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THE LEGAL STATUS OF THE DANUBIAN PRINCIPALITIES IN THE 
17TH CENTURY AS REFLECTED IN THE ŞIKAYET DEFTERIS 

Nándor Erik KOVÁCS*

Abstract

The present study is devoted to the political relationship between the Moldo-Wallachian 
Principalities and the Ottoman Empire within the framework of the imperial grievance ad-
ministration in the second half of the 17th century. Examinations are based on the so-called 
şikâyet defteris, imperial registers archiving decrees issued in response to petitions of sub-
jects by the Ottoman Imperial Council. Since this corpus gives insight into the social and 
institutional links between the Ottoman administration and its exponents, it proved to be a 
significant source for a more nuanced understanding of the nature of relations between the 
Porte and the Danubian vassal states and of the specific status of voievods involved in the 
Ottoman administration.

Keywords: imperial council; registers of grievances; Moldavia; Wallachia; vassal states; 
petitioning.

This study focuses on some characteristics of the relations between the Ottoman 
central administration and the principalities of Wallachia and Moldavia in the second half 
of the 17th century as articulated in the imperial system of petitioning process. The pres-
ent study relies on the results of my general research concerning the formal and con-
textual description of the so-called şikâyet defterleri („registers of grievances”) from the 
second half of the 17th century.1

I. On the Source Material

The şikayet defterleri („registers of grievances”) contain copies of decrees (emr, 
hüküm, ferman) issued by the Ottoman imperial council (divan, Divan-i Hümayun) as 
a response to the subjects’ petitions for a redress from the middle of the 17th centu-
ry onwards. Addressees of this kind of orders were members of the local authorities, 
mostly kadis. The divan functioned partly as the highest jurisdictional authority in the 
Ottoman Empire, which was led by the grand vizier from the second half of the 16th 
century onwards. Apart from some rare exceptions quoted below, the surviving ma-
terial of the şikayet defteris is kept today in the Prime Ministry’s Ottoman Archives in 

1 I have analysed this group of sources in my PhD dissertation not yet published. Cf. Kovács, N. E., “A Sikájet 
Defterik: A Szultáni Tanács Jogorvoslati Szerepének 17. Századi Változásai a Kimenő Parancsok Tükrében [The 
Şikayet Defteris. Changes in Judicial Function of the Ottoman Imperial Council in 17th Century as Reflected in the 
Outgoing Orders]”, (unpublished PhD dissertation, Budapest: Eötvös Loránd University, 2013).

*  Senior lecturer, Eötvös Loránd University, Budapest, kovacs.nandor@btk.elte.hu. My research on which this 
study is based has been supported by Balassi Institute, Budapest and TÜBİTAK, Ankara.
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Istanbul (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, hereafter BOA).2 The appearance of 
this defter type, as a second series of registers during the first years of the 
reign of Mehmed IV (reigned 1648–1687) reflects a significant change in the 
practice of the Ottoman central administration. Until now we do not have 
a written source directly about the chancellery or the reorganization of the 
chancellery explaining why or why at the end of the 1640s was the regis-
tration of the decrees diversified according to their content. In our present 
state of knowledge we can state that this transformation is a symptom of the 
dramatic social changes and it is closely linked with the financial and social 
crisis emerging from the second half of the 16th century and culminated in 
the Ottoman Empire exactly the same time when these registers emerged. 
Figures of the ahkam (mühimme) defteris from the late 16th century clearly 
testify that among the relatively constant quantity of issues discussed at the 
imperial council there was a significant increase in the number of those re-
lated to petitions from the late 16th century onwards. The archiving procedure 
of the outgoing orders in the divan chancellery was diversified by classifying 
one group of decrees of high importance (mühimme)3 and another of those 
considered to be of local interest, consequently regarded to be of secondary 
importance in the eyes of the imperial centre and to be returned to levels of 
regional administration (without an exception reflecting on petitions, hence 
designated as şikayet).4 This change could hardly be explained other way than 
as an administrative response to the drastic changes in the lower-level judi-
cial administration and to the growing instability of the provincial jurisdiction. 
The orders preserved in the defters give huge and invaluable socio-historical 

2 For a revisited list of the 17th-century şikayet-material, see Kovács, N. E., “17. yüzyılda Divan-ı 
Hümayun’un Şikayet Defterleri [Registers of Grievances of the Imperial Council in the 17th 

Century]”, Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası 
Kongresi: Bildiriler / International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural 
Archive Heritage and Role of Land Registry” Archives, eds. Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, 
Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2013, pp. 273–284, in particular p. 281.
3 Among the most important studies devoted to the identification and description of the 
Mühimme Defteris are to be noted Heyd, U., Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615: a 
Study of the Firman According to the Mühimme Defteri, Oxford: Clarendon Press, 1960; Peachy, 
W. S., “Register of Copies or Collection of Drafts? The Case of Four Mühimme Defters from the 
Archives of the Prime Ministry in Istanbul”, The Turkish Studies Association Bulletin, 10/2 (1986), 
pp. 79–85; Berindei, M.- Veinstein, G., L’Empire Ottoman et les Pays Roumains, 1544–1545: 
Études et Documents, Paris–Cambridge: EHESS, [1987], mainly pp. 124–131; Dávid, G., “The 
Mühimme Defteri as a Source for Ottoman-Habsburg Rivalry in the Sixteenth Century”, Archivum 
Ottomanicum, 20 (2002), pp. 167–209; Emecen, F. M., “Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: 
Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet”, Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi, 5 (2005), pp. 107–139. For an early study on the şikayet-series, see Majer, H. G., (Hrsg.) 
Das Osmanische „Registerbuch der Beschwerden” (Şikāyet Defteri) vom Jahre 1675, Wien: ÖAW, 
1983 (Introduction). For a more recent study based on the şikayet defteris see Murat Tuğluca, 
Osmanlı’da Devlet-Toplum İlişkilerinin Bir Açık Alanı: Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi (1683 
-1699), unpublished PhD thesis, Hacettepe University, Ankara, 2010.
4 For related investigations in detail, see Kovács, 17. Yüzyılda Divan-i Hümayun’un Şikayet 
Defterleri, pp. 276–280. 
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data through the communication of the Ottoman central government and the 
provincial administration. 

It is noteworthy that, as we can learn from the generic instructions of the 
şikayet-orders, the imperial grievance administration5 cannot be defined as a 
judicial but rather as a bureaucratic procedure since several circumstances 
and conditions of the issues registered in the defters did not meet the require-
ments of a legal judgement at the state council: the absence of the accused, 
lack of knowledge of each circumstance of the case in question etc. prevented 
the highest legal forum of the Empire from making immediate judgement. 
However, we should note that court hearings in the divan that ended with a 
specific judgement were, naturally, not registered in the defters since in these 
cases there was no interaction and correspondence between the central and 
the local authorities. Within the framework of the grievance procedure, the 
huge majority of the issues were returned back by the divan to the levels of 
regional administration (mostly kadis), regularly with generic instructions to 
investigate the issues.6 

Beyond the fact that şikayet defteris belong to the most important sourc-
es for investigating social affairs and the changes in the interactions of the 
central and peripheral administration in the Empire, they also contribute, as 
we will see, to the discourse on the relations between the Ottoman central 
power and its vassals. On the folios of the defters, contrary to other Chris-
tian vassals, the Moldavian and Wallachian voievods7 appear regularly. Their 
role was exceptional among Ottoman officials, and at the same time, in some 
respects, it was similar to them. This source group, owing to richness of rel-
evant data it provides, proved also to be important indicators of some – by 
that time probably hidden – aspects of the relationship between the Danubian 
vassals and the Ottoman central administration; thus they help us reach a nu-
anced understanding in this context. 

