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mýþlarsa da vuku bulan iki þiddetli savaþ-
ta bozguna uðramýþlardý. Uygurlar’ýn ikin-
ci hükümdarý Teñride Bolmýþ Ýl Ýtmiþ Bilge
Kaðan zamanýnda (747-759) Oðuzlar ba-
zan tek baþlarýna, bazan Tokuz Tatarlar’-
la birlikte isyan çýkarmýþlarsa da yenilmiþ-
ler ve sonunda Uygur hükümdarýna yeni-
den itaat etmiþlerdi.

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

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

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

Ýslâm kaynaklarýnda Tatar ifadesi daha
ziyade Moðollar için kullanýlýr. Moðollar’ýn
Cengiz Han döneminden itibaren batýya
doðru yayýlýp Ýslâm topraklarýný istilâ ve
tahrip etmeleri, 656 (1258) yýlýnda Bað-
dat’a girerek Abbâsî hilâfetine son verme-
leri ve 658’de (1260) Memlükler’in zafe-
riyle sonuçlanan Aynicâlût Savaþý’yla dur-
durulmalarý hadiseleri kaynaklarda önem-
li yer tutar. Bu arada Hz. Peygamber’e at-
fedilen Türkler’le ilgili bazý hadisler Moðol-
lar’la iliþkili biçimde yorumlanýr. Ýzzeddin
Ýbnü’l-Esîr, Moðollar’ýn Ýslâm topraklarýný
iþgali hususunu müslümanlar açýsýndan
çok aðýr ve acý bulduðundan uzun süre
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Moðol ve Türk topluluklarýna
verilen genel ad.
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Aslýnda bir Moðol ulusu olan Tatarlar’ýn
adýna Orhon yazýtlarýnda rastlanýr. Çinliler,
Cengiz Han’dan önce Moðolca konuþan
topluluklarý ayýrmadan hepsine Tatar adý-
ný vermiþti. Moðol hâkimiyetinden sonra
Türkçe konuþan bir kýsým topluluklara, hat-
ta bazan Orta Asya’daki Türkçe konuþan
bütün kavimlere Tatar denilmiþtir. Bugün
Tatar kelimesi bir Türk boyunun adýdýr ve
genellikle Ýdil-Ural bölgesindeki Kazanlýlar
ve Kýrýmlýlar için kullanýlýr. Kültigin ve Bil-
ge Kaðan kitâbelerinde Bumin Kaðan’ýn
cenaze törenine temsilci gönderen oymak-
lar içinde adý geçen Otuz Tatar, yine kitâ-
belerde Bilge Kaðan’ýn ve Kültigin’in ba-
basý Kutlug Þad, Göktürk Devleti’ni yeni-
den kurmaya çalýþtýðýnda düþman olarak
geçen oymaklar arasýnda da zikredilir. Bil-
ge Kaðan zamanýnda Tokuz Tatarlar’a ait
bilgilere rastlanýr. Bunlar Tula ýrmaðýnýn
doðusunda bulunan topraklarda yaþýyor-
du. Bilge Kaðan beþ defa Oðuzlar’la savaþ-
týktan sonra yeniden üzerlerine yürümüþ-
tü ve Oðuzlar, Tokuz Tatarlar’la birlikte
716 yazýnda Agu’da onun karþýsýna çýk-
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larýn Moðollar’a karþý gelmektense onlara
itaat etmelerinin daha hayýrlý olacaðýný söy-
ler. Allah’ýn Moðollar vasýtasýyla Ýslâm’ý des-
teklediðini ifade eden Cüveynî, “Türkler si-
ze dokunmadýkça siz de onlara dokunma-
yýn” hadisini hatýrlatarak Moðollar’la ba-
rýþ içinde yaþamanýn gereðini ileri sürer
(Târîh-i Cihângüþâ, s. 81). Ermeni ve Gürcü
tarihçileri de Moðollar’ý Tatar adýyla anar.
Gürcü müellifleri sadece Timur’u deðil Ka-
rakoyunlular’ý ve Akkoyunlular’ý da Tatar
þeklinde vasýflandýrýr. Dede Korkut des-
tanlarýnda Gürcüler’in destan kahraman-
larýndan Salur Kazan Bey’e Tatar dedikle-
rinin söylenmesi bundan ileri gelir. Erme-
ni tarihçileri (Genceli Kirakos, Vardan) Tatar-
lar’ýn Azerbaycan, Gürcistan ve Doðu Ana-
dolu’daki siyasî faaliyetleri, dilleri, dinleri,
gelenek ve göreneklerine dair önemli bil-
giler verir.

