورکجه تات (. گ. دورفر  152:  1989  )تکین یا قیپچاق قروبو" باشلیغی    ی "قوزئی  و 

یئرلش آراتدآلتیندا  تات   (1976)  یرمیشدیر.  تورکجه ایسه،  )شیمال  سینیار  باشلیغی  "تاو  قروبو"   )
تک اله آالن    -لرینی تکمه کی تصنیف دنه(، اؤزوندن اؤنجه 1989یرمیشدیر. تکین )دآلتیندا یئرلش
تات چالیشماسی  و  سونموش  تصنیفینی  اؤز  بؤلومونده،  سون  تورکجه نین  قروبو"سینی  ار  "نا  تاولی 

 داخیل ائتمیشدیر.  

 نفوس  . 3.2
فدراسیونون  روسیا  تورکلری،  تاتار  اولوشدورماقدادیر.  قازان  اولوسونو  ایکینجی  قاالبالیق  ان  ون 

کریشین"،  "فدراسیونو اداری یاپیالنماالریندا یاشایان و  اؤزلرینی "تاتار"، میشر"،    ا بوتون روسی 
و  " تاتالری"  نیته "آستراخان  اوالراق  تاتالری"  توپالمسیبیریا  نفوسو،  تاتالرین  اتنیک    ادلندیرن 

رونفر    5،353،043 )قایناق:   2010فدراسیونو    اسی اوالراق  یانسیمیشدیر  ساییمالرینا    نفوس 
http://www.gks.ruدیر:(. ایلگیلی تابلو آشاغیداکی کیمی 

 2فدراسیونوندا یاشایان تاتارالرین نفوسو   ا: روسی1تابلو

  توپالم نفوس شهرلی نفوس  یرسال نفوسق

 
1 Nekotorye dopolnenija k klassifikacii tureckix jazykov. 
2 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

http://www.gks.ru/
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 اولوسال کیملیک  کیشی ادین ق کیشی قادین  کیشی قادین 

890،50
5 

823،739 1،946،1
54 

1،650،25
1 

2،836،65
9 

2،473،99
0 

 تاتارالر

 کرئشنلر  16،467 18،355 7،573 8،846 8،894 9،506

 میشرلر  473 363 378 338 45 25

سیبئریا   3،307 3،472 524 608 2،783 2،863
 تاتارالری

آستراخان   3 4 3 3  1
 تاتارالری

نیتهبوراد ین لندیرمها گؤرولدویو اوزره، اتنیک اوالراق "تاتار" اولوب، اؤزونو "تاتار" اوالراق 
"کرئشن"، تاتارالری"،    فرقلی  سیبریا  نیته ""میشر"،  اوالراق  تاتارالری"    لندیرن آستراخان 

نفوس ساییمی سونوجالرینا یانسیمیشدیر. نفوس ساییمینداکی بو   2010وارلیغی    نفرین  42،394
 دیر.دا اولسا قوپماالر اولدوغو قونوسوندا بیلگی وئرمکده  آزیندن -ینتی بیزه "تاتار اتنونیمی"آیر

نفوس    کندلیو    شهرلی   سی،سی گرکن بیر دیگر نقطه نین آیریجا دگرلندیریلمهنفوس سونوجالری 
توپالمدا    شهرلییوغونلوغودور.   ائدیلمیش،    3،614،682نفوس  تثبیت  نفوس  قاوالراق  یرسال 

ائدیلمیشدیر.    1،738،361سه  ای  تثبیت  قاتیندان  قن  نفوسو  شهرلی اوالرق  ایکی  نفوسون  یرسال 
تاتارالریندا    آرتیق قازان  اولماسی،  اوراندا  مرکزلرینه  قبیر  یئرلشیم  بؤیوک  کسیملردن  یرسال 

بوشالماسینی، روسجانین حاکیم اولدوغو مرکزلرده قازان تاتار   ندلری گؤچو و بونون سونوجوندا ک
ع  حیاتّیتینین  سی کجه تور سوروالرین  بعضی  ایلگیلی  گؤسترمکدهگله   اریلالاغایله  دیر.  جگینی 

ساییمیندا    2002 تاتارالری   نفر  5،554،601نفوس  قازان  گؤرولن  نفوس    2010نین  اوالراق 
گؤرونمه   نفر  5،353،043ساییمیندا   نفوسالری اوالراق  یاخالشیق  سی،  ایلده  سککیز  نین 
 دیر. ی گؤسترمکدهن یر آزالماب  نفرلیک 200،000

