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abstract
Christians among Tatar Turks: Kryashens. Tsarist Russia, from the middle of the 16th to
the early in 20 th century, applied policies of Russification and Christianization to the non-Russian
nations living in the area of Volga-Ural region. Due to this policies, beside Finno-Ugrians (Mari,
Mordvins, and Udmurts), some groups of Chuvashes and Tatars converted to Christianity and
Russified. To the present day, the evaluations about the Kryashens showed that they converted to
Christianity by the result of this policies. Therefore, they have been considered “Christianized
Tatars”. The present paper aims to deal with the relations of Kryashens with Tatars, and their
situations among Tatars according to researchs and observations made by the author in July and
August of 2008 in Tatarstan. Furthermore, this paper gives place to the evaluations of some
Kryashens’ intellectuals about themself from ethnic and cultural point of view.
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Giriþ
Ýdil boyu, Türk tarihinin önemli ve ilginç olaylarýna sahne olmuþtur. Ýlk Türk
Ýslam devleti olarak kabul edilen Ýdil Bulgar Devleti bu bölgede kurulmuþtur.
Daha sonra Altýnordu, Kazan Hanlýðý baþta olmak üzere diðer bazý Türk
Hanlýklarý da bölge tarihinde yerini almýþtýr. Bu bölgenin tarihinde Fin Kavimleri
ve Ruslar da rol üstlenmiþtir. Ýdil Bulgar Devleti, Altýnordu ve daha sonra Kazan
Hanlýðý bünyesinde Mari, Mordvin, Udmurt gibi Fin kavimleri de yaþamýþtýr.
Ruslar, iki asýr boyunca Altýnordu’ya vergi ödemiþ ve bu kavimler bölgedeki
Türk kültüründen etkilenmiþtir. Hatta zaman içinde bölgede Türk Ýslam
kültürünün önemli ve güçlü temsilcisi sayýlan Tatarlarýn tesiriyle Tatarlaþan-
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lar hiç de az olmamýþtýr. Tatarlaþanlar arasýnda Mari, Mordvin, Udmurt gibi
Fin kavimleri yanýnda Ruslar da bulunmuþtur. Asýrlar boyu Tatar Türkçesi
bölgede kullanýlan egemen dil olduðundan, söz konusu bu topluluklarýn hemen hepsi, bölgenin Rus egemenliðine geçiþine kadar, Tatar dilini öðrenmiþ,
ortak dil olarak Tatar Türkçesinde konuþmak suretiyle anlaþabilmiþ, hatta
kültürel anlamda Tatar/Ýslam kültürünün etkisinde kalmýþlardýr.
Türk tarihinin en hazin dönemlerinden biri Ýdil boyunun ve Kazan Hanlýðý’nýn 16. yüzyýlda Rus iþgaline uðramasýyla baþlamýþtýr. Korkunç Ývan olarak
da bilinen Çar Ývan Grozniy, Rusya’nýn doðusuna, deyim yerindeyse adeta bir
“Ortodoks Haçlý Seferi” baþlatmýþ, ele geçirdiði topraklarda yaþayan, Rusça
inorodets olarak nitelendirilen gayri Rus unsurlarý Ruslaþtýrmak ve Hýristiyanlaþtýrmak istemiþ, bu giriþimlerinde Kiliseye de önemli görevler yüklemiþtir.
Rus iþgaliyle birlikte, ekonomik baskýlar, zorba metotlar ve her türlü yýldýrma politikalarýna baþvurmak suretiyle gayri Rus (inorodets) unsurlarýn
Hýristiyanlaþmasý için büyük gayretler sarf edilmiþtir. Kazan Hanlýðýnda
yaþayan Fin kavimleri; Mariler, Udmurtlar, Mordvinler yanýnda Ýdil
Bulgarlarýnýn torunlarý olan Çuvaþlar ve Tatarlar da Çarlýk Rus yönetiminin
hedefi olmuþtur.1 Tarihi süreçte söz konusu bu topluluklar arasýnda belli
ölçüde Hýristiyanlýðýn yayýlmasý saðlanmýþtýr. Ýlk sistemli Hýristiyanlaþtýrma
faaliyetleri Tatarlar üzerinde gerçekleþtirilmiþ, daha sonra uygulanan
metotlar diðer gayri Rus unsurlarý da kapsamýþtýr. Özellikle 19. yüzyýlda gayri
Rus unsurlar arasýnda Hýristiyanlýðýn yayýlmasýnda N.Ý. Ýl’minski’nin ve onun
çalýþma arkadaþlarýnýn büyük rolü olmuþtur.2 Hýristiyanlýðýn yayýlmasýnda
daha çok baský içeren yöntemlere baþvurulduðu için istenen düzeyde baþarý
saðlanamamýþtýr. Gayri Rus unsurlarýn Hýristiyanlýða karþý tutumunu tasvir
eden araþtýrmacýlar ve Rus din adamlarý çoðu zaman onlarýn iyi birer
Hýristiyan olmadýðýndan, onlarýn Hýristiyanlýk düzeyi ve anlayýþýnýn yüzeysel
ve göstermelik olduðundan þikayet etmiþlerdir.
Gayri Rus unsurlarýn, Hýristiyanlýðý özümseyemediklerinden, baskýlarla
ya da çeþitli özendirici imkanlara kavuþmak amacýyla onlardan vaftiz olanlar, ilk fýrsatta eski inançlarýna geri dönmüþlerdir. 19. yüzyýl ve 20. baþlarý bu
dönüþlere oldukça fazla sahne olmuþtur. Yine de Çarlýk Rus yönetimi ve Or1 Ýdil-Ural bölgesinde Türk topluluklarýna yönelik eritme faaliyetleri ile ilgili bkz. E.A. Mojarovskiy,
Ýzlojenie hoda missionerskogo dela po prosveþçeniyuyu Kazanskih inorodtsev s 1552 po 1867
gg, Moskova 1880, 5; N.M. Matorin, Religiya u narodov Vol’jsko-Kamskogo kraya, Moskova
1929, 13; Azade A. Rorlich, Volga Tatarlarý, Ýstanbul 2000, 87-105; Paul W. Werth, At the
Margins of Orthodoxy, Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia’s Volga-Kama
Region, Ithaca and London 2002.
2 V.A. Gorohov,Reaksionnaya þkola politika Çarizma v otnoþenii Tatar Povol’ja, Kazan 1941;F.
Efirov, Neruskiye þkolý Povolja, Priuralya i Sibiri, Moskova 1948; 11-17; I. T. Kreindler, Educational
Policies Toward Eastern Nationalities in Tsarist Russia, Columbia 1969.
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todoks Kilisesi Hýristiyanlýðýn yayýlmasýnda baþarý saðlamýþ, Hýristiyanlýða
gayri Rus unsurlar arasýnda yer açmýþtýr. Bölgede yaþayan Mari, Mordvin,
Udmurt ve Çuvaþlar arasýnda Hýristiyanlýk yayýlmýþtýr. Tatarlar arasýnda da
planlý, programlý ve ýsrarlý bir biçimde Hýristiyanlaþtýrma faaliyetleri
sürdürülmüþ, sonuçta “Kreþin Tatarlarý” adýyla literatüre geçmiþ olan
Hýristiyan Tatar gurubu oluþmuþtur.
Kreþin sözü kelime olarak; Rusça’da “vaftizli” ya da vaftiz edilmiþ”
anlamlarýna gelmektedir. Bu söz Ýdil-Ural bölgesinde yalnýzca Tatar
Türkçesinde konuþan Hýristiyanlarý ifade etmek için deðil, ayný zamanda
bölge sakinlerinden vaftiz olmuþ, Hýristiyanlaþmýþ Çuvaþlar ile Mari, Mordvin
ve Umdurt gibi Fin kavimleri için de kullanýlmýþtýr. Bu baðlamda genel olarak
Kreþin sözüyle baskýnýn da içinde yer aldýðý çeþitli metotlara baþvurularak
yüzeysel biçimde sonradan Hýristiyanlaþan, Hýristiyanlýk anlayýþý vaftiz
olmanýn ötesine geçmeyen kimseler ve guruplar kastedilmektedir. Ýdil-Ural
bölgesinde “Tatar” adý etnik bir kimliði ifade ediyor olmakla birlikte, Tatarlar
dini bakýmdan Ýslam’ýn bölgedeki güçlü temsilcileri olarak da görülmektedir.