Moðol iþgali neticesinde Ortadoðu’ya ka-
labalýk bir Moðol-Türk topluluðunun yer-
leþtiði bilinmektedir. Reþîdüddin Fazlul-
lah-ý Hemedânî, Tatar adýný taþýyan kavim-
den birçok beyin Ýlhanlýlar’ýn hizmetinde
bulunduðunu kaydeder. Yine Reþîdüddin,
Moðolca konuþan kavimlerin hepsine Ta-
tar denmesinin bu kavmin eski zaman-
larda yaptýðý iþgallerle büyük bir þöhret
kazanmasýndan ileri geldiðini söyler. Ýlhan-
lýlar’ýn hizmetindeki asýl Tatar beylerinden
biri Sali Noyan’dýr. Sali Noyan, Mengü Ka-
an tarafýndan emrindeki iki tümenle Hint
sýnýrýna gönderilmiþti. Abaka döneminde
Diyarbekir valisi olan Durbay Noyan da asýl
Tatarlar’dandý. Bu beyler muhtemelen Ta-
tarlar’ýn en tanýnmýþ oymaðý Tutuklayut
boyuna mensuptu. Çaðan Tatar boyundan
en tanýnmýþ beyler ise Giray ve Doladay ile
(Abaka devrinde) Malatya-Harput Valisi
Kürboða idi (Gazân Han ve Olcaytu Han
dönemlerinde). Küin Tatar (Kara Tatar) bo-
yunun önde gelen beyi Samagar Noyan’-
dýr. Samagar, Hülâgû’nun mîrâhuru olup
Abaka ve Argun Han devirlerinde Anado-
lu’da umumi valilik yapmýþ, adalet ve dira-
yetiyle bu ülkedeki halk tarafýndan sevil-
miþtir. Samagar Noyan’ýn nesli Çelebi Meh-
med devrinde de varlýðýný sürdürmüþtür.

XIV. yüzyýlda Orta Anadolu’da yurt tut-
muþ Moðollar’a genellikle Tatar, bazan da
Muðal Tatarý denilmekteydi. Bu Tatarlar’a
özellikle Timurlu kaynaklarýnda Kara Ta-
tar adý verilmiþtir. Onlara kara sýfatýnýn ve-
rilmesi Tatar kavminden gelmeyip siyasî
itibarlarýný kaybetmiþ olmalarýndandýr. Ka-
ra Tatarlar’ýn XIV. yüzyýlýn sonlarýndaki nü-
fuslarý hakkýnda çeþitli rakamlar verilmek-
tedir. Timurlu tarihçilerinden Þerefeddin

Yezdî bunlarýn 30-40.000, Ermeni tarihçi-
si Medzoplu Toma 60.000 çadýr olduklarý-
ný yazarken Muînüddin Natanzî 100.000
çadýrdan söz eder. Kara Tatarlar elli iki oy-
maða ayrýlmýþtý; bununla beraber her 100
çadýrýn kendine mahsus bir yurdu vardý.
Bu husus, Kara Tatarlar arasýnda Moðol
askerî teþkilâtýna ait baþlýca esaslarýn XIV.
yüzyýlýn sonlarýnda hâlâ muhafaza edildi-
ðini gösterir. Nitekim sað ve sol kol diye iki
kola ayrýlmýþlardý. Sol kolu teþkil eden oy-
maklarýn Sivas, Amasya, Tokat, Çorum yö-
relerinde yaþadýklarý anlaþýlmaktadýr. Kon-
ya, Kayseri ve Niðde yörelerindeki oymak-
lar da sað kolu meydana getirmiþ olmalý-
dýr. Kara Tatarlar’ýn baþýnda bulunan aile-
lerden baþlýcalarý Babuk oðullarý (Niðde yö-
resinde), Samagar oðullarý (Aksaray veya
Kayseri yöresinde), Savcý oðullarý (Ankara
yöresinde), Ýsmâil Aða ve oðlu (Beyþehir
yöresinde), Devlet Þah (Ilgýn yöresinde),
Atabey (Ýshaklu yöresinde) ve Çavdaroð-
lu’ydu (Kütahya yöresinde). Kara Tatarlar,
Orta Anadolu’nun en verimli otlaklarýna
sahipti.