جمهوریتینده   تورکلری   2010تاتاریستان  تاتار  قازان  گؤره،  نفوسو  ساییمینا  توپالم  نین 
ایزله نفر  2،042،533 اونالری  ایسه  ،  نفوس  اولوسال  قاالبالیق  ان  ایله    نفر  1،501،369ین 

چوواشالر   جمهوریتده  موردوینلر  نفر  23،454روسالردیر.  مارنفر  19،156،   18،848یلر  ، 
اوکراینالر  نفر ایسه  نفر  18،241،  باشقوردالر  نفوس    نفر  13،726،    قیدلرینه اوالراق 

تاتارالری  بیلن  گئچمیشدیر. جمهوریتده قازان  تاتار تورکجه   نفر نین روسجا    دانیشانسی  ساییسی، 
گئچمکده جمهوری ساییسینی  تاتاریستان  تورکجه ت دیر.  تاتار  روسالرین  یاشایان  و  ینده  روسجا  سی 

دوروم   ایسه  باخدیغیمیزدا  نفوسونا  سرگیله آسیمبیلن  گؤرونوم  بیر  )قایناق:مکدهتریک     دیر 

www.gks.ru) . 

 نفوسو  دانیشانسی و روسجا : تاتاریستان جمهوریتینده یاشایان و روسالرین تاتار تورکجه2تابلو

تاترکجهتوار  تات قازان  دانیشان  ار سی 
 نفوسو 

1،877،605 

 1،923،297 نفوسو  ارتات انقازدانیشان روسجا 

 53،669 روس نفوسو سی دانیشان رکجهتوار تات

 1،500،115 روس نفوسو دانیشان روسجا 

جمهوریتی باشقوردیستان  بؤلگه،  صاحیب  نفوسونا  تورک  تاتار  قازان  اؤنملی  دیگر  دیر.  بیر 
تورکلری  باشقورد  و  روسالر  توپلولوق  جمهوریتده  صاحیب  نفوسا  قاالبالیق  ان  آردیندان  نین 

تاتار تورکلری   1،009،295 تاتارالری نفوسال قازان  نین روسجا،  دیر. جمهوریتده یاشایان قازان 

http://www.gks.ru/
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تورکجه  تورکجه باشقورد  تاتار  قازان  و  ب دانیشان  سی  سی  شکیلده ساییالری  )قایناق:و     دیر 

www.gks.ru :) 

سی و قازان  نین روسجا، باشقورد تورکجهوردیستان جمهوریتینده یاشایان قازان تاتارالری باشق: 3تابلو
 نفوسو دانیشان سی  تاتار تورکجه

 673،567 نفوسو ارقازان تات دانیشان  سیرکجهتوار تات

دانیشان  رکجهتوقورد  باش ار تات ان  قازسی 
 نفوسو 

113،268 

 992،594 نفوسو ار تتاان قازدانیشان روسجا 

 % 162روسال فدراسیونو سینیرالری ایچینده یاشایان قازان تاتار تورکلرینده دوغورقانلیق اورانی  
قادین نفوسا صاحیب قازان تاتارالریندا، ائولی قادینالرین   2،456،411.  ثبت ائدیلمیشدیراوالراق  

تاتار تورکو قادین نفوسو  اوشاغی او  2اوشاق ساییالرینا گؤره داغیلیمینا باخیلدیغیندا،   الن قازان 
 اوالراق ایلک سیرادا بولونماقدادیر.  879،321

 دیر: اوشاق صاحیبی قادینالرین داغیلیمی بو شکیلده 

http://www.gks.ru/
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 ( www.gks.ru) : قازان تاتار تورکو قادین نفوسونا گؤره اوشاق داغیلیمی4تابلو

 اوشاق ساییسی آنا ساییسی

 اوشاق 0 551،447

 اوشاق 1 583،417

 اوشاق 2 879،321

 اوشاق 3 283،521

 اوشاق 4 76،257

 اوشاق 5 5،030

 اوشاق 6 18،132

ا  )قاریشیق(  ارماق روسالشما  میلّ   )تمایللری(   یلیملریگائولیلیکلرده  اولمایان  ، عیرقتلرین  روس 
تین روسالرا گؤسترمیش اولدوقالری  یلّ او م  ،نین یانی سیرادین، دیل و دیگر کولتور اؤزللیکلری 