Bu yüzden “Kreþin Tatarlarý” þekliyle “Kreþin” sözü ve “Tatar” adýnýn yan
yana kullanýlmasý Kreþinler tarafýndan pek hoþ karþýlanmamaktadýr. Çünkü
bu kullaným þekli tarihi süreçte Kreþinlerin Ýslam'la ilgisi bulunduðu
çaðrýþýmýný yapmakta, bu da Kreþinlerin Hýristiyanlýkla ilgisinin ve iliþkisinin
sorgulanmasýna zemin oluþturmaktadýr. Bunun da ötesinde Kreþinlerin sahip
olduðu bütün kültürel özelliklerin diðer Tatarlarla büyük oranda ortaklýðý,
onlarýn diðer Müslüman Tatarlarla, tarihin belli dönemlerinde ayný etnik ve
dini þemsiyenin altýnda yer aldýðý görüþünü desteklemekte, dolayýsýyla bu
konu Müslüman Tatarlarla Kreþinler arasýnda tartýþmalara yol açmaktadýr.
Bu baðlamda Tatarlar onlarý, kendileriyle ayný etnik kökene sahip olan ancak
Ruslarýn Hýristiyanlaþtýrma politikalarý neticesinde vaftiz edilen Tatarlar
olduklarýný ileri sürerken Kreþinler, kendilerinin Tatarlardan farklý, ancak
Türk kökenli bir etnik gurup olduklarýný, atalarýnýn Ýslam'dan ayrýlarak Rus
politikalarý neticesinde Hýristiyanlýðý seçtiði þeklindeki iddialarýn doðru
olmadýðýný, Hýristiyanlýðýn onlar arasýndaki tarihinin Ýdil Bulgar Devleti
dönemine kadar geri gittiðini iddia etmektedirler. Günümüzde Rus yönetimi
ve Kilise de bu ikinci görüþü desteklemekte, Kreþinlerin Tatarlardan ayrý bir
etnik gurup olarak tanýnmasýna destek vermektedir.3
Kreþinler, günümüzde çoðunluðu Tataristan Özerk Cumhuriyetinde olmak üzere komþu Cumhuriyetlerde varlýklarýný sürdürmektedir. Sayýlarý hak3 Kreþinlerin kimliði ve dini inanýþlarý hakkýndaki bazý deðerlendirmeler için bkz. Durmuþ Arýk,
“Türk Kültürünün Farklý Bir Boyutu Olarak Kreþin-Hýristiyan Tatarlarýn Dini Ýnanýþlarý,” A.Ü.Ý.F.
Dergisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basýmevi, 2007, Cilt: 47, Sayý:1, Yýl: 2006, s. 67-86.
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kýnda saðlýklý bir rakam verilememekte birlikte, en son 2002 yýlýnda yapýlan
sayýmlarda Kreþin olarak resmi belgelere kaydedilenlerin sayýsýnýn 25 bin
olduðu, ancak gerçek sayýnýn 250-300 bin civarýnda olabileceði araþtýrmacýlar
ve bazý bilim adamlarýnca ifade edilmektedir. Sayýnýn bu kadar yüksek
gösterilmesi/gösterilmeye çalýþýlmasý Tataristan’da, Tatar nüfus oranýndaki
üstünlüðün Tatarlar aleyhine bozulmaya çalýþýlmasý olarak
deðerlendirilmektedir.
Kreþinler, gelenek, görenek ve kültürlerine baðlýlýklarýný sürdürmekte, kültürel anlamda Tatarlarla büyük oranda ortaklýklara sahip bulunmaktadýrlar.
Hatta Kreþin entelektüeli, kendi eski örf, adet, gelenek ve göreneklerini Müslüman Tatarlara göre daha iyi muhafaza ettiklerini iddia etmektedirler. Kazan’da 16. yüzyýlda yapýldýðý bilinen Tikhvin kilisesi Kreþinlerin ibadetlerini
yerine getirdikleri mabetlerden biridir. Kreþin kiliselerinde kendi içlerinden
yetiþen papazlar görev yapmakta ve kendi dillerinde ibadetlerini gerçekleþtirmektedirler. Rus papazlarýn görev yaptýðý kiliselere ise Kreþinlerin gereken
ilgiyi göstermediklerine dikkat çekilmektedir. Buna raðmen Ortodoks Kilisesinin çeþitli eðitim kurumlarýnda Rus papazlardan Tatar Türkçesini öðrenip,
Kreþinlerin yerleþim birimlerinde bulunan kiliselerde hizmet edecek, Kreþinleri kiliseye çekecek, onlarýn Hýristiyanlýk bilincini güçlendirecek papazlarýn
hazýrlanmasýna önem verilmektedir.
Bu yazý, 2008 yýlýnda Temmuz-Aðustos aylarýnda TÝKA desteðiyle Tataristan’da Kreþinler üzerinde yaptýðýmýz araþtýrmanýn bir bölümü olarak kaleme alýnmýþtýr. Yazýda, Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra ortaya çýkan yeni yapýlanmada Rusya Federasyonu’nda Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde, doðrudan yerinde yapýlan gözlem ve araþtýrmalara dayalý bilgilerle
Kreþinlerin diðer Tatarlar arasýndaki konumu ve onlarla iliþkileri sunulmaya gayret edilmiþ, ayrýca Kreþinlerin önde gelen entelektüellerinin hem etnik hem de kültürel anlamda kendileri hakkýndaki deðerlendirmeleri de
belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.

Kreþin Gözüyle Kreþinler
Kazan’a Temmuz-Aðustos (2008) aylarýnda yaptýðýmýz seyahatte,
kütüphanelerde ve arþivlerde Kreþinlerle ilgili yazýlý kaynaklarý toplarken,
onlarý yerinde görmeyi, bugünkü durumlarýný tespit etmeyi de ihmal etmedik.
Bu amaçla Kreþinlerin önde gelenleri ile görüþmeye gayret ettik.
Görüþmelerimizden birini Kreþinlerin Kazan’daki tek Kilisesi olan, Eski Tatar
Bistesi’nde (Mahallesi) yer alan Tikhvin Kilisesinin papazý ve Kreþinlerin önde
gelen dini lideri Pavel Pavlov (1957) ile gerçekleþtirdik. Dört kýz, dört oðlan
olmak üzere toplam sekiz çocuk babasý olan Pavel Pavlov’a Kreþinler kendi
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dillerinde “Paval Ati” (Pavel Baba) diyorlar. Pavel Pavlov, Moskova’da Duhovnýy Semineri’nde ve Duhovnýy Akademi’de öðrenim görmüþ. Günümüzde Kazan’da da Duhovnýy Semineri açýlmýþ, öðrenim görmek isteyenler orada okuyabilmekteler. Konuþmalarýmýzda anlaþýlmayan bir þey olmasýn diye
Türkiye Türkçesini bilen Kazan Devlet Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi
öðrencisi Ýlnur'u çevirmen olarak yanýmýza aldýk. Kiliseyi ziyaretimizde
(07.07.2008) Paval Ati'yi Elabuga'dan kendisini ziyarete gelen Kreþin papazlarla birlikte bulduk. Kara cübbelerinin içinde, uzun sakallarý, kýyafetleri ve
dini aksesuralarý ile Kreþin Papazlarý Rus Ortodoks Papazlardan ayýrmak mümkün deðildi. Kreþinlerin günümüzdeki durumunu öðrenmek amacýyla kendisine bazý sorular yönelttik. Paval Ati sorularýmýza Tatar Türkçesinde cevap
verdi ve konuþmalarýndan anlayamadýðýmýz hemen hiçbir þey olmadý…
Paval Ati’ye Kreþinler kimlerdir? diye soruyoruz. Aldýðýmýz cevap, bizi
þaþýrtmakla birlikte bir Kreþin Papazýn kendi aðzýndan Kreþinler hakkýndaki
deðerlendirmeleri öðrenmeye baþlýyoruz: “Biz kendimizi Tatarlardan ayrý
bir millet olarak kabul ediyoruz. Tatarlarla ayný zamanda Ýslam dininde
bulunmayan bir halkýz. Tataristan’ýn yerli halkýyýz. Asýrlardýr Ortodoks
Hýristiyanýz. Resmi rakamlara göre sayýmýz 25 bin civarýnda. Ama gerçek
sayýmýz milyonu aþtý. Kazan dýþýnda da birçok yerde Kreþin var. Zay, Pitraç,
Çallý, Elabuga, Kozmoyevski rayonlarýnda, Balýk bistesinde, Mari, Udmurt,
Mordvin Cumhuriyetlerinde de az ya da çok Kreþinler var. Buralarda onlarýn
kendi köyleri var. Tataristan’da 250-300 civarýnda Kreþin köyü var. Ancak bu
köylerin çok azýnda kilise var.”