Osmanlý Hükümdarý Yýldýrým Bayezid’in
Orta Anadolu’yu fethetmesi üzerine Ta-
tarlar Osmanlý hizmetine girdiler. Osmanlý
kaynaklarý ittifakla Ankara Savaþý’nda Ta-
tarlar’ýn hainliði yüzünden yenilgiye uðra-
nýldýðýný yazarsa da onlarýn Çaðatay ordu-
sunun saflarýna geçmelerinin yenilginin
baþlýca sebebini teþkil ettiði doðru olma-
malýdýr. Diðer taraftan Timur, bu muha-
rebede ordusuna katýlan Tatarlar’ý mükâ-
fatlandýrmak yerine Türkistan’a göç etti-
rip Seyhun’un ötesindeki topraklara yer-
leþtirmek niyetindeydi. Türkmenleþmiþ olan
bu Tatarlar yolda kaçmaya çalýþmýþlarsa
da yakalanýp çoðu katledilmiþ, önde ge-
lenleri Semerkant’a gönderilirken bir kýs-
mý Kâþgar bölgesine yollanmýþ, bir bölü-
ðü de Isýk Göl taraflarýna iskân edilmiþtir.
Timur, Anadolu’daki Kara Tatarlar’ýn hep-
sini göçürmeyi baþaramamýþtý. Geride ka-
lan oymaklar yine eskisi gibi Ankara, Ço-
rum, Amasya, Yozgat yöreleriyle Karaman
ilindeki bazý yerlerde (Ilgýn, Akþehir, Ýshak-
lý, Koçhisar, Aksaray) yaþýyorlardý.

Ankara Savaþý’ndan Amasya’ya dönen
Çelebi Mehmed de Ýnaloðlu, Köpekoðlu
ve bunlar gibi Türkmen beylerine, ayrýca
Gözleroðlu Ali, Savcýoðlu Ali, Doyran Bey
gibi Tatar beylerine karþý mücadele etmek
zorunda kalmýþtý. Çelebi Mehmed’in kar-
deþi Mûsâ Çelebi ile yaptýðý savaþlarda or-
dusunda Tatarlar da vardý. Çelebi Sultan
Mehmed tek baþýna Osmanlý tahtýna geç-
tikten sonra 819 (1416) yýlýnda Samsun