II. On the Status of the Ottomans’ Tributary States

The legal status of the Ottomans’ tributary states, the comparative as-
pects concerning their relations to one another and the level of dependence 

5 In this context, the term was first used by Michael Ursinus in relation to a later example of the 
similar judicial mechanism at provincial level in his monography entitled Grievance Administration 
(Şikayet) in an Ottoman Province: The Kaymakam of Rumelia’s Record Book of Complaints 1781–
1783, London–New York: Routledge, 2007.
6 Other studies on the provincial material reached a similar conclusion. See, for instance, 
Hegyi, K., “Török Közigazgatás és Jogszolgáltatás – Magyar Városi Autonómia [Turkish Public 
Administration and Jurisdiction – Hungarian Municipal Autonomy]”, Történelmi Szemle, 28/2 
(1985), pp. 227–257. Cf. Baldwin, C. E., “Petitioning the Sultan in Egypt”, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, 75/3 (2012), pp. 499–524.
7 The “prince” is also used in the article as a synonym for this term.
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on the Porte are considerably frequented fields of research in Ottoman stud-
ies.8 The nature of the legal status of the tributary states was discussed in a 
fair number of comparative studies and has been investigated from various 
aspects, such as the terminology of Ottoman diplomatics,9 the diplomatic rep-
resentation and protocols applied by the Porte towards representatives of the 
voievods,10 the inauguration standards and ceremony of the vassal princes,11 
and the terminology of Ottoman narrative sources or analysis of legal concep-
tions of the Islamic law.12

However, discussions sometimes cannot be exempt from being influ-
enced by anachronistic implications of some modern authors to create anti-
types to legitimize nationalistic claims or ideas. One kind of these tendentious 
attempts predominate the ideas concerning the status of the Danubian Princi-
palities.13 This view is represented by some scholars from the successor-state 
who argue for equivalence or quasi equivalence between the sovereignty of 
the voievods and that of European monarchs. They emphasize the contractual 

8 On Ragusa, considered a typical example of vassal state, see H. Biegman, N. H., The Turco-
Ragusan Relationship. According to the Firmans of Murad III (1575–1595) Extant in the State 
Archives of Dubrovnik. The Hague: Walter de Gruyter, 1967. See further: Faroqhi, S., The Ottoman 
Empire and the World Around It, New York: IB Tauris, 2007, pp. 75–97. For a general overview of 
the systems and types of submitted societies and states recently, see Papp, S., “The System of 
Autonomous Muslim and Christian Communities, Churches and States in Ottoman Empire: The 
European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, The 
European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, eds. 
Gábor Kármán, Lovro Kunčević, Leiden-Boston: Brill, 2013, pp. 375–419; cf. Guboğlu, M., “Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Boğdan Seferi ve Zaferi 1538”, Belleten, 198 (1986), pp. 727–805, in particular 
pp. 791–793; Panaite, V., “The Recayas of the Tributary Protected Principalities in the Sixteenth 
Through Eighteenth Centuries”, International Journal of Turkish Studies, 9 (2003), pp. 79–104. 
For the description and critics of the debate, see Papp, S., Die Verleihungs-, Bekräftigungs- 
und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen: Eine quellenkritische 
Untersuchung, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003, pp. 137–140, from the 
same author see also: “Keresztény Vazallusok az Oszmán Birodalom Észak-Nyugati Határainál: 
Diplomatikai Vizsgálat a Román Vajdák Szultáni Ahdnáméi Körül [Christian Vassals Along the 
North-Western Borders of the Ottoman Empire: Investigations on the Diplomatics of Sultanic 
Ahdnames of the Roumanian Voievods]”, Aetas, 17/1 (2002), pp. 67–96.
9 Papp, Verleihungs; Papp, The System, ibid; see also: Kołodziejczyk, D., Ottoman-Turkish 
Diplomatic Relations (15th–18th Century): An Annotated Edition of cAhdnames and Other Documents. 
Leiden: Brill 2000. 
10 Kármán, G., “Sovereignty and Representation: Tributary States in the Seventeenth-Century 
Diplomatic System of the Ottoman Empire”, The European Tributary States of the Ottoman Empire 
in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, eds. Gábor Kármán, Lovro Kunčević, Leiden-Boston: 
Brill, 2013, pp. 156–185.
11 Szabó, J. B., “Insignia of the Transylvanian Princes”, Majestas, 4 (1996), pp. 85–105, in particular 
pp. 90–100. See also Szabó, J. B. and Erdősi, P., “Ceremonies Marking the Transfer of Power in the 
Principality of Transylvania in East European Context”, Majestas, 11 (2003), pp. 111–160.
12 Panaite, V., The Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and Tribute Payers, New 
York: Columbia Univ. Press, 2000.
13 Note that unlike some modern Roumanian authors, I will use this term in accordance with its 
traditional meaning, excluding the Principality of Transylvania that was neither “Danubian” nor 
orthodox, as were Wallachia and Moldavia. 



Nándor Erik KOVÁCS 5

nature and some kind of bilateral characteristics of the ties between the ac-
tually subdued voievods and the Ottoman Palace. At the same time, attempts 
to legitimize the conception of the modern Rumanian state also appear, em-
phasizing some common features, while omitting or disregarding evident his-
torical differences between the political and legal position of the two orthodox 
vassal states and Transylvania. 

An important proceeding of this discourse is that alongside the existing 
variability of practices of submission, there are some essential characteristics 
by which the general description of the vassal status is possible. Firstly, a fun-
damental yet not exclusive characteristic of the submission was the obligation 
of the non-Muslim subjects (zimmî) to pay poll tax per household (cizye), but 
considering its legal nature, it was equivalent to the lump sum tax paid col-
lectively by autonomous communities under Ottoman supremacy (harac).14 
Secondly, a typical attribute of submission was the considerable limitation or 
abolition of the vassal’s foreign policy, or making it conform to the Ottoman 
political interests. It is expressed in the terminology of the related documents 
with variants of the following sentence: „You will be friend of my friends and 
enemy of my enemies.”15 Consequently, the vassals were often reminded of 
their obligation to defend their territory against external enemies. These in-
structions should be regarded the least as friendly advices, rather as com-
mands concurrent also in relation of inaugurations of sandjakbeyis or beyler-
beyis, which emphasize the obligations concerning the „tenure” as a share of 
the imperial domains.16

At the end of our sketchy overview of the basic criteria of the vassal 
status we must add that the Ottoman dynasty regarded the tributary lands 
evidently its own property as articulated repeatedly in decrees, letters and 

14 The terms cizye and harac can not be distinguished exactly in Ottoman terminology. However, 
in the formative period of Islam these notions meant two different kinds of taxes. See Simon, R., 
A Korán Világa. [=The World of Quran], Budapest: Helikon 1987, pp. 201–203. Cf. Panaite, V., “The 
Voivodes of the Danubian Principalities – as Harâcgüzarlar of the Ottoman Sultans”, International 
Journal of Turkish Studies, 9 (2003), pp. 59–78, in particular 62–64. It is telling, in this respect, 
that the tax rate levied on Transylvania was always lower than that of Moldavia and Wallachia. 
Wallachia, which was the nearest to the Ottoman centre, had to pay the highest tribute. Cf. Papp, 
The System, pp. 399–401; Zach, C. R., Staat und Staatsträger in der Walachei und Moldau im 17. 
Jahrhundert, München: Hieronymus Verlag, 1992, p. 188.
15 Maxim, M., L’Empire Ottoman au Nord du Danube et l’automomie des Principautés Roumines 
au XVIe siècle, İstanbul: ISIS, 1999, p. 27; Panaite, The Voivodes, pp. 70–76. Stipulations on political 
conformity were expressed in similar formulae in the letter of oath by István Báthory, prince of 
Transylvania, to Maximilian II (Maximilian I as king of Hungary). See Veress, E. (ed.), Báthory István 
Levelezése [Correspondence of István Báthory], Kolozsvár: Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, 
1944, vol. I, pp. 115–116. 
16 Panaite, V., “Custom in the 16th–18th Centuries Ottoman-Roumanian Relationship: Starting 
Points for a Historiographical Debate”, Revue des Études Sud-est Européennes, 31 (1993), pp. 
171–185. 
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narrative sources as well.17 Abdurrahman Paşa, author of a seventeenth-cen-
tury chronicle, presents the inauguration of a voievod of Wallachia, probably 
Antonie din Popeşti (r. 1669–1672), with the following laconic words ascribed 
to the Sultan, thereby referring to an essential feature of the Ottoman idea of 
governing, namely the principle of justice:

“On the tenth Wednesday the zimmî, who became 
new voievod of Wallachia was enrobed in caftan and panache 
(süpürge) through the kaimakam paşa. When the mentioned 
appeared in the presence of the Sultan, he turned to him and 
cautioned him with the following words: „hereby I donate You 
the governorship (beğlik) of Wallachia but if I will hear that you 
oppress the people, you will be beheaded.18”

As the symbolic sphere of the diplomatic practices is concerned, due to 
the inconsequent use of titles and honorific attributes by the Ottoman sourc-
es it is also difficult to reach an exact conclusion about the imperial status 
let alone certain hierarchical order of the tributaries.19 This is also confirmed 
by the relevant şikayet-entries: the voievod is usually mentioned as a com-
mon subject (zimmî), in other cases he occures as voyvoda or beg,20 on some 
rare occasions, he appears accompanied by attributes used also regularly for 
Christian monarchs (kıdvetü’l-ümerai’l-milletü’l-mesihiye).21

Although, there were some differences between the imperial status of 
Ottoman vassals in the levels of diplomatic issues and institutional ties, the 
extent of the Ottoman supremacy over the exponents was rather dependent 
on political factors and the liability of the effectiveness of central power than 
some supposed principles or standards carved in stone. Undoubtedly, each 
vassal represented different levels of autonomy, and the characteristics of de-

17 It is a frequently quoted fact that once he conquered Buda in 1541, Süleyman I (r. 1520–1566) 
gave the land of Temes to Péter Petrovics and Transylvania to János Zsigmond as sanjaks. See 
Szilágyi, S. (ed.), Erdélyi Országgyűlési Emlékek Történeti Bevezetésekkel / Monumenta Comitialia 
Regni Transsylvaniae, Budapest: MTA, 1976, p. 78. Cf. Fodor, P., Magyarország és a török hódítás 
[Hungary and the Ottoman Conquest], Budapest: Argumentum, 1991, pp. 111–113; further 
Berindei-Veinstein, L’Empire, p. 34; and Panaite, The Ottoman Law, p. 349. The similar legal 
status of the Ottoman province and voievodates was often declared in Ottoman decrees: “…your 
land being similar to my other well-protected domains…” (vilâyet ve memleketün sâ’ir memâlik-i 
mahrûsem gibi olub…). For instance, concerning Transylvania, see 3 Numaralı Mühimme Defteri 
(966–968 / 1558–1560) <Tıpkıbasım>, Ankara: OADB, 1993, p. 548, nr. 1150. Furthermore, also 
referring to the reaya, see Panaite, The Recayas, pp. 84–85.
18 22 August 1668; Derin, F. Ç. (haz.), Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyic-nâmesi: Osmanlı Tarihi 
(1648–1682), İstanbul: Çamlıca, 2008, p. 318.
19 Panaite, The Ottoman Law of War, pp. 343–344.
20 Voievod of Wallachia as addressee, for instance: ŞD 8/208:1000. Here and hereafter each entry 
preserved in a şikayet defteri from the BOA is quoted as follows: ŞD number/page number:number 
of the entry. 
21 Ştefan XI Petriceicu (r. 1672–1673), petitioner in an order issued November 1672 is referred to 
as the “idol of the chiefs of the Messiah’s community.” ŞD 8/110:489; for another similar example 
of Radu XII (1664–1669), voievod of Wallachia in March 1667, see ŞD 6/25:102.
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pendence were diversed. On the basis of contemporary reflections and com-
munication of the Ottoman elite it would also be difficult to unfold any hierar-
chical order of the Empire’s vassals. Neither can be grasped exact divergence 
between legal status of the tributary princes on different levels of self-govern-
ing and that of the regional governors of the Empire.22 

While diplomatics, diplomatic representation, and narrative sources rep-
resent rather symbolic aspects of Ottoman political thought, registers of com-
plaints, as a kind of a more “pragmatic” sources on imperial administration al-
low us to study the relationship between the Porte and its regional exponents 
through their practical aspects of cooperation.

 Since, among the fields of the state administration, the ŞDs shed light 
on the practice of jurisdiction, they provide important data on the role and 
function of the involved officials. The şikayet-entries realize immediate legal 
connection between the regional population of the Empire on the one hand, 
and the Ottoman central administration on the other. As it is apparent, with-
in the borders of the Empire, this intervention was usually managed through 
kadis. The defters testify that the option of petitioning to the Porte was avail-
able for (and also used by) subjects living in Ottoman provinces; and not only 
for them but also for those who lived in the territory of autonomous states 
whether they were Muslims or not. Thus, the Porte demonstrated its suprem-
acy also over the people who lived in these territories, as they, too, were re-
garded as Ottoman subjects. 

At that point, the role of the voievods of Wallachia and Moldavia, and 
the prince of Transylvania proved to be significantly different. In contrast with 
other vassal leaders, the first two occur frequently as addressees or even pe-
titioners of the seventeenth-century şikayet-orders, while not even a single 
one was found having any kind of relevance to Transylvanian princes and peo-
ple. It is not provable that this phenomenon can be correlated to any kind of 
political consideration or distinction made by the Ottoman court concerning 
its vassals. Moreover, we must remember that on account of the nature of the 
system, the şikayet-procedure depended on the initiatives and attitude of the 
petitioners each time, and only consequentially on the central decision-mak-
ing of the divan which postulated the former. Yet it is evident that in the seven-
teenth-century system of grievance administration, the Porte was the highest 
forum for judicial appeal in the eyes of the inhabitants and princes of Wallachia 
and Moldavia as much as for subjects of other regions of the Ottoman Empire. 
However, in the light of the defters, among the vassal states, this option was 
preferred only by the Moldo-Wallachian subjects.

22 Faroqhi, The Ottoman Empire, p. 76.
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At he same time, among the people concerned in the petitions and the re-
sulting orders no representative of other considerable subordinated states (for 
instance Transylvania, Crimean Khanate) occur. Accordingly, since the Porte 
functioned in several cases not merely in theory but in effect as the highest 
court over the voievods, it enchroached the „domestic affairs” of the Danubian 
principalities on the level of judicial administration. The significant number of 
the orders addressed to the voievods could hardly be explained merely by geo-
graphical causes, while the absence of the Transylvanian prince and subjects 
from the seventeenth-century şikayet-orders is more than interesting. 

Similarly to any other Ottoman subjects, the Transylvanians had the 
right and opportunity to appeal with their troubles and grievances to the 
Porte in theory. The fact that it never came into practice can be explained by 
the more advanced jurisdiction of Transylvania inherited from the Hungarian 
Kingdom, thus petitioning to the Ottoman court was not a habitual element of 
the legal procedure in Transylvania.23 Moreover, just like in Hungary, appeal-
ing to the Ottomans was regarded a condemnable attitude in Transylvania as 
well.24 However much the Transylvanians were pressed by their own internal 
conflicts, they regarded the Porte an entirely alien power and were reluctant 
to turn with their complaints to the Ottoman high council. All these differing 
attitudes of the Transylvanians and the orthodox Vlachs of Moldavia and Wal-
lachia are closely related to their different traditions and cultural background. 
In full contrast with the political tradition of Transylvania, the Moldo-Wallachi-
an orientation towards Constantinople goes back to the Byzantine era.25 

Hereinafter, I attempt to characterize how the Wallachian and Moldovan 
voievods were formally integrated and involved into the provincial system of Ot-
toman jurisdiction as well as their function within the grievance administration. 