Paval Ati’ye Kilise müdavimi cemaatinin sayýsýný soruyoruz. “Devam
edenlerin sayýsý her zaman bir olmuyor. Genellikle 100, 200, 300 kiþi oluyor.
Gençlerden, çok olmasa da Kiliseye gelenler var. Onlarýn kebinlerini (nikah)
kilisede yapýyoruz. Yakýnlarda yaþayan Ruslardan da kilisemize bazen gelenler
oluyor.” cevabýný alýyoruz.
Asýrlardýr ayný coðrafyada yaþadýklarýna vurgu yaparak Kreþinlerle diðer
Tatarlar arasýndaki kültürel ortaklýklarý merak ediyoruz. Paval Ati bu konuda
ortaklýklardan pek söz etmek istemiyor. Din dýþýnda Kreþinlerle Müslüman
Tatarlarýn kültüründe, günlük yaþamýnda farklýlýklar var mý? sorumuza ise
Paval Ati þöyle cevap veriyor: “Evet, var. Her yönden Kreþinlerle Tatarlarýn
kültürü arasýnda farklýlýklar var. Kültür, günlük yaþam, yemekler, ev inþasý,
nikah / kebin (Kreþinlerde) gibi birçok hususta farklýlýklar var. Tatar
mezarlýklarý ayrýdýr, Kreþinlerinki ayrýdýr. Dil bakýmýndan da farklýlýklarýmýz
var. Kreþinle konuþsanýz Tatarlarýn konuþmasýndan farklý olduðunu görürsünüz. Ama günümüzde Kreþinlerin ayrý okullarý olmadýðýndan ve Kreþinlerin
de Tatar okullarýnda öðrenim görmesinden dolayý dilde birleþiyoruz.”
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Kreþinlerin Ýslam’la irtibatý var mý? Kreþinler arasýnda hali hazýrda Ýslam
dinine girenler oluyor mu? diye sorduðumuzda: “Bu konuda bir bilgi yok,
ben bu konuda bir þey bilmiyorum.” diyor Paval Ati. Kreþin dilinde yayýmlanan
Hýristiyan literatür hakkýnda ise Paval Ati’den 250’ye yakýn kitap olduðunu
öðreniyoruz. Ayrýca Rus Ortodoks Kilisesi ile Kreþinler arasýndaki baðý ve
iliþkiyi öðrenmek istiyoruz. Paval Ati þunlarý söylüyor: “Biz de Rus Ortodoks
Kilisesi bünyesinde yer alýyoruz. 20 yýl kadar önce, 1989 yýlýnda Kreþinler
arasýnda da dini canlanma baþladý. 1992 yýlýnda Kutsal Kitabýn çevirilerini
Yunanistan’da (Atina’da) Ortodoks Kilisesi bastýrýp gönderdi. Biz Kreþinler
olarak artýk kendi yayýnlarýmýzý kendimiz bastýrýyoruz. Kutsal Kitap gerekiyor.
Baþka yayýnlar da gerekiyor. Paramýz olduðunda þimdilerde Tataristan’da da
bastýrabiliyoruz kitaplarýmýzý.”
Kreþinlere Tataristan devlet olarak nasýl bakýyor? diyoruz. Aldýðýmýz cevap
çok kýsa: “Din-devlet ayrýlýðý var ülkede. Ama iliþkiler iyi. Herkese nasýlsa bize
de öyle bakýyor.” Birkaç resim çekiyoruz, Pavel Pavlov’un telefonunu alýyoruz
ve daha sonra bir daha görüþmek üzere Tikhvin Kilisesinden ayrýlýyoruz.
Þahsi kütüphanesinden yararlanmak, Kreþinlerin kilise içindeki
ibadetlerini ve cemaati gözlemlemek amacýyla Pavel Ati’nin kendisinden
randevu istiyoruz. Ancak onun, Moskova’ya gittiðini ve Cuma günü
(18.07.08) döneceðini öðreniyoruz. Yýlda en az iki kez Moskova’da merkezi
bir manastýrda toplantýlara katýlmalarý gerektiðini daha sonra Paval Ati’nin
kendisinden öðreniyoruz. Cumartesi günü 19.07.08 tarihine randevuyu
alýyoruz. Bu tarihte ikinci kez Tikhvin Kilisesini ve Paval Ati’yi ziyaret
ediyoruz. Ýbadet sabah erken bir saatte baþlýyor. Biz 07:30’da kiliseye
giriyoruz. Kilisede Kreþinler kendi dilinde (Tatar Türkçesinde) dualar
okuyor. Kilisede hemen hemen tamamý yaþlý kadýnlardan oluþan 15-20 kadýn
cemaat bulunuyor. Dualar bittikten sonra Pavel Ati, cemaate bazý
nasihatlarda bulunuyor. Kilisede bulunduðumuz sýrada iki Kreþin ailenin
2-3 yaþlarýndaki çocuklarýný vaftiz ettirmek için geldiklerine þahit oluyoruz.
Gelmiþken onlarýn vaftiz törenini de görmek ve görüntülemek istiyoruz.
Paval Ati buna izin veriyor ve Kreþinlerin vaftiz törenine katýlýyoruz. Paval
Ati'ye bugünlerde nikah törenlerinin olup olmadýðýný soruyoruz. "Daha çok
nikah için sonbaharda güz iþlerinin bitiminden sonra köylerden gelenler olur."
cevabýný alýyoruz. Daha sonra Paval Ati'nin kütüphanesinde bazý kaynaklara bakýp ayrýlýyoruz.
Kreþinlerin günümüzdeki durumunu öðrenebilmek için doðru kiþilerle
irtibat kurmaya çalýþtýk. Bu baðlamda Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsünde
Gennadi Makarov (1952) ile tanýþtýk ve bir görüþme yaptýk (11.07.08). Kendisi bir Kreþin olan Gennadi Makarov birkaç kez Türkiye’de; Ýzmir’de, Koca-
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Gennadi Makarov Kreþinlerin inanýþlarýndan, geleneklerinden ve uygulamalarýndan örnekler veriyor: “Çocuðu olup ardý ardýna ölen ailelerin
çocuklarýnýn yaþamasý için yapa geldikleri bir uygulama var; yeni doðan
çocuðu yakýnlarýndan biri alýp sokaða çýkar ve ‘çocuk buldum, satýyorum.’
diyerek, çocuðu aileye para karþýlýðýnda satar. Aslýnda bir örtmece olan bu
uygulama sonucunda Kreþinler çocuða, erkek ise Satý, kýz ise Satukay adýný
verirler.” Çocuklara ad verilirken dikkat edilen bir baþka uygulamanýn daha
olduðunu; çocuðun yüzünde ya da herhangi bir yerinde dikkat çeken bir
‘ben’ (Tatar Türkçesinde ‘min’) varsa, ona Minkay, Minkeþ, Mintemir gibi
adlar verildiðini öðreniyoruz Gennadi Makarov’dan. Ayrýca Makarov’dan
Kreþinler arasýnda yaygýn olarak kullanýlan dini terminolojiden örnekler
vermesini istiyoruz: “Kreþinler arasýnda; Ya Rabbi, Tengri, Alla, HudayKuday, Allaga / Hudayga þükür (Allah’a þükür), aram tamak (haram yiyecek), oçtomak, oçmakh (cennet), tamug (cehennem), jazýk, qonaka (günah),
týn, can (ruh), Alla saklasýn (Allah korusun), Huday bersin (Ýnþallah), aluya (evliya), uraza (oruç), avýz açuu (iftar) gibi terimlerin kullanýldýðýný görürsünüz" diyor Makarov.
Makarov’a Tatar-Kreþin iliþkilerinin bir baþka boyutunu; karþýlýklý evlilikler olup olmadýðýný soruyoruz. Cevap olarak: “Günümüzde Tatarlarla Kreþinler arasýndaki iliþkilerde sorunlar olmasýna raðmen Tatarlarla iliþkilerimiz
her düzeyde devam ediyor; kýz alýp veriyoruz. Genellikle Tatarlara verilen kýz
Müslüman oluyor, Kreþinlere gelen kýz ise Kreþin oluyor. Karýþýk evlilikler var.