yazmamakta direndiðini, ancak tarihî bir
vâkýa olarak zikretmek zorunda kaldýðýný
söyler (el-Kâmil, XII, 358-361). Zekeriyyâ
b. Muhammed el-Kazvînî, Tatarlar’ý altýncý
iklimin doðusunda oturan Türkler’den bir
kavim diye niteler. Ona göre Tatarlar katý
kalpli, sert mizaçlý ve zorluklara karþý da-
yanýklý olup kan dökmeyi severler. Tatar-
lar’ýn ortaya çýkarak Ýslâm topraklarýný is-
tilâ edecekleri Resûlullah tarafýndan ha-
ber verilmiþtir. Diðer Türkler’den ayrý bir
dilleri ve alfabeleri vardýr (Â¦ârü’l-bilâd, s.
581). Eyyûbî tarihçisi Ýbn Vâsýl, Moðollar’ýn
Ýslâm topraklarýný istilâsý sýrasýnda çok sa-
yýda müslümanýn katledildiðini veya esir
alýndýðýný zikreder (Müferricü’l-kürûb, IV,
34). Ýbn Battûta, Buhara’dan bahseder-
ken þehrin lânetle andýðý Cengiz Han tara-
fýndan tahrip edildiðini ve halen harap ve
periþan olduðunu yazar (er-Ri¼le, III, 17).
Semerkant’tan söz ederken buranýn Ýslâm
ordularý tarafýndan fethi sýrasýnda þehid
düþen sahâbî Kusem b. Abbas’ýn kabrinin
Semerkantlýlar tarafýndan ziyaret edildiði-
ni belirtir ve Tatarlar’ýn Semerkant’a gel-
diklerinde adaklar adayýp türbeye ve ziya-
retçilere harcanmak üzere sýðýr, koyun ve
para baðýþladýklarýný söyler (a.g.e., III, 37).
Ýbn Battûta, Delhi Sultaný Gýyâseddin Tuð-
luk Þah’ýn Melik Gazi unvanýný almasýyla
ilgili olarak Mültan Camii hünkâr mahfi-
linde þöyle bir yazýnýn bulunduðunu kay-
deder: “Ben yirmi dokuz defa Tatarlar’la
savaþtým; onlarý yenilgiye uðrattým ve Me-
lik Gazi unvanýný aldým ...” (a.g.e., III, 139).
Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, 643 (1245) yýlý olayla-
rýný anlatýrken yine lânetle andýðý Moðol-
lar’la halife ordusunun bu yýl karþý karþý-
ya geldiðini, müslümanlarýn Moðol ordu-
sunu aðýr bir yenilgiye uðratýp darmada-
ðýn ettiðini yazar. Bu zafere raðmen ha-
life ordusunun Hz. Peygamber’in, “Türk-
ler size dokunmadýkça siz de onlara do-
kunmayýn” hadisi doðrultusunda (Ebû Dâ-
vûd, “Melâhim”, 8; Nesâî, “Cihâd”, 42) Mo-
ðollar’ý takip etmediðini, ayný zamanda on-
larýn savaþ hilelerine kurban gitmekten çe-
kindiðini zikreder (el-Bidâye, XIII, 168). Mo-
ðollar’ýn Baðdat’ý iþgali sýrasýnda çoluk ço-
cuk, genç yaþlý, kadýn erkek ayýrýmý yap-
madan halký korkunç bir katliama tâbi tut-
tuklarýný belirten Ýbn Kesîr, Moðol askerle-
rini imansýz, acýmasýz ve zalim diye nite-
ler, Hülâgû’yu da lânetle anar (a.g.e., XIII,
200-201). Öte yandan Ýlhanlý devlet ada-
mý ve tarihçisi Atâ Melik Cüveynî, Moðol-
lar’ýn zulüm, katliam ve tahribatýndan bah-
setmekle birlikte onlar hakkýnda diðer
müslüman tarihçilerden farklý ve olumlu
bir yaklaþým sergiler. Cüveynî, müslüman-
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“cehennem” anlamýna gelen “tartar” ke-
limesi yanlýþ olarak Tatarlar’ý, bilhassa Os-
manlýlar dýþýndaki bütün Türkler’i nitele-
mek üzere kullanýlmýþtýr. XIV. yüzyýldan iti-
baren Altýn Orda Hanlýðý’na mensup olan-
lara Tartar, onlarýn geldikleri Orta Asya’-
ya ise Tartary denmiþtir. XIV. yüzyýla ait bir
kýsým Batý kaynaklarýnda Osmanlý Türkleri
için de Tatar / Tartar isminin geçtiði dik-
kati çeker. Bugün Rusya’nýn idaresi altýn-
daki topraklarda Kazan yöresinde, Ukray-
na’ya dahil olan Kýrým’da, Orta Asya’nýn
bazý cumhuriyetlerinde bulunan, hatta Ko-
re, Japonya ve Mançurya yanýnda Roman-
ya, Polonya, Finlandiya ve diðer Avrupa ül-
kelerine yayýlmýþ, Tatar adýyla anýlan Türk
topluluklarý esas itibariyle Ýdil-Ural kesi-
minde Ýlhanlýlar’ýn daðýlmasý sonucu ku-
rulan hanlýklarýn ahalisidir (ayrýca bk. TA-
TARÝSTAN).
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TATARPAZARCIÐI