 III. The Occurence of the Danubian Principalities in the ŞDs

In the course of their expansion in the Balkan peninsula, the Ottomans 
stretched their supremacy onto the Danube river, and in 1394 forced Mircea, 

23 Concerning the system of jurisdiction in Transylvania, see Trócsányi, Z., Erdély Központi 
Kormányzata [Central Government of Transylvania], Budapest: MOL, 1980, pp. 57–58 and 245–
249; and by the same author: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben [Jurisdiction in the 
Principality of Transylvania], Budapest: Gondolat, 2005, pp. 235–240, and 245–275. 
24 At least this aspect is reflected in the actions taken against those who appealed for Turkish 
assistance. See Trócsányi, Törvényalkotás, p. 245.
25 Cf. Ágoston, G.– Oborni, T., A Tizenhetedik Század Története [History of the 17th Century], 
Budapest: Pannonica, 2000, pp. 44–49. Concerning the practices of Political interactions between 
Transylvania, the Danubian Principalities and the Porte see Jakó, K., “Havasalfölde és Moldva 
Szerepe Erdély Portai Kapcsolataiban [The Role of Wallachia and Moldavia in the Political 
Relations of Transylvania and the Porte]”, Identitás és Kultúra a Török Hódoltság Korában [Identity 
and Culture in the Ottoman Era], eds. Pál Ács and Júlia Székely, Budapest: Balassi Kiadó, 2012, 
pp. 140–157.
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voievod of Wallachia to pay tribute. Moldavia officially became vassal of the 
Porte in 1455, but there are some references to a payment of Moldavian trib-
ute as early as 1377. Due to its specific geographic position Moldavia was 
forced to manoeuvre between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the 
Ottoman state until the late 18th century, thus the latter had to gauge perma-
nently with the Polish aspirations in the region. Wallachia, lying closer to the 
Ottoman core lands, was a more controllable tributary of the Porte. However, 
the temporal political instability of the voievods and the threat of the Cossac’s 
raids in the Eastern Balkan resulted in danger of political destabilization and, 
in addition, risk in supply of grain and other goods indispensable for the im-
perial capital.26 

Applying the method of statistical analysis, orders taken from 6 deft-
ers of different time-spans of the seventeenth-century were investigated with 
special regard on the voievods as addressee. The chosen defters are as fol-
lows: 1) a register mis-classified as Mühimme Defteri nr. 92 preserved in the 
BOA;27 2) ŞD 8; 3) ŞD 25; 4) ŞD 31; 5) the defter kept in the Austrian National 
Library (Österreichische Nationalbibliothek) in Vienna (Cod. mixt. 683);28 6) an-
other register from Dresden (Eb 372).29 Regarding the quantity of orders sent 
to the two voievods there are salient differences among the registers:

Table I

Wallachia Moldavia

“MD 92” (1656–1658) - -

ŞD 8 (1672–1673) 36 17

Cod. mixt. 683 (1675) 12 -

Eb 372 (1680–1681) 9 3

ŞD 25 (1697) 1 -

ŞD 31 (1699–1700) 1 -

26 For an overview on the relations of the Danubian Principalities and the Porte during the 17th 
century, see: Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Tarihi, vol. III/2, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1954, pp. 
82–101.
27 Dávid, The Mühimme Defteri, pp. 167–209.
28 Published facsimile edition by Majer, H. G. (Hrsg.), Das Osmanische „Registerbuch der 
Beschwerden” (Şikāyet defteri) vom Jahre 1675, Wien: ÖAW, 1983.
29 The regestas (short summaries) of some entries of the mühimme-registers (marked Eb 356, 
358 and 387) and of the şikayet-register (marked Eb 372, which was kept formerly at Sächsische 
Landesbibliothek Dresden) was published in Hungarian by Lajos Fekete “A Berlini és Drezdai 
Gyűjtemények Török Levéltári Anyaga [Turkish Archive Material of the Collections in Berlin and 
Dresden]”, Levéltári Köz lemények, 6 (1928), pp. 259–305; and 7 (1929), pp. 55–106.
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Occurrence of the şikayet-entries related to the principalities is quite 
frictional within the examined materials: in some cases the copies of decrees 
frequently occur while in others none can be found. It is clear even at first 
sight that Wallachia – situated closer to the Ottoman capital – is much stron-
ger represented in the registers. Besides, there is close relationship between 
the intensity of the related entries and the proximity of the council, as oddly 
attested by the example of the ŞD 8 written during and after the Ottoman cam-
paign led through the eastern periphery of the principalities to Kamenec-Po-
dolsk in 1672. The large amount of the orders addressed to the voievods in this 
register can be explained by the easier accessibility of the council led by the 
grand vizier as the leader of the advancing army;30 furthermore the number of 
grievances usually increases during wartime.31 

III.A Voievods and subjects of Moldavia and Wallachia as they Ap-
pear in the Defters 

During the Ottoman campaign in 1672 the voievods were frequent ad-
dressee of fermans concerning matters of their territorial competence. How-
ever, in some other cases in the seventeenth-century defters, the princes also 
occur among the concerned of the şikayet-entries. Henceforth, I investigate 
the Moldavian- and Wallachian-related entries with regard to the role of the 
voievods. Apart from the defters mentioned above, I rely on data from further 
registers from the 17th century, including copies related to the Danubian Prin-
cipalities but sent to Ottoman officials. In the şikayet-orders sent to them, the 
voievods appear in following functions: 1) executors of the Porte with territorial 
competence (typically charged with seek and capture wanted persons and run-
aways; assistance in returning stolen possessions or repaying debts; sending 
culprits to the kadi); 2) offenders; 3) petitioners.32 In this regard, no difference 
can be found between them and other Ottoman officials, since sometimes kadis 
and beylerbeyis also occur in these roles. Several examples demonstrate that 
the voievods or their families, similarly to other Ottoman subjects, turned to or 
were impeached by the Ottoman imperial council in some personal affairs. This 
fact not only questions their alleged sovereignty but explicitly contradicts the 
theory of bilateral nature of the ties they were linked to the Porte.

30 The sessions of the Imperial Council continued during wartime by dividing the central decision 
making: once the grand vizier left the capital, he remained the chief of the council summoned 
regularly also at the camp of the army under his command, while the divan in the capital (in 
Istanbul and/or in Edirne) was headed by the deputy of the grand vizier (kaymakam paşa). 
31 About the Moldo-Wallachian-related entries of the ŞD 8, see Kovács, N. E., “Győztes Hadsereg 
Vesztes Vitézei: Pillanatképek az 1672. Évi Kamenyec-Podolszkiji Hadjárat Idejéből [Distressed 
Soldiers of a Victorious Army: Glimpses of the Ottoman Campaign to Kamenets-Podolsk in 
1672]”, Keletkutatás, Budapest 2015:2, pp. 81–91. 
32 Orders responding the voievods’ petitions were sent rather to the competent kadi than the 
voievod himself. 
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 III.A.1 The Christian Voievods as Ottoman Executors 

From the orders dispatched to the voievods it turns out that, apart from 
some differences in competence, they functioned similarly as other Otto-
man officials within the seventeenth-century system of grievance adminis-
tration. In general, they were summoned to recompense the petitioner and/
or to examine the issue in question; to capture and hand over fugitives etc. 
However, the orders received by them outline a special characteristic of their 
competence: they themselves were to arrange the issues submitted to the 
Porte by non-Muslim subjects (zimmî) living in their territory while in cases 
relating Muslims the voievods were forced to cooperate with the surrounding 
kadi offices. In some of the decrees they were ordered to reconcile debates 
of non-Muslims, often stipulating that if the lawsuit could not be settled in 
situ, the litigants should be summoned to the nearest kadi office. This kind of 
bureaucratic-judicial practice presented on the folios of the registers demon-
strates the rather limited legal competence of the Christian voievods, which 
– especially when Muslims were involved – was complemented by the (Is-
lamic) legal authority of the kadis. Practically, in each case of appeal, with 
the exception of those that according to the order were to be transmitted to 
and investigated by the imperial divan, the kadi offices of İbrail (Brăila) and 
Yergöği (Giurgiu) were the immediate judicial supervisors of the voievods.33 
Fortunately, an order is available in the expositio of which some boyars of 
Moldavia clearly refer to – and thereby describe for us – the status of the 
voievod within the grievance administration. The argumentation, they used to 
defend their position in a certain dispute is as follows: “...it is the ancient cus-
tom that those cases in which a Moldavian non-Muslim subject (reaya) has a 
claim against another Moldavian, their issue belongs to the voievod, while in 
cases with Muslim accusee, he or she [i.e. the non-Muslim accuser] shall be 
sent to the nearest kadi…”34 The boyars had a good reason to emphasize the 
importance of this old custom, since it was violated at the actual case. The 
governor of Silistre, despite the ancient custom and without permission of the 
sultan (kānûn-ı kadîme muhâlif ve fermân-ı hümâyûnuma mugāyır), arbitrari-
ly caught and imprisoned (ahz ve habs) Moldavian reayas. 