کولتورل یاخینلیق و یا آسیمیالسیون دیرنجی کیمی فرقلی ائتکنلر دوغرولتوسوندا اؤنملی  -سوسیو 
گؤسترمکده فرقلیلشمه  )آرسالنلر  تاتار(47:  2012  دیر  قازان  ائولیلیکلردن   -.  قاریشیق  روس 

:  1999  ) کومارووا   ائدیلمیشدیر  قید  لری طرفیندن روس اوالراق عایله  %81دوغان اوشاقالرین  
77 .) 

 . قورومسال دستک 3.3
آالنالرینی   تیمه ایشلو آالنینی گئنیشلتمک و ایشلنیمینی تشویق ائتمک اوچون هم اونون  هدیلین ایشل

ایل  آماجی  سای   ، یلماسیدیاراشرطلرین  الوئریشلی    هچوخالتماق  توپلومسال  اونون  نین  ینلیغیغهم 
ده    ،آرتیریلماسی اوی هم  دوغرولتوسوندا  آماج  اولوشوتمآون  غبو  گرکیرد سفرین    6.  ورولماسی 

جمهوریتی  1992  اوکتوبر تاتاریستان  ائدیلن  قبول  اوالراق  تاریخینده  سون  آنایاساسی،    22نین 
کی ان گونجل حالینی آلمیشدیر.  ده یاپیالن قانون دگیشیکلری ایله گونوموزده ن تاریخی   2012  ژوئن

تورکجه  تاتار  جمهوریتدهیسقازان  دیلنین  رسمی  ایکی  تانیمالدیغی دکی  اوالراق  بیریسی  ن 
ماده-8نین  آنایاسا جمهوریتیبندینده  جی  -1نین  سی جی  و  "تاتاریستان  تاتارجا  دیللری  رسمی  نین 

آلماقدادی  یئر  تاتارجا رروسجادیر" عیبارتی  و  تاتاریستان جمهوریتینده  . روسجا  ایستاتوسونون  نین 
ب  اولدوغونو  ماده-8یلدیرن  دنک  جمهوریتیبندینده  جی  -2نین  جی  "تاتاریستان  دایسه  لت  ؤنین 

ا و  قورومالری قرویؤنتیم  اداره  یئرل  و  اانالریندا  جمهوریتی  قرونین  تاتاریستان  لت  ؤدانالریندا 
ایشل  شکیلده  ائشیت  جمله ه دیللری  هان وورغسینه  دیلیر"  یاساالرین  یاپیلماقدادیر.  دیللرده  سو  ی 

باخیلدیغیندا ایسه"تاتاریستان جمهوریتی یاساالری،    بندینهجی  -1نین  جی ماده -80حاقیندا  یاپیلدیغی  
 .3تاتارجا و روسجا دیللرینده قبول ائدیلمیش و یایینالنمیشدیر" قانونو یئر آلماقدادیر 

تورکجه  تاتار  آنایاساسینداکی  "دسیتاتار  رغمؤنین  اولماسینا  ایستاتوسوندا  دیلی"  ماده ا  لت  ن لری ، 
نین انالری قرولت مجلیسی و دیگر یؤنتیم اؤگلیندیگینده، محاکمه اصولو، د  سینهوالنماسی نقطه غاوی 

-15لت مجلیسی ؤتاریخلی د  1997مای  22دیر. بو دوروما آپاریلماقداچالیشماالری روس دیلینده 
: 2012یوا،  )اسحاقووا؛ نوری   وکیللری ده دقتی چکمیشدیرتمیلّ دانیشیقالریندا  جی گنل اوتورومو  

267.) 