Mesela; benim eþim Müslüman, Baþkurt. Adý Fenise. Üç çocuðum var; Anna,
Ýrina ve Timotiy. Timotiy oðlumun vaftiz adý, pasaportunda Timur olarak
yazýlýdýr. Biz Sovyet zamanýnda gizli gizli vaftiz olduk. Eþim Fenise ise vaftiz
olmadý. Vaftiz olup olmamayý kendisine býraktým, o da vaftiz olmamayý tercih
etti. Fakat çocuklarýmýzý vaftiz ettirdik. Eþim buna rýza gösterdi.”
Biraz da Kreþinlerin kültür yaþamý hakkýnda bizi bilgilendirmesini istiyoruz Makarov’dan ve þu bilgileri öðreniyoruz: “Kazan’da Kreþinlerin yoðunlaþtýðý belli bir yer yok, daðýlmýþ durumdalar. Eskiden Arçakýrý denilen meydanda
Kreþinlerin Merkez Okulu vardý. 1917 yýlýna kadar Kreþin dilinde 250 kadar
kitap basýldýðýný biliyoruz. Bu kitaplarý derli toplu olarak bir yerde bulmak çok
zor. Bugün Kreþin dilinde çýkan yeni kitaplar ise din kitaplarý ile bir iki þiir
kitabý dýþýnda oldukça azdýr.”
Son olarak söylemek istediði bir þey olup olmadýðýný soruyoruz Makarov’a
ve o sözlerini þöyle tamamlýyor: “Biz Türklüðümüzü koruyoruz. Gagauzlar
gibi farklý dinde olan Türk guruplarý var. Biz de o guruplardan biriyiz. Bildiðiniz gibi dinlerin hepsi de iyiliði hedefler. Bizi de böyle kabul ediniz. Huday bizi
Türk dünyasýndan ayýrmasýn.”
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sorunumuz yok. Halk arasýnda dostluk çok iyi. Asýrlardýr birlikte yaþayan TatarKreþin köyleri var, karýþýk aileler, köyler çok. Mesela; Zey rayonunda Ahmet
ayýlý (köyü) var. Tatar-Kreþin köyüdür ve uzun yýllar birlikte yaþýyorlar. Bu
köyde Tatar bayramlarý birlikte kutlanýr, Kreþin bayramlarý da birlikte kutlanýr.
Eskiden bu köyde cami de, kilise de vardý. Bugün yalnýzca cami var, kilise yok.
Yanlýþ anlaþýlmasýn, kilisenin yapýlmasýnda bir problem yok, ama bu yönde
bir insiyatif yok, yapmýyorlar.”
Kreþin-Tatar iliþkisini ve algýsýný aydýnlatmak için sorduðumuz Kreþin
Tatarý demek yanlýþ mý? þeklindeki sorumuza ise Ludmila Hanýmdan ilginç
bir deðerlendirme alýyoruz: “Bizde Tatar sözü ‘dini’ de kapsar. Kreþin Tatarý
dediðinizde Müslüman Kreþin anlaþýlýr. Onun için yanlýþ olur. Bizim
kültürümüz, geleneklerimiz, ayinlerimiz Kreþinlere özgüdür. Bizim gelenek ve
göreneklerimiz Tatarlara göre çok daha zengindir. Biz eski geleneklerimizi
Tatarlardan daha iyi koruduk.”
Kreþinlerle Tatarlar arasýndaki iliþki ve birbirlerine bakýþlarý hakkýnda az
çok bir bilgi elde ettikten sonra buna ek olarak onlarýn Ruslarla ortak bir
inancý, Hýristiyanlýðý paylaþýyor olmalarýný göz önünde bulundurarak Ludmila
Haným’dan Kreþinlerle Rus iliþkilerini deðerlendirmesini istiyoruz. “Kreþin
köylerinde eskiden genellikle Rusça bilmezlerdi ve Kreþinlerin yaþadýðý Rus
köylerinde Kreþinler kiliselere gitmezlerdi. Çünkü kilisede bir þey anlamazlardý.
Bu tür köylerde Kreþinler genellikle kendi içlerinden birini yetiþtirip, Hýristiyan
geleneklerini kendi aralarýnda gerçekleþtirirlerdi. Kreþinlerle Ruslarýn dini bir
olsa da karþýlýklý evlilikler, gidip gelmeler yok denecek kadar azdý. Ancak
günümüzde birçok Kreþin kendisini Ruslara daha yakýn hissediyor. Çünkü artýk
Rusça bilmeyen kalmadý, iliþkiler daha sýklaþtý. Genel olarak þunu söyleyebiliriz;
kültürel açýdan Kreþin köyleri Tatarlardan da Ruslardan da ayrýlmaktadýr.
Tatarlar arasýnda yaygýn olan þu söz bizi anlatmaya yeter sanýrým: "Tatardan
kitgen, Rusga barýp citmegen." (Tatarlardan ayrýlan, ancak Ruslara
ulaþamayan, ya da Ruslaþamayan.) Bu sözün ifade ettiði bir etnik gurup olarak
görüyoruz kendimizi.
Bugün biz Tatarlara daha yakýnýz. Biz, Rusya Federasyonu’nda Tataristan
Özerk Cumhuriyetinde yaþýyoruz. Kreþinler olarak Ruslardan da Tatarlardan
da anlayýþ bekliyoruz. Biz her iki gurupla da anlaþýyoruz. Her iki gurup da büyük, köklü geçmiþi ve tarihi olan bir halk. Ancak biz de kendimizi onlara eþit
olarak görmek istiyoruz. Son yýllarda Tataristan hükümeti bizim problemlerimizle ilgilenmeye, sorunlarýmýzý çözmeye baþladý. Bu bizi memnun ediyor.”
Kreþin-Rus iliþkisi yanýnda Rus Ortodoks Kilisesinin Kreþinler üzerindeki rolü
ve Kreþinlere ilgisi de merak ettiðimiz bir soru. Ludmila Hanýmdan aldýðýmýz
cevap ise þöyle: “Eskiden Kreþinler üzerinde Kilisenin rolü büyüktü. Rus Orto-
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doks kiliseleri eðitim alanýnda büyük rol oynadýlar. Kilise ve kurumlarý hem dini
hem kültürel hem de eðitim açýsýndan Kreþinleri etkiledi. Kreþinlerin kiliseleri ve
ayrý idareleri vardý. 70 yýllýk Sovyet idaresi yalnýzca Kreþinleri deðil Ruslarý da
Tatarlarý da dinsizleþtirdi. Bugün Kreþin köylerinde kiliseler yapýlýyor, açýlýyor.
Ama kiliselerde ayinleri yönetecek ve yürütecek genç papazlarýmýz yok. Bu gençlerimizin dine karþý ilgisizliðiyle açýklanabilir. Kreþin köyleri için ayrý papazlar
hazýrlanýyor. Rus kiliseleri için hazýrlanan papazlardan Kreþin kiliselerine görev
için giden olmuyor. Kilise köylünün ve cemaatin yardýmýyla ayakta duruyor.
Köyde yaþayan insanlarsa az, kiliselere giden insan sayýsý da az. Bunun için
papazlarýn iþi zor. Genel olarak baktýðýmýzda SSCB döneminde kilisesi olan köyler bugün de güçlü. Ancak bu tür köyler Cumhuriyetin tamamýnda 4-5 tanedir.
Diðer birçok köy için papaz bulunmuyor. Mesela bir Kreþin köyü olan Tüben
Kama rayonu Kuþay köyünde çok güzel bir kilise yapýldý. Kazan yakýnlarýnda
biliyorsunuz Raifskiy Manastýrý var. Bu manastýrdan bu köye iki Rus papaz
(manah) getirdiler. Bu iki papaz halkla iç içe yaþýyor ve Kreþin dilini öðreniyor.
Manastýr ise bunlarýn geçimini üstlenmiþ durumda.
