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TATARLAR

“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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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
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Þehir halkýnýn çoðunun dinî ve idarî sýnýfa
mensup kiþiler yanýnda esnaftan (derici,
dokumacý, ayakkabýcý, çeltik tarlalarýnda
çalýþan yirmi sekiz iþçi) meydana geldiði
zikredilmektedir. Bu çevrede pirinç yetiþ-
tiriciliði Rumeli’nin ilk beylerbeyi olan Lala
Þâhin Paþa (ö. 788/1386 [?]) tarafýndan ta-
nýtýlmýþtý, ancak sadece Fâtih Sultan Meh-
med zamanýnda artýþ gösterdi. XVI. yüzyýl-
da Tatarpazarcýðý tasavvufî yaþamýn önem-
li bir merkezi haline geldi ve þehirde Hal-
vetiyye tarikatý aðýrlýktaydý. Sofyalý Bâlî
Efendi burada çok faaldi. Müridi Nûred-
dinzâde Molla Çelebi þehirde bir Halvetî
zâviyesi inþa ettirdi. Ýstanbul’a gitmesin-
den sonra onun kadar etkili olan ve yine
burada doðan Kurd Mehmed Efendi onun
yerine geçti. XVI. yüzyýlýn sonunda yerel
nüfusun talebi üzerine Damad Ýbrahim
Paþa bir çifte kervansaray, imaret, han ve
çeþme yaptýrdý. Avlusu tamamen mer-
merle döþenen bu kervansarayýn imareti
her inançtan gelip geçen kiþilere karþýlýk-
sýz yiyecek vermekteydi. 1877 yýlýnda Fran-
sýz seyyahý Dick de Lonlay resmini çizdi-
ðinde kalýntýlarý hâlâ iyi bir görünümdey-
di. Tatarpazarcýðý’ný tasvir eden son tahrir
1023 (1614) tarihlidir. Burada 409’u müs-
lüman, 105’i hýristiyan, otuz dördü Çinge-
ne ve yedisi yahudi olmak üzere toplam
555 hâne (yaklaþýk 2700-2800 kiþi) kayde-
dilmiþti (BA, TD, nr. 729). Bu dönemde nü-
fusun % 23’ü gayri müslim olup bu oran
gelecek yýllarda artýþ hýzýný sürdürecekti.

XVII. yüzyýlda Tatarpazarcýðý’nda nüfus-
ta hissedilir bir dalgalanma oldu, giderek
hýzlý bir büyüme ve deðiþim gerçekleþti.
Birkaç cizye defteri þehirde ve civar köy-
lerdeki hýristiyan cemaatin geliþimini ta-
kip etmeyi saðlar. 1035 (1625-26) tarihli
Cizye Defteri hepsi hýristiyan varoþlarýn-
da yaþayan elli yedi hýristiyan ve yedi ya-
hudi hânesinin varlýðýný gösterir (BA, MAD,
nr. 14716). 1043 (1633-34) yýlý kaydý, daha
önceki dönemlerde içlerinde gayri müs-
lim bulunmayan müslüman mahallelerine
yayýlan 131 hýristiyan ve on yahudi hâne-
sini ortaya koyar. Bu tarz büyümenin da-
ha sonra da sürdüðü, özellikle 1051 (1641)
yýlýnda þehirde 156 hânenin varlýðý tesbit
edilir (BA, MAD, nr. 1396). Hýristiyanlarýn
sayýsý Evliya Çelebi’nin þehri ilk defa ziya-
ret ettiði 1062’de (1652) 146 hâneye ge-
rilemiþti. Þehrin nüfusunun yavaþ deðiþi-
mi ovadaki Türk köy sakinlerinin durumu-
nu tedrîcen deðiþtirdi. XVII. yüzyýlda gö-
rülen soðuk kýþ þartlarýndan (Küçük buzul
çaðý) dolayý daðlarda yaþayan nüfus, nis-
beten sýcak olan Trakya düzlüklerine ine-
rek geniþ pirinç tarlalarýndaki durgun su-

yun yol açtýðý sýtma hastalýðý yüzünden nü-
fusunun bir bölümünü yitiren Türk köyle-
rine yerleþti.