یاساسی  ه نومر  54تاریخلی    2009  دسامبر  3 دیل  ماده رلی  ایکی  ایلک  ایسه  داکسیونوندا  ده 
و  دانیشیالن  جمهوریتده   دیللر  ماده  دانیشانالریدیگر  آشاغیداکی  ائدیلمیشدیرلر  حاقیندا   ثبت 
 (: 97: 2012 )ناسیلوف 

 
3 http://constitution.garant.ru/region/cons_tatar/chapter/1/#block_1001 

http://www.gks.ru/
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ماده-1" دتاتاریستان جمهوریتی  -جی  و  ؤنین  دیللری  دیللری تاتاریستان جمهوریتیلت  دیگر  نین 
تاتاریستان جمهوریتی تاتاریستان جمهوریتی موضوعاتی:  دحاقیندا  تاتاریستان  ؤنین  دیللری و  لت 

فدراسیونو  جمهوریتی روسیا  موضوعاتی  جمهوریتی  تاتاریستان  حاقیندا  دیللری  دیگر  نین 
نین فدراسیونو ایله تاتاریستان جمهوریتی  نین ایلگیلی قرارینا دایانیر و بو یاسادان و روسیایاساسی

دوزنله ایلیشکیلرینی  نورماتی دیل  دیگر  تاتاریستان مه دوزنله   ی حقوق  وین  یاسا،  بو  اولوشور.  لردن 
تاتاریستان جمهوریتیلت دیللری ؤجمهوریتی د نین شخصلر آراسی غیری  نین دیگر دیللرینین و 

 مز. بیر قاعده بلیرله ی ی حاقیندا حقوقیمت ه ایشل کیرسمی قارشیلیقلی  ایلیشکیلرده 

ماده -2 دیلی  -جی  آنا  جمهوریتینده  تاتاریستان  اؤزگورلویو:  ایشلتمه  و  دیللری  قورونماسی  نین 
ورولور؛  د اولوششرطلر  ه گرکن  جسی اوچون موضوعات موجبین بوتون یؤنلری ایله گلیشدیریلمه 

لت  ؤساغالنیر. د  سی لمهدی ه ایشلسی و  یلمه نین اؤزگورجه سئچیتیم و صنعت دیلیگایلتیشیم، تربیه، ا
وطنداشالریاتاتاریست  جمهوریتی  هان ن  هر  بیلمه سنین  دیلی  بیر  تمل  ی  اولماقسیزین  باغلی  لرینه 

 ارانتی ائدر. قسینی اونالرا یریلمه دپولتیک، اکونومیک، سوسیال و کولتورل حاقالرین گرچکلش

دجمهوریت  دیللری ؤلرین  الت  سیستمیندگنین  ایشلهیتیم  درجه ه کی  دیللری    سیوسللیک  بو 
تاتاریستان  ی-%75غلی اولماقدادیر. تاتارالرین یاخالشیق نین داغیلیمینا دا بااشییانالرین اقامتلرید

دیشین  تورکجه دجمهوریتی سینیرالری  تاتار  قازان  یاشاماقدادیر.  نووقورود    ،فسی؛ کیروا  نیجنی 
ماریلریندهبؤلگه و  باشقوردیستان  و  جمهوریتلرینده-کی  اوالراق  گا  مکتبلردهکی  ائل  دیلی  یتیم 
، تومن، فسینده، اولیانوکی( اوست اوردی بوریات یؤره سیندهبؤلگه   ایرکوتسکو قازانیر و )ه ایشل

نوو نیجنی  نووسیبیرسک،  اومسک،  اورنبورگ،  پنزا،  ورود، کیروو،  قایسوئردلووسک، سامارا، 
ائل جمهوریتلرینده  -وردیستان، اورمورت و ماری باشقندا و  کمرووبالستالریندا، ایستاوروپولکرایی 
اؤیرتیلمکده اوالراق  قونوسو  ناسیلو درس   ( تاتاریستان   2009.  (99:  2012ف  دیر  ایلینده 

تاتار   مکتبده(  1،138ده  -2008)  1،0610نین وئریلرینه گؤره  یتیم و بیلیم باخانلیغیگجمهوریتی ا
اتورکجه  ایشلگسی  اوالراق  دیلی  اه یتیم  دیلینده  آنا  اؤیرینجیلرین  گؤرموشدور.  آلما  گو  یتیم 

اقروا اولوسال  سیستمیگانیزاسیونو  گلیشمهیتیم  گؤسترگه سینین  اؤنملی  اولموشدور.  نین  لریندن 
 %48،39  ظرفیتییتیم  گایلینده آنا دیلینده ا  2009یریدیغیندا  د( قارشیالش%47،6ایلی ایله )  2008

 (. 264: 2012یوا، )اسحاقووا؛ نوری دوشموشدور   %46،13ه ایلیند 2010، آنجاق یوکسلمیش

 سی یتیم آالن تاتار اؤیرنجیلرین ایللره گؤره یوزدهگسینده ا: قازان تاتار تورکجه5تابلو