Genel olarak Kreþin köylerinde yavaþ yavaþ kiliseler ve çasovniler (küçük
kilise) açýlýyor. Kreþinler arasýnda kiliselerin rolü oldukça büyük. Kazan’daki
Tikhvin Kilisesinde görev yapan Paval Ati’nin rolü büyük. Yeni Ahid’i
yayýnladýlar. Diðer dini literatürü yayýnlamaya gayret ediyorlar. Kazan
Piskoposluðu Kreþinleri destekliyor. Kazan Piskoposu Anastasiy Afanasyev
önemli Kreþin bayramlarýnda kiliseye gelir, Kreþinlerin kendi dillerinde dualar
okur ve her zaman bizi destekler. Bizim Tikhvin kilisesinin iki önemli bayramý
vardýr. Biri 23 Aralýk’ta, diðeri ise 9 Temmuz’da. Her kilisenin kendi bayramlarý
vardýr. Bu iki bayramda Anastasiy bizim kilisemize gelir ve Kreþin papazlarý
ile birlikte dualar okur.”
Avrupa’dan ve diðer ülkelerden gelen Hýristiyan misyonerlerin Kreþinler
üzerinde çalýþýp çalýþmadýklarýný, onlarla irtibatlarýnýn olup olmadýðýný
sorduðumuzda ise Ludmila hanýmýn verdiði cevap çok ilginç: “Biz, kendi
halkýmýz için birer misyoneriz. Bizim kendimizin misyonu var. Yabancý
ülkelerden gelen misyonerler genellikle Tatarlarla çalýþýyor. Tatarlardan Katolik
olanlar da var, Protestan olanlar da var. Misyonerler genellikle bize gelmiyorlar.”
Kreþinlerin kendilerini ifade edebildikleri basýn-yayýn organlarý var mý?
sorumuza ise bir gazeteci olarak Ludmila haným þunlarý söylüyor: “Tuganaylar adlý bir gazetemiz var. Zaman zaman diðer gazetelerde de bilgiler çýkýyor. Daha önceleri Tataristan Devlet Radyosunda “Aruumusuz Kreþin Karýndaþlar” adýnda bir program vardý. Bugün Tataristan Devlet Radyosu Rusya
Federasyonu Radyosu’nun bir þubesi oldu ve bizim program kaldýrýldý. Yeni
yapýlanmada vakti de, programý da kestiler.”
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Bir Rusla evli olan Ludmila Haným sorularýmýza samimi ve içten cevaplar
veriyor. Kreþinlerde Ruslaþma var mý? sorumuza da ayný içtenlik ve
samimiyetle cevap alýyoruz: “Þehirde yaþayan Kreþinler Ruslaþýyor, köylerde
yaþayanlar kimliklerini koruyor. Bizim isimlerimiz, kimlik bilgilerimiz hep
Rusça. Þehir þartlarýnda bizi Ruslardan ayýran hiçbir þey yok. Þehirde Rusça
konuþmamýz gerekiyor. Aslýnda benim de Ruslaþmam mümkün idi. Ama ben
Ruslaþmayý kendi adýma iyi görmedim. Sayým sýrasýnda da4 çoðu Kreþin Rus
olarak kayýtlara geçti. Prensipleri olanlar, bilinçli olan Kreþinler kendilerini
Kreþin olarak kaydettirdi.
Eskiden Rus-Kreþin karýþýk köyler vardý. Buralarda yaþayanlar Ruslaþtýlar.
Ama Kreþinlerle Tatarlarýn karýþýk olarak yaþadýðý köylerde Kreþinler kendi
kimliklerini korudular. Kreþinlerin sayýca çok Ruslarýn az olduðu köylerde,
Ruslaþtýrma gerçekleþtirilemediðinden Ruslar göçtüler. Ruslar soðuk insanlardý,
Kreþinler ise oldukça sýcak kanlý kimselerdi. Benim babam Kreþin, annem Rus,
ama Kreþin köyünde yaþýyorduk.”
Kreþinlerin, Ruslarla ve Müslüman Tatarlarla iliþkilerinin boyutunu daha
iyi göstereceði düþüncesiyle Ludmila Hanýma þu soruyu da yöneltiyoruz:
Kreþinlerin Ruslarla ve Tatarlarla karýþýk evlikleri var. Bu iki gurup arasýnda
gerçekleþen evliliklerle ilgili belli bir oran verebilir misiniz?
“Kreþinlerin Ruslarla evlilikleri azdýr. Daha çok Tatarlarla karýþýk evlikler
gerçekleþmiþtir. Genellikle Rusla evlenen Kreþin kýzý Ruslaþýr. Tatarla evlenen
Kreþin kýzý da Tatarlaþýr. Bu durum ailelere göre de deðiþebiliyor. Daha önce
hiç kafa yormamýþtým bu konuda ama aslýnda benim ailem bu coðrafyadaki
Rus-Tatar-Kreþin iliþkilerini gösterecek ilginç bir örnektir: Benim eþim Rus. Bir
kýzým var, ismi Katya. Nüfus sayýmlarýnda kýzým kendi isteðiyle kendisini Kreþin olarak yazdýrdý. Biz beþ kardeþiz. Büyük ablamýn eþi Kreþin. Ýkinci ablamýn
eþi Tatar-Müslüman. Aðabeyimin hanýmý Tatar, ikinci aðabeyimin hanýmý Kreþin. Aðabeylerimin ikisinin de çocuklarý Kreþindir. Büyük ablamýn iki kýzý var,
ikisi de kendisine Kreþin diyor. Ýkinci ablam Müslüman Tatarla evlendi. Ýki
oðlu bir kýzý var. Kýzý bir Tatarla evlendi, kendisi de Tatar (Müslüman) oldu.
Oðlu Tatar kýzýyla evlendi, Müslüman oldu. Bir oðlu evlenmedi, o da Müslüman oldu. Babalarý geçen yýl öldü, onu Ortodoks mezarlýðýna gömdük. Çünkü
onun annesi Kreþin idi.Vasiyeti, Kreþin geleneklerine göre gömülmekti, Kreþin
adetlerine göre defnedildi.
Daha önce bir Müslüman aðabeysi öldü, onu Müslüman geleneðine göre
defnettiler. Bunlar Müslüman köyünde yaþadýlar ama Kreþin köyüne getirip
defnettiler.
4 2002 yýlýnda yapýlan sayýmlar kastediliyor.
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Tüben Kama’da yaþamakta olan büyük aðabeyimin hanýmý Tatar, çocuklarý
Kreþin. Annelerinin de rýzasýyla ikisi de vaftiz oldu ve kendilerine Kreþin diyorlar.
Küçük aðabeyimin hanýmý Kreþin, çocuklarý da Kreþin.”
Ludmila Hanýmdan günümüzde Kreþinler üzerinde Tatarlarýn etkisinin
ne boyutta olduðu hakkýnda da bilgi istiyoruz: “Kreþinler üzerinde Tatarlarýn tesiri her zaman çok olmuþtur. Çünkü öteden beri Tatarlarla iç içe yaþýyoruz. Ruslar için biz hepimiz Tatarýz. Ruslar Tatarlara nasýl bakýyorlarsa
bize de öyle bakmýþlardýr. Ancak dini açýdan Rus Ortodoks Kilisesinin tesiri
daha çoktur, Tatar etkisi azdýr. Kreþinler arasýnda yavaþ yavaþ aslýna dönüþ
var. Günümüzde gençlerimiz nikah için kiliseye gidiyor, çocuklarýný vaftiz
için kiliseye götürüyorlar. Ölülerini papaz olmadan defneden çok az. Bizde
Tatarlarýn tesiri yok denecek kadar az. Müslümanlýða geçenlerin sayýsý da
çok deðil.”
Kreþinleri nasýl bir gelecek bekliyor, sizce? Þeklindeki sorumuza ise Ludmila Haným þöyle cevap veriyor: “Onu Allah bilir. Biz Allah’tan iyi bir gelecek
diliyoruz. Huday bizim yaptýklarýmýzý görüyor.”
Daha önce bir kez, Türk Dünyasý Araþtýrmalar Vakfýnca düzenlenen “Türk
Dünyasý Kadýn Kurultayý” vesilesiyle Türkiye’de bulunmuþ olan Ludmila
Hanýma son olarak Türkiye hakkýndaki düþüncelerini soruyoruz: “Türkiye’den döndüðümde Tataristan’da Azatlýk Radyosu benimle bir röportaj yaptý. Sordular: Türkiye’den hangi düþüncelerle döndünüz? diye. Þöyle cevap
vermiþtim onlara: Ben Kreþinlerin bir Türk halký olduðunu, Ortodoks baþka
Türk halklarý da bulunduðunu orada öðrendim. Farklý dinlere inanýyor olsak da hepimizin de Türk halký olduðumuzu anladým ve öðrendim. Ben Türkiye’de kendimi kendi evimde gibi hissettim. Baþka Ortodoks Türklerin olduðunu da gördüm. Kendimizin de Türk halklarýndan birisi olduðumuzu, Kreþinlerin de Türk haklarý arasýnda bir yerinin olduðunu, onlarla eþit olduðunu
anladým.