 This system of hierarchy emerged between the non-Muslim authority 
and the kadi courts might have never been formalized, yet it was gradually 

33 In the orders sent to the Moldavian voievods, kadi of İbrail (Brăila) was assigned, while in 
those addressed to the Wallachian princes, kadi of Yergöği (Giurgiu) was assigned. The voievods 
had the right to defend themselves in the cases they were personally involved: şer‘î cevâbun var 
ise civârunda akreb olan kazâda Mevlânâ Yergöği kādısı huzûrunda tarafundan vekîlün ile şer‘le 
görülmek emrüm olmışdur... „If you intend to argue before the Law, I was ordered to judge your 
issue in the nearest kadi court in Yergöği in presence of your representative.” ŞD 11/247:3.
34 „Boğdan re‘âyâsınun birinün birinden hakkı olsa Boğdan beğine ve eğer bir müslümândan 
hakkı olsa Boğdan voyvodasına ve civârda olan kādıya havâle olunmak kānûn-ı kadîm iken...” ŞD 
6/191:928.
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applied in the grievance administration, and it reflects the principles and pri-
orities of the Islamic law. 

The majority of the orders sent to the voievods deal with injuria occurring 
in the territory, but not necessarily always against inhabitants of the principal-
ities. 57,1 % of the relevant orders in the six defters were issued as a result of a 
petition of a Muslim petitioner, while less than half of them (41,6%) responded 
to complaints of non-Muslim subjects, and only one entry was written upon 
the joint petition of non-Muslim and Muslim individuals (1,31 %).35 

Cases relating to debt and inheritance appear most frequently among 
the orders, while complaints about boyars and tollmans supervised by the 
voievods, or raids against passers-by are also rather common. Another specif-
ic group of issues is related to seeking and arresting runaways and criminals.

In some of the decrees concerning northern Rumelia (Bulgaria), the 
prince of Wallachia was commanded to capture and send to the Porte those 
accused persons who previously fled to the left bank of the Danube. The affair 
of a Vlach petitioner named Godescu might be the most adventurous among 
this kind of episodes. He had a demand on a Bulgarian person called Zubov, 
who lived in the vicinity of Rusçuk (Ruse) and would not pay his debt. As it 
turns out from the expositio of the entry, in accordance with an earlier order, 
Zubov had been arrested and imprisoned by the agent of the divan. However, 
since the superintendent (muhtesib) of Rusçuk acted for Zubov as bailsman, 
the latter was released, and a few days later they both fled to Wallachia. This 
is the only order in which the Porte allowed two alternative solutions for the 
voievod: he should either compensate the accuser by repaying him the claimed 
amount of money, or capture and send both of them to the camp of the grand 
vizier.36 

In March 1673, the prince of Wallachia received an order from the grand 
vizier Köprülü Fazil Ahmed Paşa (1661–1676) as a result of the petition sub-
mitted by the trustee (voyvoda) of the sultanic hass estate in Rusçuk.37 While 
the official, a certain Ahmed, collected the taxes from the villages of the estate, 
two Vlachs from the Wallachian villages of Korojan(?)38 and Pietroşani, con-
spirating with local swindlers (yalakçı taifesinden bazıları), somehow tricked 
two servants of the voyvoda by squeezing five houndred ducats out from them, 
then fled away (bunun iki hidmetkârın izlâl ve beşyüz altunı alub firâr edüb...). 
The voievod of Wallachia was commanded to retrieve and hand over the stolen 
money to the offended man, as well as to summon the offenders to the kadi 
court of Yergöği in case they intended to “defend themselves before the Islam-

35 The copy of this later decree: ŞD 8/375:1824. 
36 ŞD 8/77:334.
37 ŞD 8/226:1086.
38 I cannot identify the village. It was located somewhere at the northern bank of the Danube 
River, opposite to Ruse.
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ic law” (şer‘î cevâbı var ise).

A Muslim called Mehmed wanted to regain his female slave (cariye), who 
was given shelter by a Wallachian zimmî. In December 1672, the divan ordered 
the prince to „summon them and give the female slave back to the owner. If he 
(i.e. the Vlach) refuses to release her, send them both to the kadi of Yergöği in 
order to settle their dispute in accordance with the Islamic law.”39

Another order was issued in April 1680, responding to the petition of 
Safa Giray, later Crimean Khan,40 commanding the voievod of Wallachia to 
hand over the four Cossacks who fled from captivity to the territory of the 
principality. As referred in the entry, the Tatar “prince” might know the person 
who sheltered the Cossacks by name: they should have been found in with an 
infidel called Prekova (Prekova nâm zimmî).41

The largest proportion of the issues concerning subjects (reaya) fleeing 
to the territory of Moldavia or Wallachia are related to the category of matters 
of extradition. Migration of the reayas – consequently loss of income paid by 
them – was a serious challenge that emerged in the relation of the Ottoman 
core lands and the tributaries, as had been articulated also in the şikayet deft-
eris. Apart from issues concerning immigrants going from Ottoman provinces 
into the territory of the vassals, there were also some fermans that urged the 
turn-back of those reayas who fled from Wallachia to Ottoman provinces. One 
such order was registered at the beginning of February 1673 as a result of the 
petition of the nişancı himself. Abdurraman Paşa asked the imperial council to 
intervene because some of the reayas living in the hass estates at his dispos-
al (located in the sandjak of Nikbolu) fled to Wallachia, and even his trustee 
(voyvoda) failed to return them to their original homeland.42 A ziamet-holder 
called Abdulbaki had to complain likewise about the migration of his taxpay-
ers in Yanova (Yanova eyâletinde – sic!; Hung. Jenő, today Ineu in Rumania), 
in the sandjak of Modava. In their response, the divan ordered the voievod of 
Wallachia to cooperate on taking back these subjects originally scribed to the 
village of İslatina.43 We may say that the migrants mentioned in this latter is-
sue wandered far away from their homeland, even if the identification of their 
new residence in Wallachia (village of Çernac?) is somewhat dubious.44 Apart 
from the mentioned cases, lots of others illustrate the problem of migration of 
reayas appearing several times in the agenda of decision-making.45 

39 „...mezbûrları bir yere getürüb câriyesin alıveresin. Vermeyüb ta‘allul eder ise şer‘le davâları 
görilmek içün Yergöği kādısı huzûrına irsâl olınmaları emrüm olmışdur…” ŞD 8/132:601.
40 Reigned from 1691 to 1692.
41 Eb 372/210:1.
42 ŞD 8/239:1154.
43 Hungarian Marosszlatina, today Slatina de Mureş in Rumania.
44 Probably Cernăteşti in Oltenia.
45 For a later issue, see the following entry: ŞD 24/51:196.
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A part of the orders reflects the manifold relations between the voievods 
and the members of the Ottoman political elite; more exactly, the loan trans-
actions by which they were linked to each other. Gheorghe Duca, voievod of 
Moldavia (r. 1678–1683) was commanded in the summer of 1680 to settle 
the debt of as much as 7000 guruş of his late predecessor, Anton Ruset (r. 
1675–1678), by hunting up the bailers, who, in the mean time, fled to his own 
country. In case the voievod could not successfully have called in the request-
ed amount, the guarentees were to be sent to the divan.46 At the same time, a 
certain Hacı Behram had a claim of 19.000 akçe in arrears against Şerban Can-
tacuzene, ruler of Wallachia (r. 1678–1688). As it turns out from the entry, the 
claimant attempted to regain his money by obtaining a ferman in order to con-
firm the sealed debenture (mühürlü deyn temessüki) he already got. To settle 
this issue, an inspector (mübaşir) was appointed by the imperial council.47 

III.A.2 Voievods as Petitioners

Orders in which princes themselves appear as petitioners form a sepa-
rate group. In these issues, the voievod wrote on behalf of subjects living or 
staying in his country or to defend his own interests. Petitions submitted by 
the princes are related typically to challenges – each time vis-á-vis offenders 
from Muslim subjects of the Porte – in which they were not or did not feel au-
thorised to act against the accused. In such cases, the ferman empowered the 
princes to act and settle the issue in question. A considerable part of this type 
of orders deals with grievances of merchants (and on some rare occasions, 
grievances about merchants), highlighting the great importance of the area 
densely interwoven by trade routes.