 ایل یوزده 

47،6% 2008 

48،39% 2009 

46،13% 2010 

تورکجه  تاتار  ایلک  اؤنجه   مکتبنین  سیقازان  و  دؤنمده  اؤیرنجیلرین  کی  دؤنمینده  مکتب سی 
 2001-2002  اؤرنگین   دیر.ی قونوسوندا قوپماالر اولدوغو گؤزلنمکده لری طرفیندن ترجیحعایله
ااؤنجه   مکتبایلینده   تورکجه گسی  تاتار  قورومالریندا  اورانی  یتیم  اوشاقالرین  گؤرن  اؤیرنیم  سی 
ا  64،8% گنل  تورکجهگایکن،  تاتار  قورومالریندا  ایتیم  تاتارگسی  آالن  اورانی   یتیم  اؤیرنجیلرین 
 (. 264: 2011یوا، دور )اسحاقووا؛ نوری -49،3%
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قورومونون    20دا  تاتاریستان اؤیرتیم  تورکجه -12یوکسک  تاتار  اوالراق  سینده  درس  یا  سی 
ات  ائ انش  ،سی معمارلیقسی ایله یاپیلماقدادیر. تاتار تورکجه یتیم تاتار تورکجه گدیر یا دا اوئریلمکده

)اکینچی و   تکنولو  لیک(تاریم  اونیورسیته ژآکادمیسینده،  پولی  کامسکیی  تکنیک یسینده، 
نین  سی لت تکنولوژی اونیورسیتهؤکورسو اوالراق بولونماقدادیر. اؤرنگین، قازان د  اندوانستیتوس
اق  ممه چالیشماسی اوله ساعات دینل 36سی، سینده تاتار تورکجه ری تکنولوژیلر فاکولته بشتوپلوم و 
وئریلمکدهسا  60اوزره   اوالراق  اوچون  ؤ"د   آنجاق دیر.  عات  اوزمانلیغی  یؤنتیمی  بلدییه  و  لت  

دیر. بونون دیشیندا، بشری و  تیلمکدهساعاتلیق حجمده اؤیره   160بیرینجی و ایکینجی صینیفالردا  
سی بوتون قروپالردا  اکونومیک دیسیپلینلر قاپسامیندا ایستگه باغلی اوالراق تاتار تورکجه -سوسیو 

 (. 266: 2011یوا، )اسحاقووا؛ نوری یلیر دهینجی صینیفالردا اؤیربیر

تورکلری  تاتار  یاپان  قازان  یایین  اوالراق  مرکز  یئرلری  یاشادیغی  و  تلویزیوننین  رادیو   ،
سی  سی، باشقورد تورکجه یمینه باخیلدیغیندا گونوموزده قازان تاتار تورکجه ت همطبوعاتین دیل ایشل

چیخ پالنا  اؤن  روسجا  مرکزلی و  تاتاریستان  بارتلویزیون    ماقدادیر.  یایینالریندا  رادیو  بیر  ی و  ز 
دنگه  ان  دیلسل  واردیر.  تور  یاخشیسیزلیک  تاتار  ساعاتلیق  بیر  بئله  یایینا جه کدورومدا  سی 

دا داخیل،    قارشیلیق اوچ، بئش، سککیز ساعات روسجا یایین یاپیلماقدادیر. اگر تیجاری اوالنالر
سی بیر ساعاتلیق یایینا قارشیلیق  لالری دقته آلینیرسا، بو دورومدا تاتار تورکجه بوتون رادیو کانا

یاپیلماقدادیر. جمهوریتده   تلویزیون شیرکتی    چوخ دن  -50قیرخ ساعات و اوزرینده روسجا یایین 
بونالر تورکجه -30ن  ی چالیشماقدادیر،  تاتار  و  روسجا  یاپیلماقدادیر.  و  یایین  دیلده  ایکی  هر  سی 

ایستاسیونوندان    86کی  تدهجمهوری  روسجا،  -58رادیو  تاتار  -22ی  ده  هم  روسجا  هم  سی 
: 2011یوا، )اسحاقووا؛ نوری سی یایین یاپماقدادیر جه تاتار تورکجه سی ایسه ساده -6سی، تورکجه 
269.) 