Tatarpazarcýðý’na ilk defa 1652’de ge-
len Evliya Çelebi burayý 870 hâne içeren
on altý mahallelik verimli ve temiz bir ka-
saba olarak anlatýr. 1651 Cizye Defteri’n-
deki 146 gayri müslim hânesi bu rakam-
dan çýkarýldýðýnda geriye 720 müslüman
hânesi kalýr, bu da nüfusun % 83’ünü mey-
dana getirir. Evliya Çelebi’ye göre müslü-
manlarýn yayýlýmý cami ve mescidlerin sa-
yýsýnda da kendini gösterir. Evliya Çelebi
çarþýdaki Hacý Câfer Aða Camii kitâbesinin
metnini verir (1034/1624-25). Gürcü Meh-
med Paþa’nýn haznedarý olan Nâzýr Aða’-
nýn yaptýrdýðý caminin büyük kubbesini tas-
vir eder. Çok iyi muhafaza edilen kitâbe-
ye göre cami 1076 (1665-66) yýlýnda inþa
edilmiþti. Þehir ayrýca Abdurrahman Çe-
lebi tarafýndan yaptýrýlan medrese, yedi
sýbyan mektebi, üç hamam, 200 dükkân
ve yedi derviþ tekkesine sahipti. 1640’tan
itibaren büyüyen ve kiliseleri bulunan hý-
ristiyan cemaati de mevcuttu. Bu kilise
1837 yýlýnda büyük tarzda yeniden inþa
edilen Bogoroditsa Kilisesi’nin yerindeydi.

1105 (1694), 1108 (1696-97) ve 1109
(1697-98) tarihli üç cizye defteri þehirde
Ýranlý bir grup tüccardan, daha doðrusu
Ýranlý bir Ermeni grubundan söz etmek-
tedir (BA, D.CMH, nr. 26668; MAD, nr. 1273,
3652). Bu durum Tatarpazarcýðý’ndaki Er-
meni cemaatinin oluþumuna þahitlik eder.
Ayný kayýt Tatarpazarcýðý’nýn 1000 yetiþkin
erkekten fazla olan hýristiyan nüfusunun
genelde otuz bir lonca halinde teþkilâtlan-
dýðýný, bunlarýn içinde abâ, ayakkabý ve kaf-
tan yapýmcýlarýnýn en büyük grubu meyda-
na getirdiðini göstermektedir. XVIII. yüz-
yýlda Tatarpazarcýðý’nda Türkçe ve Farsça
þiirler yazan ve bir divaný bulunan Mehmed
Ferrî Efendi yetiþmiþtir.

1819’da Papa Konstantin, Tatarpazar-
cýðý’nýn 4000-5000 hâneden ibaret nüfu-
sunun üçte ikisinin Türk olduðunu, bura-
nýn ayný adlý bölgenin en büyük þehri du-
rumunda bulunduðunu zikreder. Nüfusun
içinde küçük yahudi ve Ermeni gruplarý
da vardýr. Þehir tamamen tuðla ile inþa
edilmiþ duvarlarla çevriliydi. Surlarý, eþký-
yalýðýn yaygýn olduðu bir dönemde XVIII.
yüzyýlýn sonlarýnda yapýlan bir çalýþmanýn
eseridir. Sadece müslüman nüfusu içine
alan 1845 tarihli temettuât defterlerine
göre þehirde otuz dokuzunu yalnýz kadýn,
otuz ikisini öksüzlerin meydana getirdiði
1102 müslüman hânesi mevcuttur. En bü-
yük mahalle 130 hânelik Câmi-i Atîk, ondan