It happened once that some merchants tried to avoid paying duty. In this 
situation, both the petitioner and the receiver of the ferman was the voievod 
of Moldavia. He appealed to the imperial council because of some merchants 
who, upon arriving in Iaşi, refused to pay the regular tariffs, coming up with 
some undue excuses. In this case, the voievod appears as a sultan’s subject, 
being opposed to his accuser, namely other – probably Muslim – subject of the 
Empire.48 This issue demonstrates the limitations of the non-Muslim ruler’s 
authority, who, compared to Ottoman officials, did not have the right to inter-
fere in legal conflicts occurring in his territory on his own account, if Muslim 
subjects were involved. To settle the rights of anyone, he needed to apply for 

46 Eb 372/113:5.
47 Eb 372/140:4. These parts of the defter are damaged and partly illegible.
48 ŞD 8/89:395. According to the report, the merchants intended to avoid paying by pretending to 
be men of the state, sometimes members of the military, which they could not have done if they 
had not been Muslims or if they had not been strangers to the country. Otherwise, the appeal of 
the voievod could hardly be explained. 
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licence of the Islamic legal authority. Once the voievod obtained the permis-
sion, he became able to force the offenders to observe the regulations. 

XI. Ştefan Petriceicu, voievod of Moldavia, made a grievance against the 
customs officer of the port (iskele emini) of Maçin49 in November 1672, due to 
the latter’s behavior; namely that he, contrary to the custom (hilaf-i mütad), 
forced traders who approached Kalas50 by land to pay toll on their merchan-
dise. The related order addressed to the kadis of Maçin and İsakçı51 referred to 
the records of the central teasury (hazîne-i âmiremde mahfûz olan defterlere 
nazar olundukda...) while quoting in detail the recordings dealing with the bai-
liff’s (nazır) authority and with the tariffs to be collected in the Danubian ports.52 

A few of the issues submitted by the voievod were dealing with offenses 
against Wallachians committed by foreigner individuals or groups who crossed 
the Danube from the right coast. In Spring 1691, voievod Constantine reported 
that some people arrived in Wallachia by crossing the Danube “doing their own 
business without the order of the Sultan” (ba‘zı kimesneler kendü masâlihleri 
içün bilâ-fermân-ı şerîf Eflak yakasına geçüb...). He also stated that they seized 
victuals, fodder and horses (menzil bargiri) from inhabitants without compen-
sation, then left for Vidin. As a result, the kadis along the Danube received a 
generic instruction to take measures to eliminate robbery excursions in their 
area.53 As an answer to his earlier petition, the prince of Wallachia received a 
confirmed order in June 1699 concerning some disturbances against local reaya 
committed by some people who entered the country without official authori-
sation (Devlet-i Âliyem tarafından fermân-ı şerîfüm ile ta‘yîn olınmayan ba‘zı 
kimesneler).54 In the eyes of the venturers and plunderers, the northern bank 
of the Danube may have appeared as a near yet strange country where they 
could act undisturbedly and without the risk of punishment; they might have 
supposed that they were out of control of the Ottoman authorities. This kind 
of excursions became part of their everyday lives, which caused not only the 
voievods but also the reayas to summit petitions even to the imperial council.55 

Petitions concerning the issues of migration between the principalities 
and the neighbouring Ottoman provinces reflect not only the issues of Otto-
man subjects who sought refuge in the territory of the vassals. Examples of 
migration are traceable in both directions. In March 1672, among others, the 
matter of Wallachian peasants from the vicinity of the Danube was scheduled 

49 Today Măcin, in Rumania, on the riverside of the Dobrudjan branch of the Danube.
50 Today Galaṭi, in Rumania.
51 Today Isaccea, in Rumania.
52 ŞD 8/110:489.
53 ŞD 15/123:516.
54 ŞD 31/327:1258.
55 See, for instance, another order sent to the governor of Özü (today Ochakiv, Ukraina) upon the 
petition of Vlach reayas in February 1680. Eb 372/329:1.
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at the divan. These subjects tried to avoid tax paying by escaping and hiding in 
neighboring Ottoman lands. The Wallachians refused to pay tithe on agricul-
tural activities they continued in their homeland, and they were also unwilling 
to pay the poll tax (cizye) for the Ottoman side. As a result, the accused peas-
ants ultimately came off very badly. According to the decree that responded to 
the related petition of the voievod, the kadis residing along the Danube were 
commanded to collect from the peasants both the poll-tax and the tithe on 
their products in Wallachia.56

Property disputes also appear among litigations between the inhabi-
tants of the principalities and the Ottoman timar- or ziamet-holders. In spring 
1667, the Wallachian voievod Radu Leon (r. 1664–1669) complained of a 
ziamet-holder, a certain Mehmed, who collected taxes in Wallachian lands. 
Moreover, he continued this illegal action in spite of a sultanic decree issued 
previously concerning the same case and a subsequently formulated legal 
deed (hüccet) by the kadi in favor of Radu.57

The princes themselves petitioned the imperial council concerning their 
private disputes several times. An order issued in February 1675 sheds light 
on economic activities of voievod Gheorghe Duca (ruled in Wallachia 1673–
1678), also a renowned merchant.58 He resented his own ship (mülk sefînesi) 
having been held up by some people (ba‘zı kimesneler) on the Danube while 
carrying foodstuffs to Constantinople. The order to restrain this kind of abuses 
was sent to each kadi along the route.59 

Later on, the prince of Wallachia, Constantin II Brâncoveanu (r. 1688–
1714), in his inconvenient situation, petitioned the imperial council in Edirne in 
1689, after a Turk named Osman demanded him to pay the debt of his prede-
cessor Şerban Cantacuzene. The voievod argued that he did not stand bail for 
his predecessor (deynine kefîlü’l-mal olmış değil iken). The decree defended 
the interests of the Porte rather than that of the prince, since it forbade all 
payments from the bequest until the share of the Palace was paid (mâl-ı mîrî 
tahsîl olınmadukça).60 

Likewise, the members of the voievod’s family occur among those who 
attempted to enforce their rights by obtaining an imperial decree. The widow 
of Radu XII, voievod of Wallachia tried to get rid of some Jews who demanded 
her to pay on the base of a fake, forged debenture (sahte temessük peydâ 
edüb) in 1675.61 In another case, she tried to recover her money of 820 guruş 

56 ŞD 15/123:519.
57 ŞD 6/25:102.
58 İnbaşı, M., Ukrayna’da Osmanlılar: Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672), İstanbul: Yeditepe 
Yayınları, 2004, pp. 233–235.
59 Majer, Das Osmanische, facs. 32b/4.
60 ŞD 13/38:189.
61 Majer, Das Osmanische, facs. 51b/6.
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from a Christian woman named Dukina.62 It seems that „the former voievod of 
Wallachia, the zimmî named Radul” indeed left behind some debt, as it turns 
out from a petition of one of his Christian connections, who by that time failed 
in his attempts to recover his amount of 1205 guruş from Radul and then from 
his inheritors living in Istanbul.63 

III.A.3 The Voievods as Accused

Sometimes the voievods themselves happened to be reprimended by the 
imperial council, that is to say, they appear not only as Ottoman officials or 
executors but also as petitioners or accused in the şikayet entries. However, 
without an exception, both the concerned and the addressed of this kind of de-
crees were the vassal princes. On one occasion, Muslim and non-Muslim mer-
chants complained about the prince of Wallachia. According to the charge of 
the five petitioners, the men of the voievod confiscated a stock of fat they had 
bulked previously at the port of Nikopol for the Ottoman army. Meanwhile, 
they had not received the sum of 100 akçe guaranteed in return by the obliga-
tion they were given in the previous 9 months. The voievod was commanded to 
compensate the merchants – with the usual formula showing the precaution 
of the imperial council as „in case their claim would be right, You shall pay it” 
(mezbûrlarun hakkı var ise edâ eyleyesin). If the prince had not been ready to 
accept the justness of the demand, he had the opportunity to approach the 
kadi to clarify his position.