تورکجه  تاتار  کانالالریجمهوریتده  رادیو  و  تلویزیون  یاپان  یایین  ایله  اؤنم سی  بعضیلری  نین 
توغان  »نین دا رغبت گؤستردیگی  مرکزلی اولوب تاتاریستان تاتارالری   دیر. اوفا ائتمکده  عرض

تیی ت  تورکجه   « ویل  باشقورت  و  تاتار  کانالی  موزیک  دیگر  آدلی  بیر  یاپماقدادیر.  یایین  لرینده 
اوالن   کانالی  تی »موزیک  ساده   «ویمیدان  تورکجه ایسه  تاتار  قازان  یاپماقدادی جه  یایین  ر.  سینده 

تورکجه -روسجا  تاتار  باشینداقازان  کانالالرین  یاپان  یایین  غاصیر    سینده  )یئنی   «ویتی»یانا 
اینجه   24دیر.  گلمکده وی(  عصیر تی یایین آخیشی  لندیگینده، اورتاالما اوالراق روسجا  ساعاتلیق 

تورکجه 19پروقرامالرین   تاتار  قازان  ساییسی،  پروقرامالرین  ایسه  سی  و  اولدوغ  17نین 
یؤن  قوشاقالرا  گنج  و  اوشاق  قوروالن  ه گؤزلملنمیشدیر.  تی»لیک  وی  ان  تی  ایسه    «وییئش 

وی کانالی  آدلی تی  « ویتی ان وی پالنتا  تی»سی یایین یاپماقدادیر. روسجا و قازان تاتار تورکجه 
تورکجه  تاتار  قازان  ده  هم  روسجا،  هم  گون  هر  خبرلر  یاپماقدادیر.  یایین  دیللی  ایکی  ینده سدا 

کی آچیقالماالرا باخیلدیغیندا، قورولوش آماجالرینی  سیندهیایینالنماقدادیر. کانالین اؤز اینترنت سیته
یرمک و  دبیرلش  ی لرینده تاتارالر"تاتار عادتلرینی و دیلینی قورتارماق" و "روسیا و دیش  اؤلکه 

سیراالمیشد اوالراق  چیخارماق"  اورتایا  تکراردان  زنگینلیکلرینی  تاتاریستان   4یر. روحی 
تاتار   چوخونلوقال  رادیوسودور.  آزادلیق  تانینانی  ان  رادیوالردان  یاپان  یایین  جمهوریتینده 

تورکجه تورکجه  باشقورد  رادیو،  بو  یاپان  یایین  تاتاریستان سینده  یاپماقدادیر.  یایین  ده  سینده 
آدلی رادیو    «لغار رادیوسوبو»سینده یایین یاپماقدادیر.  رادیوسو ایسه هم روسجا هم تاتار تورکجه 

 دیر.سیندهکجه ر رادیودور؛ یایین دیلی تاتار تورنین قوردوغو بی کانالی دا تاتار تورکلری 

 
4http://tnv.ru/tat/main1/tnv-planeta_telekanaly/  
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ایله    2001  ژانویه  1 اعتیباری  ائدیلمیش  قی تاریخی  ا  547د  مدیا  ی  -%55.8انیندان  قروباسیلی 
روسجا،   دیلینده،  ؤد ایکی  هر    ی -%25،1فعالیتلرینی  تاتا-%12،2لت  تورکجه سی  سینده ر 

 (. 268: 2011یوا، )اسحاقووا؛ نوری  یوروتموشدور 

تاتار تورکجه  یایین دیلی قازان  ایلی    2015سی اوالن قزئته و درگیلرین  تاتاریستان جمهوریتینده 
 :5لندیگینده تابلو بو شکیلده اورتایا چیخماقدادیر ه جآبونه ساییالری این 

 لرین آبونه ساییسی زئتهسی یایین دیللی ق: تاتار تورکجه6تابلو 

 قزئته آدی  آبونه ساییسی

 میدانیایرئک  29،901

 ق چارلیقآ 27،125

 وطنیم تاتاریستان  16،774

 شبرکه  15،903

 تاتاریستان یئشلری 15،833

 تبیزنین گئجه 14،691

 یولداش 11،308

 بیزنین آویل غییبرته  9،960

 آداشقان محبتیم 7615

 مدنه جومغا 2208

 بازار کون 738

نین نین ساغالدیغی بیر دیگر اؤنملی وئری ده روسالرین و قازان تاتارالری ایلی وئریلری   2010
هان ن مدیا ائتدیکلری سی  تعقیب  دیلده  دیللریندهی  آنا  اؤز  روسالر  چوخونلوقال  دیر.  یایینالری  کی 