Bulgaristan’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Bugün Pazardÿik adýyla anýlan þehir, ku-
zeyde Balkan daðlarýndan çýkan Topolnitsa
(Topolniça) suyunun Meriç’e kavuþtuðu düz
ovada kurulmuþtur. Burasý ayný zamanda
Ýstanbul’dan Belgrad’a ve Filibe’den Sof-
ya’ya giden önemli bir yol üzerindedir. Yi-
ne Samakov ve Köstendil yoluyla Make-
donya ve Arnavutluk’la baðlantýlýdýr. Bazý
yerli ve yabancý tarihçilere göre þehir 1485’-
te Akkirman’ýn fethinden sonra II. Baye-
zid tarafýndan kuruldu ve oradan Tatarlar
getirilerek yerleþtirildiði için bu adla anýl-
dý. Bununla birlikte þehir hakkýndaki en
eski kayýtlar 877 (1472) yýlýna kadar iner.
Sofya Millî Kütüphanesi’nde mevcut akýn-
cý kayýtlarýyla ilgili defterde Tatarpazarcý-
ðý’nýn hepsi müslüman olan 105 hâneden
ibaret bir yerleþim yeri olduðu görülür
(OAK, nr. 94/73, s. 32-33). Ancak bu kay-
dýn eksik kalmýþ olmasý daha fazla nüfu-
sun bulunmasý gerektiðini ortaya koyar.

XIII ve XIV. yüzyýllarda þehrin kuruldu-
ðu Yukarý Trakya’nýn geniþ düzlükleri, III.
Haçlý Seferi sýrasýnda Bizanslýlar’a karþý
Çar Kaloyan’ýn mücadelesi ve XIV. yüzyýlýn
ilk yarýsýndaki karýþýklýklar dolayýsýyla ta-
mamen boþalmýþ durumdaydý. Bu kesim-
deki hýristiyan Bulgar ahali, düzlükleri çe-
viren Balkan ve Rodop daðlarýnýn etekle-
rindeki tepelerde doðal savunma yeri du-
rumundaki bir dizi köyde ayakta kalmayý
baþarabilmiþti. Yukarý Trakya’nýn birçok ye-
rinde yapýlan arkeolojik kazýlarda bölge-
deki iskânýn 1300’ler civarýnda sona erdi-
ði tesbit edilmiþtir. 1360’larda Osmanlý fü-
tuhatý ve daha sonraki Türk iskâný bu bü-
yük boþluðu doldurmuþ olmalýdýr. Trakya’-
nýn Türkler tarafýndan iskâný Bizans kay-
naklarýnda olduðu gibi ilk Osmanlý kronik-
lerinde de yer alýr. Bu iskân kýsmen dev-
let tarafýndan yönlendirilmiþ, kýsmen de
kendiliðinden meydana gelmiþ ve farklý
biçimlerde sürmüþtür. Tatarpazarcýðý’nýn
kuruluþu bu sürecin bir sonucu olup bura-
nýn muhtemel kurucusu, 1398’de Timur’un
baskýsý yüzünden Kýrým’dan kaçarak böl-
geye gelen Aktav Tatarlarý’dýr.