According to the decree, similarly to every subject of the Porte, both 
Muslim and non-Muslim, the vassal prince had the option to defend his right 
in front of the kadi. If necessary, the voievod was able to do that even through 
his deputy.64

Another order, issued in May 1688, during the critical period of the Ot-
tomans’ defeats and retreat from the Hungarian territories, tells us about 
the grievance of a merchant called Ali against the men of the voievod who 
had hindered him in shipping 400 kile (14,6 tons) of millet from İbrail (Brăila) 
to Constantinople. The voievod had been demanded to prevent his men from 
disturbing merchants; however, leaving him again the option of reasoning 
in the presence of the kadi in Giurgiu.65 Considering the crucial importance 
of grain transports from the Danubian Principalities in provisioning the Ot-
toman capital,66 this order may be regarded as a measure in protection of 

62 Majer, Das Osmanische, facs. 121a/1.
63 Majer, Das Osmanische, facs. 158a/2.
64 ŞD 8/375:1824. 
65 ŞD 11/247:3
66 İnalcik, H.- Quataert, D., An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914, 
New York: Cambridge University Press, 1994, pp. 179–187.
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supplies of Constantinople just as much as a legal document in favour of the 
petitioner. 

It occurred that the voievod in power occasionally had to pay the bill of 
his predecessor. From a decree, addressed to Constantine II, it turns out that 
his predecessor, voievod Şerban had misappropriated cattle and crop from the 
vicinity of the village of Desa67 belonging to a Turkish estate (çiftlik) across 
Vidin, resulting the Ottoman owners’ (both of them called Mustafa) petitioning 
the Porte. The prince was directed to return the confiscated goods, while he 
was allowed to turn to the kadı in Yergöği in case of need. At the same time, 
this decree provides interesting but not unique evidence of Ottoman estates 
stretching beyond the Danube.68 

It also occurred that the prince of Moldavia came up against the şeriat 
and received an imperial order as accused. A zimmî petitioned the divan be-
cause after his brother had died in Moldavia without a child, the voievod had 
laid hands on the latter’s bequest and then, although the legal heir (ie. the 
petitioner) authorized his son to take over the property, the voievod refused 
to hand it over. In order to resolve the litigation, the voievod was obliged to 
appear at the court of the kadı in İbrail.69

III. A. 4 Internal Strife of the Voievods 

A quite distinct group of entries refers to internal conflicts of the princes. 
In the lines of these reprimanding orders they appear either as petitioners or 
as accused.

On one occasion, the petitioner was the former voievod of Wallachia 
called Anton (i.e. Antonie Popeşti reigned from 1669 until 1672) and men-
tioned in the narratio of the decree simply as zimmî, (sâbıkā Eflak voyvodası 
olan Anton nâm zimmî...).70 He made a claim against his successor, Gheorghe 
Duca for preventing him from moving his family and property from Wallachia, 
probably to Constantinople. The council forbade Duca to hinder his predeces-
sor.71 In this order, the litigants clearly appear as single non-Muslim subjects 
(zimmî) before the decision of the highest legal authority in the Empire. 

67 In the river bend of Vidin, on the left bank of the Danube. 
68 Issued in late December, 1688. ŞD 12/85:399. Another entry of May 1665 unfolds a very similar 
case, ŞD 4/4:7. 
69 ŞD 6/25:106.
70 In accordance with the terminology of contemporary chronicles. See also Vekâyicnâme, p. 377. 
Luca, voievod of Moldavia, was also mentioned in this way. For further examples on two voievods 
of Wallachia, see ibid p. 318. 
71 ŞD 8/213:1025.
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 IV. Conclusion

In conclusion, some entries of the ŞD’s from the second half of the 17th 
century show judicial-administrative aspects of the relations between the 
Ottoman imperial council and the voievods of Wallachia and Moldavia. This 
source attests that in comparison with other vassal states, Moldavia and even 
more Wallachia were strongly integrated to the imperial grievance admin-
istration, within a specific construction of authority shared with kadi courts 
along their borders. A considerable amount of decrees addressed to them tes-
tify, that similarly to other officials occurring in the defters (kadi, sancakbeyi, 
beylerbeyi) the voievods fulfilled operative functions in their territory. It is also 
shown by the fact that the formulae in the decrees sent to them correspond to 
that of orders addressed to other imperial officials. Clichés used to call upon 
Christian princes to apply the şeriat seem rather absurd even though we con-
sider the fact that the bureaucratic practice and the wording of the related 
documents were extremely schematic.72 In this system, the authority of the 
imperial officials and that of the vassal princes differed in one crucial point: as 
Christians, the latter did not have immediate competency over Muslim sub-
jects. The princes were enabled to act in cases when Muslims were involved 
only if they were ordered definitively by the imperial council. 

Investigations on the ŞD’s shed light on the specific status of the Danu-
bian Principalities among the Ottoman tributaries, since the option of petition-
ing the Ottoman imperial council was open in theory to each subject of these 
states; however, according to the registers, only inhabitants (including some 
of the voievods) of the two principalities took this opportunity. This difference 
can be explained by the characteristics of the religious-political tradition of the 
orthodox Danubian tributary states linked to the Porte, rather than by geo-
graphic causes. At this point, it seems to be enough for us to remember that 
several petitions were submitted to the divan from much distant provinces73 
than Wallachia and Moldavia.

The voievods, similar to the multitude of other Ottoman subjects they 
approached the imperial council with their personal petitions, were also regu-
larly commanded by the divan to act in issues of inhabitants in their territory. 
In effect, they served as links through which the Ottoman centre managed to 
involve the inhabitants of the Danubian Principalities into the system of the 
imperial grievance procedure. By this means, the Palace surmounted the diffi-
culties which derived from the fact that the Principalities were not under direct 

72 In some cases the legitimate belongings were ordered to be returned („...hakkın alıveresin...” 
– for instance: ŞD 8/92:406); sometimes, however, the variants of the formulae applied in the 
decrees sent to kadis occur as “I order that the issue shall be investigated according to the sacred 
law...” („şer‘le görilmek emrüm olmışdur...”). Cf. ŞD 8/340:1653; 345:1673; 83:363.
73 From, for example, the vilayet of Budun (Buda), Uyvar (Érsekújvár in the north-west of Kingdom 
of Hungary, today Nové Zámky in Slovakia), Kairo, or Bagdad.
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Ottoman control and consequently were beyond the scope of the kadi courts. 
Instead of the two regular parties (divan à kadi or other addressee) of the 
şikayet-procedure between the imperial centre and the periphery, in the case of 
the Principalities, generally three administrative entities were involved (divan à 
voievod à kadi). Considering the şikayet entries, voievods were left no room to 
ponder in those cases which seemed to the council evidently settleable at local 
level. On these occasions, the vassals received an order to eliminate the causes 
of grievance in situ (to recover the claimed goods or money; to hunt up and/or 
deliver perpetrators etc). If hearing was necessary, the voievods conventionally 
were to send the litigants to the nearest kadı; therefore, we can say, the latter 
functioned somewhat as the supreme court over the vassal princes.

As it cannot generally be ascertained in the case of the outgoing orders 
whether the petitioner had previously applied to another legal forum or had 
presented his/her grievance immediately to the imperial council, it is not cer-
tain either in the case of the decrees received by the voievods. Nevertheless, 
on some rare occasions, in the content of decrees we may find references to 
the petitioner’s previously made (failed) attempts to gain redress in local lev-
els. So did a certain Hasan, who submitted his petition to the divan in the camp 
of the grand vizier in June 1672, reporting that he had twice sought redress in 
the voievod earlier concerning his claim for recovering his money he had lent 
to a monk (rahib) called Ilije, but in vain.74 

As it usually happened in the seventeenth-century grievance adminis-
tration, in great majority of the entries the Porte returned the issues of Mol-
do-Wallachian (or territorially interested) petitioners to the regional level of 
the voievod to resolve the debate, often stipulating that in case the dispute 
could not be resolved on the spot, the litigants were to be summoned to the 
nearest (in general explicitly identified) kadi court in order to reach judgement 
according to the şeriat. However, a considerable group of the outgoing orders 
offer no other options for the vassal princes than to send the litigants straight-
forward to the appropriate kadi court. Consequently, on these occasions their 
role was rather instrumental in the administrative procedure, based on their 
territorial competence. They were enabled to act mainly on issues of non-Mus-
lim inhabitants, or at most, if the accused was a non-Muslim individual. How-
ever, even then, the nearest kadi offices were assigned as superior courts for 
settling these debates.75 The voievods’ role in the imperial grievance admin-
istration explicitly contradicts to the myth of the alleged reciprocal nature of 
the relationship between the Ottomans and the two Principalities, and it sheds 
light on the limitedness of the collective autonomy of the Danubian Principal-
ities in domestic affairs.