)اسحاقووا؛    ح ائتمیشدیرقازان تاتارالری ایسه گنللیکله ایکی دیللی یایینالری ترجی   ترجیح ائتمیش،
 (. 275: 2011یوا، نوری 

 نین مدیادا دیل ترجیحی : روسالرین و قازان تاتارالری 7تابلو 

ار تات -روسجا
 سیتورکجه

  روسجا سیتاتار تورکجه

 روسالر % 92،3 - % 2،9

قازان  % 28،6 % 9،3 % 57،8
 تاتارالری

  موعظهعا،  ودیر. تمل عبادت، دیانلیقریست ختاتاریستان جمهوریتینده تمل دینی اینانجالر اسالم و  
 خریستیان سی، اورتودوکس کلیساالردا ایسه روسجادیر. آنجاق کیرئشنلر  تاتار تورکجه   مسجیدلرده 

ایل، عبادتلرینده و روحانیا  اولماسینا رغم تورکجه لرله  تاتار  )اسحاقووا؛    دیرلرایشله سینی  تیشیمده 
 (. 271: 2011یوا، نوری 

 ایستاتو  . 3.4
ا  2010 ساییمی  روسالر  ی نفوس  فدراسیونوندا  روسیا  گؤره،    111،016،896ستاتیستیکلرینه 

ایسه   روسجانین  صاحیبدیر.  توپالمدا    دانیشاننفوسا  تثبیت    137،494،893ساییسی  اوالراق 
بؤلگه هر  فدراسیونون  د ائدیلمیشدیر.  حاکیم  ایستاتوسوندؤسینده  قازان    الت  روسجا،  اوالن 

 الراق یانسیمیشدیر. ول دورومالرینا ایکینجی بیر دیل ا نین دی تاتارالری

 
5 http://matbugat.ru/news/?id=11008 
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تورکوندن    5،353،043 تاتار  قازان  وطنداشی  فدراسیونو  روسجا    نفر  5،279،993روسیا 
تورکلری بیلمکده تاتار  قازان  وطنداشی  فدراسیونو  روسیا  وئریرسک،  اوالراق  یوزده  نین دیر. 
بیلمکده-98،63% روسجا  و و  تاتارالری،  قازان  بؤلگه دیر.  فدرال  تاتاریستان ولقا  باغلی  سینه 

لره گؤره داغیلیمی و  نین فدرال بؤلگه ؤچ ده وئرمیشدیر. قازان تاتار تورکلری کجمهوریتی دیشینا  
 دیر:نین روسجا بیلن نفوسو حاقینداکی تابلو آشاغیداکی کیمیقازان تاتار تورکلری 

 6ی و روسجا بیلن نفوسو ر قازان تاتار تورکللرده یاشایان  : روسیا فدراسیونو فدرال بؤلگه8تابلو 

 لرفدرال بؤلگه قازان تاتار نفوسو روسجا بیلن تاتار نفوسو 

 سیمرکز فدرال بؤلگه  266،030 263،662

 باتی فدرال بؤلگه سیقوزئی 69،374 68،933

 سیگونئی فدرال بؤلگه 127،475 126،232

 سیقوزئی قافقازیا فدرال بؤلگه 22،247 22،236

 سیا فدرال بؤلگه قوول 4،034،692 3،907،707

 سیاورال فدرال بؤلگه  654،140 647،977

 سیسیبریا فدرال بؤلگه 204،462 203،334

 سیاوزاق دوغو فدرال بؤلگه  40،021 39،912

جمهوریتینده تاتاریستان  گؤره،  سونوجالرینا  ساییمی  تاتار  نفوس  اوالراق  آنادیلی  تاتارالردا  کی 
گؤرولمکدهه تورکج اگیلیمی  آرتیش  اورانیندا  سایمایانالرین  چوخ  سینی  اؤزللیکله  دوروم  بو  دیر. 