Bizi bulduðunuz için size çok teþekkür erdim. Sizden ricam; bizi Türk dünyasýnda tanýtýn. Kendi kimliðimizi, kültürümüzü tanýtmamýza yardýmcý olun.
Çünkü bizim güzel ve zengin bir kültürümüz var. Çünkü biz Türk dünyasý
buketinin en güzel çiçeklerinden biriyiz.”
Ludmila Hanýma bize zaman ayýrdýðý ve verdiði bilgiler için teþekkür ediyor
ve Dostluk Evinden ayrýlýyoruz.

Petrov (Pitrav)Bayramý
Gennadi Makarov Kreþinleri daha yakýndan tanýmamýza imkan saðlayacaðýný düþünerek bizi 12.07.08 tarihinde kutlanacak “Pitrav Bayramý”na davet
ediyor. Memnuniyetle katýlacaðýmýzý söylüyoruz. Geleneksel hale gelen, her
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yýl 12 Temmuz’da kutlanan ve bu yýl sekizincisi kutlanacak olan Pitrav Bayramý, Kazan’a yaklaþýk 160 km uzaklýkta Mamadýþ rayonunda Jöri köyünde
kutlanýyor. Bize, Tataristan Ýctimai Uyuþmasý Ýdaresi Reisi Ý.M. Egorov ve
Mamadýþ rayonu, rayon Sovyet Reisi R.G. Kelimullin imzasýyla verilen davetiyede; Kreþinlerin geleneksel oyunlarýnýn, yemeklerinin, þarkýlarýnýn, giyimlerinin, baþta güreþ olmak üzere çeþitli spor faaliyetlerinin sergileneceði
belirtiliyor. Ayrýca çeþitli yerleþim birimlerinden gelen Kreþinlerin folklor ekiplerinin oyunlarýnýn yer alacaðý ifade ediliyor. Bayrama katýlmak için saat
13:00’da Ostrovskiy sokaðýnda Dostluk Evi’nin (Dom Drujba) önünden hareket edecek otobüse biniyoruz. Biniyoruz diyorum çünkü; bayrama Türkiye'den, Tatar Masallarý üzerine çalýþan Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü Türk Halk Bilimi araþtýrma görevlilerinden Mustafa Gültekin ve
yine ayný Enstitünün araþtýrma görevlisi ve yaklaþýk 6 aydýr Kazan Devlet
Üniversitesi'nde Rusça öðrenmekte olan Muhammet Þen de bulunuyor.
Otobüste Kazan’dan Pitrav Bayramýna gidecek olan Kreþinlerle tanýþýyoruz; Kazan Kreþin Derneðinin baþkaný Mariya Mikhailovna, ayný dernekte etkin faaliyetlerde bulunan Raisa Pavilovna, Emekli gazeteci Elizaveta Antonova, Medeniyet Üniversitesi Kütüphaneler Bölümünde görevli Tatyana Dunaeva
ve eþi Tiyatro sanatçýsý Nikolay Dunayev, Kreþinlerin ayda iki kez çýkardýklarý
“Tuganaylar” gazetesinin baþyazarý Ludmila Belausova, Dil, Edebiyat ve Sanat
Enstitüsünden Olga Biatikola, gazeteci Fokin Arkadi Vasilyeviç, emekli Ýlya V.
Mikhailov, eþi Palina Mikhailova ve oðullarý Vasiliy Mikhailov bunlardan bazýlarý. Otobüste Kreþinleri biraz daha yakýndan tanýma fýrsatý buluyoruz.
Bayram yeri oldukça kalabalýk. Yalnýzca Kreþinlerin deðil Kreþin olmayan
çok sayýda Tatarýn da bayrama katýldýðýný öðreniyoruz. Saat 17:00’de
baþlayan Bayram, havanýn yaðmurlu olmasýna raðmen ilginin kaybolmadan
devam ettiði ve davetiyede belirtildiði gibi Kreþinlerin örf-adetlerinin, milli
yemeklerinin, þarkýlarýnýn, oyunlarýnýn, giyimlerinin sergilendiði sahnelerle
ve programlarla kutlanýyor. Protokol konuþmalarýnýn yanýnda açýlýþta bir
papaz ve bir de imam bayram kutlamasýnda bulunuyor. Konuþmalar
Kreþinlerin kendi dilinde Tatar Türkçesinde yapýlýyor. Daha sonra Kreþin
oyunlarý ve programda belirtilen etkinlikler gerçekleþtiriliyor. Bayram yeri
adeta bir panayýr yerini andýrýyor; geniþ bir alana Kreþin yemeklerinin
sunulduðu bölümler ve eðlence yerlerinin kurulduðu sahneler yayýlmýþ.
Bayram kutlamalarý ve eðlenceler gece saat birlere kadar devam etti ve bu
saatten sonra yavaþ yavaþ halk daðýlmaya baþladý. Biz de saat birden sonra
aracýmýza binerek Kazan’a hareket ettik. Daha sonra Pitrav Bayramýnýn Kreþinlerin yoðun olarak yaþadýðý; Çallý, Elabuge, Nijniy Kamsk, Kukmara, Zey,
Pitraç, Mamadýþ olmak üzere yedi rayonda kutlandýðýný, büyük kutlamanýn
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Mamadýþ'ta gerçekleþtiðini, ayrýca bu kutlamalara devletin maddi destek
saðladýðýný ve bunun Kreþinleri çok memnun ettiðini de öðrendik.

Kazan Arskoy Ortodoks Þehir Mezarlýðý
Tataristan’da, Kreþinlerin mezarlýðý ile Ruslarýn mezarlýðýnýn ayrý
olmadýðýndan söz etmiþtik. Kreþin Tikhvin Kilisesi papazý Paval Pavlov, Kreþin
mezarlarýný görebileceðimizi söyleyerek bize Park Gorki’nin yanýnda bulunan
Kazan Arskoy Ortodoks þehir mezarlýðýný ziyaret etmemizi tavsiye ediyor ve
N.Ý. Ýl’minski’nin mezarýnýn da burada bulunduðunu ekliyor. Biz de hem
Kreþinlerin hem de N.Ý. Ýl’minski’nin mezarlarýný görebilmek için 27.07.08
tarihinde mezarlýðý ziyaret ediyoruz.
Mezarlýk, bakýmlý ve gösteriþli. Mezarlýkta, farklý tiplerde mezarlarý görmek
mümkün oluyor. Birçok kültürde olduðu gibi burada da mezar taþlarýnda
isimler yazýlý. Bazý mezar taþlarýnda isimlere ek olarak kiþilerin hayatýndaki
uðraþlarý ya da iþleri hakkýnda bilgilere yer verilmiþ. Ayrýca mezar taþlarýna
ölen kimsenin resmi de konulmuþ. Mezarlarýn hemen hepsinde Rus Ortodoks
haçýný görmek mümkün. Mezarlýkta bize yabancý olmayan ve aþina
olduðumuz isimler dikkatimizi çekiyor. Rastgele bir gezintiyle, mezarlýkta
az da olsa Türk-Ýslam kültürüne ait isimlerin yazýlý olduðu mezar taþlarýný
görüyoruz: Zeynep Þakirovna Enikeeva (1902-1982), Murat Raisa
Grigorievna (ö.1947), Rustem Fazýloviç Biarslanov (1920-1999), Zöre
Markovna Biarslanova (1892-1969), Yuri Ayazoviç Nazmiyev (1946-2006),
Raisa Camalatdinova Yusupova (1927-2008), Bilsur Gabdullaeviç
Gabdullayev (1936-2008) dikkatimizi çeken mezar taþlarýndan birkaçý. Bu
isimler Tatarlara özgü isimler. Kreþinlerin isimleri ise genellikle Ruslar
arasýnda yaygýn olan isimler. Bu nedenle mezarlýkta yer alan Kreþin
mezarlarýný tespit etmek hiç kolay deðil. Tatarlara özgü isimlerin yazýlý olduðu
mezarlar ise daha çok karýþýk evliliklerle izah ediliyor.