ediyordu. Câmi-i Kebîr ve Kadý Ýshak Çelebi
Camii olmak üzere iki cami, bir mescid, iki
hamam ve 1492 yýlýndan az önce Yenice-i
Vardar uç beylerinden Evrenosoðlu Þem-
seddin Ahmed Bey tarafýndan inþa ettirilen
bir imaret mevcuttur. Þehrin yakýnýnda XV.
yüzyýlýn sonunda Malkoçoðlu Bâlî Bey’in
yaptýrdýðý Pîrzâde Zâviyesi vardý. Manastýr-
lý Kadý Ýshak vakfiyesine göre bu caminin
içerisinde seyyahlarýn ve misafirlerin kal-
dýðý birkaç oda bulunuyordu. Bu sebeple
Zâviye Camii ya da T-Plan Camii diye ad-
landýrýlan cami örneðindeydi. 931 (1525)
tarihli kayýt müslüman nüfusunun hemen
hemen aynýsýný vermekte (195 hâne ve
on sekiz bekâr: toplam 1000 kiþi), ancak
bunun yanýnda þehirde ilk defa hýristiyan
bir grubun (on hâne ve iki bekâr) oluþtu-
ðunu ortaya koymaktadýr. Bu sonuncular
yeni kurulan bir mahallenin adý altýnda ka-
yýtlýdýr (BA, MAD, nr. 519). 936 (1530) ta-
rihli Muhasebe Defteri burayý bir kaza
merkezi diye gösterir. Ayrýca 1520’li yýlla-
rýn sonunda yapýlan nüfus nakilleri neti-
cesinde þehir müslüman nüfusunun %
9’unu kaybederek 178 hâneye ve on altý
bekâra (yaklaþýk 900 kiþi) düþtü; hýristi-
yan nüfusu bütünüyle ortadan kalktý ve
þehir tamamen müslümanlarla meskûn
hale geldi. 1499 yýlýnda Arnold von Harff,
Pazarcýk olarak tanýmladýðý ve güzel bir þe-
hir olduðunu söylediði Tatarpazarcýðý’ný
1553’te Hans Dernschwam sefil bir Türk
köyü olarak niteler. 1564’te Ýtalyan seyya-
hý Antonio Pigafetta adýný Taatarpasarsich
þeklinde verip güzel bir þehir diye anar.
1572’de Philippe de Frense-Canaye gü-
zel, büyük ve çok hoþ bir þehir, 1587’de
Reinhold Lubenau önemli bir pazarýn ku-
rulduðu güzel yer olarak tanýmlar.

978 (1570) tarihli Tahrir Defteri’nde
þehrin 231 hânesi ve bir bekâr nüfusu kay-
dedilmiþtir (tah. 1150 kiþi). Ayrýca yirmi
sekiz hâne hýristiyan mevcuttur. Bu ka-
yýtlar müslüman nüfusun elli yýl öncesi-
ne göre arttýðýna, çoðu çiftçi ve esnaf,
adlarýndan hareketle Bulgar asýllý olan bir
hýristiyan grubun tekrar oluþtuðuna iþa-
ret eder. Bunlarýn içinde Çingeneler de var-
dýr (BA, TD, nr. 494). 1578’de Alman din
adamý Stephan Gerlach, kilisesi ve papazý
bulunmayan otuz hânelik bu hýristiyan nü-
fusun mevcudiyetini ilk defa not eden Ba-
týlý seyyahtýr. 1004 (1596) tarihli Tahrir
Defteri’ne göre þehir geliþmesini sürdür-
dü. Bu tarihte nüfus 287 müslüman ve
kýrk dört hýristiyan hânesinden meydana
gelen ve on beþ mahallede toplanan 330
hâneye (yaklaþýk 1600 kiþi) ulaþtý. Bu dö-
nemde üç cami ve beþ mescid mevcuttu.
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tün camiler 1878’den hemen sonra Bul-
garlar tarafýndan yýkýldý. Ýbrâhim Paþa’nýn
büyük kervansarayý savaþ esnasýnda cid-
di biçimde hasar gördü ve kalýntýlarý da-
ha sonraki inþaat ihtiyaçlarýnda kullanýl-
dýðý için ortadan kalktý. XX. yüzyýlda þehir
yeni bir plan çerçevesinde tekrar kuruldu.
Biri dýþýnda bütün camiler yýkýldý. Nâzýr
Aða’nýn büyük kubbeli Kurþunlu Camii gü-
nümüze kadar gelmiþ olup ibadete açýk-
týr. Bugünkü Tatarpazarcýðý orta ölçekli,
70.000 dolayýnda nüfusa sahip bir sanayi
(dokuma, kauçuk, mobilya, gýda) þehri duru-
mundadýr.
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TATAVVU