 . چوخدور تاتار تورکلرینده داها ساغالیان شهرلی   اویوم تنوسلو و کولتورلو توپلوما ا

مه سینی آنادیلی قبول ائتایللرینده تاتار تورکجه 2001و  1989، 1926تاتارالرین  ندلیو ک  شهرلی :9تابلو
 اورانالری 

2001 1989 1926  

 ان تاتاریشهرلی قاز 99،45% 95% 84%

 .اریتاتان قاز ندلیک 99،98% 99،3% 96،4%

تاتارالرین   تورکجه  قشهرلی  تاتار  اوالن  دیللری  آنا  گؤره  تاتارالرا  یاشایان  بؤلومونده  یرسال 
بیلینمکدهسی قالدیقالری  ضعیف  داها  بئجریلرینده  دیل  تمل  "تاتاریستان   2001دیر.  نین  ایلینده 

پروژه خالقالری  باشلیقلی  کولتورلری"  بولونان  نین  روسجاتلردهآنکده  و  "تاتارجا  قدر  ن کی  نه  ی 
وطنلرینده  یاخشی جوابالری،   سوروسونون  بیلیرسینیز؟"  بیلمه  دوزئیده  دیللری  تاتارالرین  کی 
آنادرجه  باخیلدیغیندا  اورانیسینه  بیلمه  اورانیی  ن روسجا  نیندیلینی  اولدوغو  بیلمه  اوستونده  نین 

یئترلیلیگی  آنجاقگؤزلملنمیشدیر.   دیل  تاتارالردا  داها  شهرلی  روسجا  اؤلچکلرینده  بوتون  نین 
سینی ایلری  ی تاتار تورکجه %58،8جه  کلرین ساده ه ن د  یوکسک اورانالرا صاحیبدیر. شهرلی تاتار

بلیرتمیشدیر. اویسا عینی دن  بیلدیکلرینی  بیچیملرینی -%82،4لرین  که دوزئیده  بوتون  و روسجانین 
بیلدیکلرینی تاتارجا، روسجا اوزرینده  ارسالدقی بلیرتمیشدیر.    ایلری دوزئیده  آنادیلی  تاتارالردا  کی 

نین،  سی سی تاتار تورکجه -%91،6کلرین  ه یرسالداکی تاتار دن قآچیق بیر اوستونلوگه صاحیبدیر و  
دیل  -50،3% تمل  بوتون  روسجانین  ایسه  بلیرتمیشدیر و  بیلدیکلرینی  دوزئیده  ایلری   بئجریلرینی 

 (. 272: 2011یوا، )اسحاقووا؛ نوری 

 
6 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
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 سونوج  . 4
جمهوریتی  تورکجه تاتاریستان  تاتار  قازان  قونومونداکی  بیری  دیللریندن  رسمی  سی، نین 

ان   توردانیشانی    چوخروسیاداکی  لهجه بولونان  رغمک  اولماسینا  قونوموندا  روسجانین   ا  سی 
  دیر. سقیسینی هر آالندا حیس ائتمکدهبا

آلینان   کریستال  شرطلراله  یاپدیغی 2003)  یندگرلندیریلدیگینده،  حاقینداکی  دورومو  دیللرین   ) 
گؤرهی صینیفالندیرما تورکجه   ،ا  تاتار  سوردوروله قازان  ) سی  دیللر  (  viablelanguagesبیلیر 

ائدیله قکاتئ  داخیل  صوریسینه  فدراسیونو  روسیا  تاتار بیلر.  قازان  یاشایان  ایچریسینده  ینیفالری 
کی ایکی رسمی  دیر. روسجانین تاتاریستان جمهوریتیندهو روسجا بیلمکده-%98،63نین  تورکلری 

ا اولماسی؛ مطبوعات، مدیا،  بیری  یای یتیم کیمی  گدیلدن  داها  ایشلغآالنالردا  بیر  بولماسی،  ت ه ین  یم 
تورکجه  تاتار  سوردوروله سیقازان  نقطهبیلنین  چیخابیلهیرلیگی  سیخینتیالر  جگینی سینده 

روسجا  شهرلی دیر.  دوشوندورمکده  بیرلیکده  بونونال  و  چوخالماسی  گئچدیکجه  گون  ی  ن نفوسون 
اورانالری  ائتمه  قبول  یوکسلمه آنادیلی  تورکجه نین  تاتار  قازان  ده  قارشیالشاجاغی  سی سی  نین 

 ■  دیرجه بیرینی تشکیل ائتمکدهسورونالردان ساده 
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