Tatarpazarcýðý’nýn durumu hakkýnda ay-
rýntýlý bilgiler 922 (1516) tarihli defterde
yer alýr (BA, TD, nr. 77). Defterde ayný adla
geçen þehir, Saruhanbeyli nahiyesine bað-
lýydý. Burada 197 hâne, otuz altý mücerret
(bekâr) müslüman nüfusu mevcuttu. Sa-
dece bir hýristiyan hânesi kaydedilmiþti.
Þehirdeki nüfus yedi mahallede ikamet

seferinden dönerken Ýskilip yöresinde pek
çok Tatar obasý görmüþtü. Osmanlý hü-
kümdarý, sadakatlerinden emin olamadý-
ðý için bunlarýn daha faydalý hizmetler gö-
rebileceklerine inandýðý Rumeli yakasýna
göç ettirilmesini emretmiþti. Çoðu Filibe
yöresinde yerleþtirilen bu Tatarlar’ýn ba-
þýnda Minnet Bey’in oðlu vardý. Karaman
ilindeki Moðol oymaklarýnýn nüfusu azdýr.
Bunlar Mugal Samagarý (Ilgýn yöresi), Kut-
lu Boða Yüzü (Ýshaklu yöresi), Boðaz Ta-
tarý (Ýshaklu yöresi) ve Celâyir (Aksaray yö-
resi) adlarýný taþýrlar. Ankara bölgesinde-
ki Tatar oymaklarýndan en ilgi çekici olan-
larý Tos Boðalar’dýr. Tos Boðalar, 1387’de
Karamanlýlar ile Osmanlýlar arasýnda Kon-
ya civarýnda yapýlan savaþta Karaman or-
dusunda yer almýþlardý. Çorum yöresin-
deki kalabalýk Tatar topluluðunun önem-
li bir kýsmýnýn Çelebi Mehmed tarafýndan
Rumeli’ye göçürülmesine raðmen bir kýs-
mýnýn eski yurdunda kaldýðý görülür. Bun-
lar Ýskilip’in batýsýnda Katar yöresinde otu-
ruyorlardý. Katar adý bu Tatarlar’ýn beyle-
rinden birinden gelmektedir. XVI. yüzyýl-
da Katar kazasýnda Katar’ýn oðullarý yaþa-
maktaydý. Tatarlar’ýn kalabalýk bir halde
yaþadýklarý yerlerden biri de Yozgat yöre-
siydi. Fakat buradaki Tatarlar’ýn pek çoðu
göç ettirilmiþti. Bundan dolayý yöre daha
sonra Oðuzlar’ýn Bozok kolundan olan Dul-
kadýrlý ve Halep Türkmenleri oymaklarý ta-
rafýndan iskân edilmiþtir. Sivas-Ankara ara-
sýndaki geniþ sahada yaþayan Ulu Yörük
topluluðuna mensup Çungar ve Çavurcý
gibi oymaklarýn Tatar menþeli olduðu anla-
þýlmaktadýr. Ankara’da Esenboða, Kýzýlca-
hamam’a giden ana yolun solundaki Mür-
ted, Kazan beldesi ve Mamak Moðollar’-
dan kalma adlardýr. Bu yer adlarý Moðol
beylerinin isimlerinden gelmektedir. Van
gölü kýyýsýndaki Ahlat’ýn yaklaþýk 15 km.
kuzeydoðusunda Sutaysazlýðý ve Sutayge-
diði, Malazgirt yöresinde Tatargazi, Ta-
tardüzü, Tataryazýsý gibi yer isimleri dik-
kati çeker. Aksaray’a baðlý Bulargý köyün-
den baþka Bolu-Gerede arasýndaki Çaða
beldesinin adý da Moðollar’dan kalmadýr.

XV ve XVI. yüzyýllarda Anadolu köylüleri
ve oymaklarý arasýnda Tatar sözünün kiþi
adý olarak kullanýldýðý görülür. Bu arada
Karakoyunlular’dan Kara Mehmed’in kýz
kardeþinin Tatar Hatun adýný taþýdýðý bilin-
mektedir. Ayrýca Tatar adý daha çok Kýrým’-
da ve Kazan’da Ýlhanlýlar’ýn daðýlmasýndan
sonra kurulan beyliðe ve bunlarýn kuru-
cularýna yakýþtýrýlmýþtýr. Osmanlý literatü-
ründe Kýrým Hanlýðý ve askerleri için Ta-
tar lafzý yaygýn biçimde geçer. Batý litera-
türünde eski Roma ve Yunan mitolojisinde