Gayri Rus unsurlarýn Hýristiyanlaþmasý yönündeki faaliyetlere yön veren,
hatta hayatýný buna adayan N.Ý. Ýl’minski’nin mezarý ise mezarlýk içinde
yer alan kilisenin hemen bitiþiðinde bulunuyor. Mezar taþýnýn önüne
ziyaretçilerin yaktýklarý mumlarý býrakabilmesi için bir tezgah konulmuþ.
Ýl’minski’nin mezar taþýnda ise þu ifadelere yer verilmiþ: “Ebedi Anýt! Burada,
Ýnorodotslerin (gayri Rus unsurlarýn) Hýristiyan öðretisiyle büyük aydýnlatýcýsý
Nikolay Ývanoviç Ýl’minski’nin na’þý yatmaktadýr. 27 Aralýk 1891 tarihinde
yaþamý sona erdi.”
Mezarýn hemen arkasýnda, kilisenin duvarýna bitiþik olan camekanda ise
Aziz Nikola’nýn resmi yer alýyor. Aziz Nikola’nýn elinde tuttuðu kitabenin
karþýlýklý iki sayfasýnda Rusça ve Tatarca þu ifadelere yer veriliyor: “Sizin
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aydýnlýðýnýzda kiþiler önünde þöyle aydýnlansýn: Onlar da sizin iyi/güzel iþlerinizi görerek gökteki Atanýzý övsünler.”

Bir Kreþin Köyü: Çura
Kreþinler hakkýnda daha geniþ bilgi elde etmek, onlarýn yaþamýný daha
yakýndan görmek üzere bir Kreþin Köyünü ziyaret etmek istiyoruz. Gennadi
Makarov ve Ludmila Belausova ile Kukmara Rayonu’nda bir Kreþin köyü
olan Çura Köyü’ne bir gezi planlýyoruz. Çura Köyü Kazan’a yaklaþýk 120 km
uzaklýkta bulunuyor. 09.08.2008 tarihinde cumartesi günü sabah erkenden
hareket ediyoruz Çura Köyüne.
Ludmila Belausova Çura Köyüne seyahatimiz esnasýnda, 1999 yýlýnda
Türkiye’de Trük Dünyasý Araþtýrmalar Vakfý’nýn organize ettiði Türk Dünyasý
Kadýnlarý Kurultayýna katýldýðýný, bu seyahatte daha önce Türkiye hakkýnda
zihninde oluþan yanlýþ ve olumsuz imajlarýn yýkýldýðýný, Türkiye’yi yakýndan
tanýma fýrsatý bulduðunu, bu vesileyle Turan Yazgan, Sevgi Erenerol ve daha
birçok Türk ile dost olduklarýný anlattý. Ayrýca Türkiye’den dönüþünde Turan
Yazgan Hocanýn kendilerini saðlýkla gidip tekrar Türkiye’ye gelmeleri dileðiyle
araçlarýnýn ardýndan su dökerek uðurladýðýný da ekledi.
Çura Köyüne vardýðýmýzda bizi köyün giriþinde, köyün sosyal tesisleri
olarak fonksiyon icra eden bina önünde Andrey Nikolayeviç Afanasyev ve
bir gurup Kreþin karþýladý. Andrey N. Afanasyev Çura Köy Ýdare heyeti baþkaný.
Andrey bize söz konusu bu binada toylarýn, bayramlarýn, eðlencelerin,
konferanslarýn, sergilerin ve diðer sosyal faaliyetlerin gerçekleþtirildiðini
anlattý. Bu arada bize 2008 yýlýnda kutladýklarý Nardugan Bayramýnýn
resimlerini göstermeyi ihmal etmedi. Resimleri gösterirken Narduganýn her
yýl 19 Ocak’ta kutlanan bir bayram olduðunu, bayrama bütün Kreþinlerin
önem verdiðini, hazýrlýklar yaptýklarýný ve bayramda genç yaþlý herkesin çeþitli
eðlenceler düzenlediklerini de sözlerine ekleyerek, bize Nardugan Bayramýna
ait birkaç fotoðrafý hediye etti.
Çura köyüne komþu olarak Kiçe Çura, Porþur, Piçelavod Kreþin köylerinin
de bulunduðunu ve Çura’nýn bu köylerin merkezi olduðunu öðrendik. Çura
köyünde 154 aile yaþamakta ve bir ilköðretim okulu bulunmakta. Köyde,
yalnýzca bir Rus aile yaþamakta, geri kalan ailelerin tamamý Kreþin. Köylü
tarým ve hayvancýlýkla uðraþmakta.
Daha sonra sabah ayinin gerçekleþtirildiðini öðrendiðimiz Köy Kilisesine
yöneldik. Kilisede yaklaþýk 30 kadar Kreþin kadýndan ve birkaç küçük çocuktan oluþan cemaat ile Kilise papazýnýn icra ettikleri ayini gözlemledik. Ayinin ve okunan ilahilerin, daha önce Kazan’da Tikhvin kilisesinde de gözlemlediðimiz gibi Tatar Türkçesinde gerçekleþtirildiðini gördük. Ayin sonrasýn-
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da cemaat bize ve diðer konuklara yakýn ilgi gösterdi. Çura köyünün, Kilisesi bulunan nadir Kreþin köylerinden biri olduðunu öðrendik.
Kilise, köyün önde gelenlerinden, iþ adamý Nikolay Nikolayeviç’in sponsorluðuyla yapýlmýþ ve 28 Eylül 1993 tarihinde ibadete açýlmýþ: Kilisede papaz
olarak Filip Feodorov görev yapýyor. Halk, kýsaca ona Filip Ati diyor. Filip Ati
1952 doðumlu, evli, biri kýz olmak üzere 3 çocuk babasý. Oðullarýndan biri
de Mamadýþ rayonunda Urmançý Köyünde kendisi gibi papaz olarak görev
yapýyormuþ. Filip Ati Kiliseye özellikle Paskalyada büyük ilginin olduðunu
söylüyor. Bununla birlikte gençlerin kiliseye ilgisiz kaldýðýndan, kilisenin köy
halkýnýn yardýmlarýyla ve desteðiyle ayakta durduðundan, din adamý olmak
için istekli ve gönüllü insan bulmanýn zorluklarýndan söz ediyor Filip Ati ve
Kilisenin, Kazan’daki Tikhvin kilisesinden yardým ve yayýn desteði aldýðýný
sözlerine ekliyor.
Kilise ziyaretinden sonra köyün ilköðretim okuluna gidiyoruz. Burada
Kreþinlere ait bazý etnografik malzemenin bulunduðunu öðreniyoruz. Okulun
müdürü, bizi karþýlayan Andrey’in aðabeyi Anton Nikolay. Býyýklarýyla, jest
ve mimikleriyle aslýnda tam bir Anadolu insanýna benziyor Anton Nikolay.
Bize kýsaca okul hakkýnda bilgiler veriyor Anton. 1845 yýlýnda köyde Kilise
okulunun açýldýðýný, ancak 1930’lu yýllarda bu okulun kapatýlarak yerine
seküler tarzda yeni bir okul açýldýðýný öðreniyoruz.
Okulda görev yapan öðretmenlerden biri Galina Pavlovna, Kreþin
etnografyasýna büyük önem veriyor. Okulun folklor ekibini o hazýrlýyor ve
çalýþtýrýyor. Köyde etnografik malzeme olarak ne bulursa topluyor Galina
Pavlovna. O, köyde bir kreþin müzesi açýlmasýný istiyor ve bunun için malzeme
topladýðýný söylüyor. Bizim geleceðimizi öðrenince hemen birkaç öðrencisini
arayarak okula çaðýrmýþ. Onlara geleneksel Kreþin kýyafetlerini giydirerek
bize, zevkle izlediðimiz Kreþinlerin geleneksel oyunlarýný sergiletti.
Köy okulundan ayrýldýktan sonra köy mezarlýðýný ziyaret etmek istiyoruz.
Mezarlýk köyün dýþýnda bulunuyor. Mezarlýða giderken bazý inanýþlarý da
öðreniyoruz Andrey’den; Kreþinler, cenazelerini köyden mezarlýða altýdan
su akan bir köprü üzerinden geçirmek suretiyle getiriyorlar. Ýnanýþa göre; su
üzerinden götürülen ölünün ruhu tekrar eski yaþadýðý yere dönemiyor,
yakýnlarýný ve baþkalarýný rahatsýz edemiyor.