(bk. NÂFÝLE).
˜ ™

– —
TATBÝK

(bk. TEZAT).
˜ ™

– —
TA‘TÎL

( 3�À%�
א )

Allah’ýn zâtýný 
sýfatlarýndan tecrit etme; 

tabiatýn onu yaratan ve yöneten 
yüce bir varlýktan berî olduðu 

düþüncesi
(bk. MUATTILA).

˜ ™

– —
TATRÎZ
( J�)À�
א )

Sözü vezin ve secide 
eþdeðer öðelerle süslemek anlamýnda

bedî‘ sanatý terimi.
˜ ™

Sözlükte “nakýþ” anlamýndaki Farsça ti-
râzýn ( Jא)�) Arapçalaþmýþ þekli olan týrâz-
dan türeyen tatrîz “elbiseye nakýþ iþlemek,
elbiseyi nakýþla süslemek” demektir. Arap
edebiyatýnda ise “sözü belli þartlar çerçe-

sonra 120 hânelik Ayasbey’dir. Belgelerde
isimleriyle birlikte on altý cami, birkaç Or-
todoks kilisesiyle bir Ermeni kilisesi zikre-
dilmiþtir. Þehirde ayrýca içerisinde pek çok
esnafýn çalýþtýðý, özellikle nalbant, derici,
yük taþýyýcý ve berberlerin yer aldýðý 734’-
ten fazla dükkân bulunmaktadýr.

1291 (1874) tarihli salnâme, þehrin nü-
fusunda Bulgar unsurlarýn XIX. yüzyýlda
müslümanlarý geçtiðine iþaret eder. Bu
dönemde þehirde 2658 hânede 2617’si
müslüman ve 4642’si gayri müslim olmak
üzere 7259 kiþi (erkek) yaþamaktadýr. Þe-
hirde pek çok dükkân ve deponun yanýn-
da yirmi cami, dört Bulgar kilisesi, bir Ulah
ve bir Ermeni kilisesi, bir sinagog ve üç
hamam mevcuttur. Avusturyalý coðrafya-
cý Hochstätter, Tatarpazarcýðý kazasýnda
1869’da 72.907 kiþinin yaþadýðý 111 köy bu-
lunduðunu zikretmiþtir. Bunlarýn 28.826’-
sý müslüman, 41.531’i Bulgar, 2122’si Çin-
gene, 230’u yahudi, 103’ü Kutsovlachs /
Cincar ve doksan biri Ermeni’dir. Bu dö-
nemde bütün kazanýn % 42’si müslüman-
dýr.

1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþý’nda Rus
ordusu Tatarpazarcýðý’ný þiddetli bir sa-
vaþtan ve yýkýmdan sonra ele geçirdi. Rus
iþgali ve ardýndan kurulan Bulgar Devleti
þehirde büyük deðiþikliklere yol açtý. 1878’-
de imzalanan Berlin Antlaþmasý’ndan son-
ra þehir ve kaza baþlangýçta yarý baðým-
sýz olan Rumeli-i Þarkî’ye baðlý idi, ancak
1885’te burasý yeni Bulgar prensliðine il-
hak edildi. 1887 Bulgar seçimleri müslü-
manlarýn % 15’inin, 1926 seçimleri ise %
9’unun kaldýðýný gösterir. Camilerin sayýsý
âniden düþtü. Güvenilir bir Bulgar yazarý
olan Ivan Batakliev 1923’te sadece dört
caminin ayakta olduðunu belirtmektedir
(Eskicami, Kurþunlu Cami [Nâzýr Aða], Kâ-
tib Yûnus Camii ve Hacý Sâlih Camii). Yi-
ne Batakliev’in anlattýðýna göre diðer bü-

Tatarpazarcýðý’nda

1076 (1665-66)

tarihli

Kurþunlu Cami
(Steve Lewis
fotoðraf arþivi)