Köy mezarlýðýnda birkaç tane eski mezar taþý bulunduðunu öðreniyoruz.
Bu taþlardan bulabildiðimiz birkaç tanesini fotoðraflýyoruz. 1908 yýlýnda
dikildiði anlaþýlan, tarih ve haçtan baþka diðer bilgilerin silinmiþ olduðu taþlardan birinde Kreþinlerin soy tamgasýnýn iþlenmiþ olduðunu görüyoruz. Diðer
taþlardaki izler ya okunmuyor ya da silinmiþ durumda. Mezar taþlarý, Kazan’da Rus Ortodoks Þehir Mezarlýðýnda gördüklerimiz gibi gösteriþli deðil.
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Bazý mezar taþlarýnda resimler var, ama gayet mutevazý. Mezarlarýn çoðunda Ortodoks haçý yerleþtirilmiþ, ancak bazý mezarlara haç konulmamýþ.
Mezar taþlarýndaki Kreþin isimlerinin hemen hemen tamamý Rus isimleri; Anisa Vera Fedorovna (1880-1966), K. Hristina Vasil’evna (1908-1972),
Ýl’in Grigoriy Trofimoviç (1932-1983), Kirillova Aleksandra Mikhailovna
(ö.1976), Andreev Ývan Mikhailoviç (1955-2007), Andreev Vyaçeslav Ývaneviç (ö.1978), Vladimirova Anna Nikolaevna (1950-1973), Yakovleva Ýrina V., (1995-1996), Petrova Rimma Nikolaevna (1931-2007). Ancak mezar
taþlarýnda diðer Tatarlar arasýnda yaygýn olan isimler de gözden kaçmýyor;
Azina Rehile Meglevi Kýzý (1918-2003), Fedorova Asiya Þeyhetdin Kýzý (19301998), Feyzullina Ferhinur Hemit Kýzý (1949-1988) bu isimlerden birkaçý.
Bu mezar taþlarýnda ise Ortodoks haçý konulmamýþ. Bunlar, muhtemelen
Kreþinler ile evlenen Müslüman Tatar kadýnlarýna ait mezarlar. Mezarlýkta
ayrýca vaftiz olmadan ölen küçük çocuklarýn mezarlarýna haç dikilmediðini,
yalnýzca Kreþinler arasýnda “kabir kazýðý” adý verilen küçük bir tahta/odun
parçasý dikildiðini öðreniyoruz.
Mezar ziyaretinden sonra Andrey bizi Köyün ortasýnda yer alan “Ýzgi
Çeþme”yegötürüyor. Ýzgi, Tatar Türkçesinde “kutsal” anlamýna geliyor.
Kreþinler Kutsal Kitap için de izgi sözünü kullanýyorlar. Çura köylüleri bu
çeþmeye ayrý bir önem veriyor. Çeþmenin etrafýný taþ duvar ile çevirmiþler,
duvar üzerine demir parmaklýklar çekmiþler, çeþmenin üzerini çatý ile
kaplamýþlar ve çatýnýn üzerine de Ortodoks haçýný dikmiþler. Nardugan
Bayramýnda bu çeþmeden alýnan su kutsal sayýlýyor. Nardugan’da her aile bu
sudan bir miktar alýyor, evine götürüyor, evinde bütün bir yýl boyunca bu
sudan bulunduruyor. Bu suyun bozulmadýðýna inanýlýyor. Bu sudan bir kaþýk
alarak diðer sulara atýldýðýnda o suyun da kutsallýk kazandýðý kabul ediliyor.
Ýnsan ya da köylülerin hayvanlarýndan biri hastalandýðýnda bu sudan
içiriyorlar ya da üzerine serpiyorlar, böylece hastanýn iyi olacaðýna inanýyorlar.
Küçük bebekler sürekli aðladýðýnda iyileþeceði inancýyla bu su ile yüzünü
yýkýyorlar ve ovuyorlar.
Ýzgi Çeþmenin suyunun 19 Ocak’ta Nardugan günü yapýsýnýn diðer
günlerdekinden farklý olduðuna inanýlýyor. Nardugan günü bu çeþmeden
törenle su alýnýyor ve fal bakýlýyor. Su falý için çeþmeden iki genç bekar kýzýn
suyu almalarý ve bu kýzlarýn suyu aldýktan sonra arkalarýna bakmadan ve
konuþmadan sularý getirmeleri gerekiyor. Aksi halde suyun kutsallýðýný
kaybedeceðine inanýlýyor.
Daha sonra Andrey bizi yemeðe evine davet ediyor. Ailesi ile tanýþýyoruz
Andrey’in. Anne-babasý ve bir çocuðu ile iki katlý güzel bir evde yaþýyor Andrey. Evin salonunda dikkatimizi ikonalarýn yer aldýðý köþe çekiyor. Kreþin
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evlerinde genellikle böyle bir köþe bulunduðunu öðreniyoruz. Bu arada bizi
Kazan’dan Çura’ya getiren þoförümüz Tatar. Andrey ile þoförümüz arasýnda
geçen konuþma Kreþinlerin diðer Tatarlarca nasýl görüldüðünü göstermesi
bakýmýndan dikkate deðer. Andrey soruyor þoförümüze:
- “Sen de mi Kreþinsin?”
Þoförün verdiði cevap ise ilginç ve ilginç olduðu kadar da düþündürücü:
- “Hayýr, ben çistiy (saf) Tatarým”.
Yemekten sonra vedalaþýyoruz ve Çura’dan ayrýlýyoruz.

Sonuç
Kaynaklarýn çoðunda Hýristiyan Tatar gurubu olduðuna dikkat çekilen
Kreþinler’in çoðunluðu Tataristan’da yaþamakta, Tatar Türkçesinde
konuþmakta, geleneksel kültürlerini muhafaza etmektedirler. Sayýlarý
hakkýnda saðlýklý bir rakam verilememekle birlikte Rusya Bilimler Akademisi
Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü onlarýn sayýsýný 300000 olarak
göstermektedir. Ruslarýn 16. yüzyýlýn ortalarýnda Ýdil-Ural bölgesini ele
geçirdikleri tarihten baþlayarak 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar gayri Rus
unsurlara ciddi biçimde Hýristiyanlaþtýrma ve Ruslaþtýrma politikalarý
uyguladýklarý bilinmektedir. Bu politikalarda Hýristiyanlaþtýrma Ruslaþtýrma,
Ruslaþtýrma da Hýristiyanlaþtýrma ile ayný anlamda düþünülmüþtür. Bu
politikalar sonucunda bölgedeki Fin-Ugor halklarý yanýnda Çuvaþlardan ve
Tatarlardan da Hýristiyanlaþanlar olduðu tarihi kaynaklarda ve yapýlan
araþtýrmalarda ortaya konulmuþtur. Bugüne kadar Kreþinler hakkýnda yapýlan
deðerlendirmeler de onlarýn bu politikalar neticesinde Hýristiyanlaþtýklarý
þeklindedir. Bu yüzden onlara "Hýristiyanlaþan Tatarlar" gözüyle bakýlmýþtýr.
Kreþinler, Hýristiyan olduklarý için çoðu zaman Tatarlarca ihmal edilmiþ, iyi
birer Hýristiyan olmadýklarý için de Ruslarca dýþlanmýþtýr.
Günümüzde deðiþen ve yeni oluþan siyasi, tarihi ve kültürel þartlarda
Kreþinler, sosyal, siyasi ve kültürel açýdan kendilerine hem yaþadýklarý
coðrafyada hem de bir parçasý olduklarý Türk dünyasýnda bir yer bulma
çabasýndadýrlar. Bu çerçevede onlar kendilerini, Gagauzlar gibi Türkçe
konuþan, Hýristiyan bir Türk grubu olarak görmektedirler. Tatarlardan ayrý
bir etnik gurup olarak tanýnmak istemekte, özellikle entelektüelleri bu yönde
yapýlanma gayretlerini sürdürmektedirler. Bu gayretler Rus politikacýlarý ve
Kilise tarafýndan destek görmektedir. Ancak onlarýn ayrý bir etnik gurup olarak
tanýnma gayretleri Tataristan’da Tatarlarýn diðer etnik guruplar karþýsýnda
siyasal alanda güç kaybetmesine yol açmaktadýr.