74 ŞD 8/51:215.
75 See, for example, ŞD 8/92:406. 
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Öz

Şikayet Defterlerine Göre 17. Yüzyıl 
Tuna Voyvodalıklarının Hukuki Durumu

Bu yazı, 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu ve Eflak ve Boğ-
dan voyvodalıkları arasındaki siyasi ilişkilerin Osmanlı şikayet defterlerine ne 
şekilde yansıdığını ele alma amacını taşımaktadır. Osmanlı divanının tebaasın-
dan gelen şikayetlere cevap niteliğinde oluşturulup saklanan hükümleri ihtiva 
eden şikayet defterleri çalışmanın esas dayanağını teşkil etmektedir. Osmanlı 
idaresi ve metbuları arasındaki sosyal ve kurumsal bağlara dair karineler su-
nan bu külliyat, Bâb-ı Âlî ve Tuna’daki vasalleri arasındaki ilişkinin mahiyetine 
ve voyvodaların Osmanlı idari sistemindeki özel yerlerine dair daha dengeli bir 
anlayışa ulaşmada önemli kaynaklar mesabesindedirler. 

Anahtar kelimeler: divan-ı hümayun, şikayet defterleri, Eflak, Boğdan, 
vasal devletler, arzuhal.
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KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA’NIN EĞRI VALILIĞI: 
BIR OSMANLI DEVLET ADAMININ IDARECILIK HAYATINDAN 

SORU IŞARETLERI  

Szabolcs HADNAGY*

Öz

Köprülü Mehmed Paşa, 17. yüzyıl Osmanlı siyasi ve askeri tarihinin en önemli simala-
rından biridir. Osmanlı tarihçileri, 17. yüzyıl ortasında Osmanlı devlet politikalarını önemli öl-
çüde etkileyip ardından neredeyse yarım asır süren bir vezir ailesi bırakan Köprülü Mehmed 
Paşa’nın bürokratik kariyerini büyük oranda dönemin vakayinamelerinden elde ettikleri bil-
gilerle inşa etmeye çalışmışlardır. Bu yazı, bir Osmanlı devlet adamının siyasi kariyerini yazar-
ken tek başına kroniklere bağlı kalmanın sakıncalarına işaret etmektedir. Bu manada József 
Blaskovic, 1960’larda Köprülü Mehmed’in siyasi hayatının bir aşamasında Eğri’de beylerbe-
yilik yaptığını ikna edici kanıtlarla ortaya koymuş olmasına rağmen bu temel bilgi Osmanlı 
tarihçileri tarafından büyük ölçüde görmezden gelinmiştir. Elinizdeki çalışma, Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilen ruus defterlerindeki atama kayıtlarından hareketle Köp-
rülü Mehmed’in Eğri’de valilik yaptığı zaman aralığını daha kesin tarihlerle sınırlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Köprülü Mehmed Paşa, Eğri beylerbeyiliği, ruus defterleri, 17. yüz-
yıl Osmanlı vakayinameleri.

Bu kısa çalışmanın amacı, 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin en önemli simalarından biri 
olan Köprülü Mehmed Paşa’nın (sadaret yılları, 1656–1661) idari kariyerinin Eğri (Eger) 
durağını kesin hatlarıyla belirlemek ve bu sırada Osmanlı devlet ricalinin elde ettikleri 
mansıpları tasarruf ederken neler yaptıklarını tasvir ederken karşılaşılabilecek zorluklara 
dikkat çekmektir.

Bu problemin kaynağı – Géza Dávid’in de dikkat çektiği gibi –, Türk ve uluslarası 
Türkoloji literatürünün önde gelen isimlerinin, Osmanlı devlet erkânının hayat hikâyele-
rini ele alırken Osmanlı kroniklerinin belirsiz verileri ve bunlara dayanan çalışmaları esas 
almak zorunda kalmış olmalarıdır. Bu süreçte arşiv kaynakları çoğu kez göz ardı edilmiş 
olsa da – aşağıdakilerden de anlaşılacağı gibi – bilakis arşiv kayıtlarının yardımıyla Os-
manlı görevlilerinin politik yaşamını daha doğru bir şekilde göstermek mümkündür.1 

Zira Köprülü Mehmed’in tarihçiler için uzun süre karanlık bir sayfa olarak kalan 
Eğri valiliği de benzer sorunları gündeme getirmektedir. József Blaskovics, 1960’ların 
başında arşiv kaynaklarına, daha açık bir ifadeyle, bir Macarca ve bir Osmanlıca belgeye 
dayanmak suretiyle Mehmed Paşa’nın Eğri’de valilik vazifesi deruhte ettiğini ispatlamış-
tı.2 Macarca belge, Eğri valisi Mehmed’in Mişkofça’da (Miskolc) iskân edilen halkın can 

1 Dávid, G., “Az Első Szegedi Bég, Dervis Életpályája”, Aetas, 14/4 (1999), s. 5–18.
2 Blaşkoviç, Y., “Köprülü Mehmed Paşa’nın Macarca Bir Ahidnamesi”, Türkiyat Mecmuası, 15 (1968), s. 37–46; 
Blaskovics, J., “Beiträge zur Lebensgeschichte des Köprülü Mehmed”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 11 (1960), s. 51–55.

*  Dr., Szeged Üniversitesi, szabhadi@yahoo.com.au. Makale Türkçeye Berfu İpteş tarafından tercüme edilmiştir. 
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ve mal güvenliğini temin eden 15 Haziran 1647 tarihli himaye mektubudur.3 
Blaskovics, 27 Mart 1664 tarihli Mişkofça’yla ilgili Osmanlıca bir belgeden ise, 
Mehmed Paşa adlı şahsın Köprülü Mehmed olduğu sonucunu çıkarmıştır. Bu 
doküman 1647’de çıkarılan himaye mektubuna atıfta bulunur; dahası, Eğri ka-
dısının benzer bir meseleye verdiği hüccetle birlikte 1647’de himaye mektu-
bunu verenin o zamanki (1664) Osmanlı sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmed Pa-
şa’nın (1661–1676) babası olduğunu yazar.4 Böylece Haziran 1647’de Köprülü 
Mehmed’in Eğri beylerbeyi olduğu açıklığa kavuşmuştur. 

Blaskovics, Köprülü’nün Eğri’deki görev süresini de belirlemeyi dene-
miş; ancak Macaristan’da mevcut belgelerden sadece paşanın kabaca hangi 
yıllar arasında Eğri’de bulunduğunu ortaya çıkarabilmiştir. Gyöngyös şehir ar-
şivinde bulunan belgeler, Blaskovics’e bu yılların tespitinde yardımcı olmuş-
tur.5 Bu belgeler, 20–29 Kasım 1645’te Şekici Mehmed’in Eğri valiliği makamı-
nı doldurduğunu6 ve aynı görevi 11 Ocak 1648’de Arslan Paşa’nın üstlendiğini 
ortaya koymuştur.7 Bu hesaba göre, Köprülü Mehmed’in bu iki tarih arasında 
kalan zaman zarfında Eğri vilayetinin başında bulunması gerekiyordu.

Eğer Köprülü Mehmed’in Osmanlı kroniklerinde yer alan özgeçmişine 
göz atarsak, Osmanlı müverrihlerinin Köprülü’nün Eğri’deki faaliyetlerinden 
hiçbir şekilde haberdar olmadıklarını görürüz. Üstelik aynı kaynaklarda, Blas-
kovics tarafından bildirilen tarihlerde, Köprülü Mehmed’in nerede olduğuna ve 
hangi makamlarda bulunduğuna dair birbirinden farklı bilgiler verilmektedir. 
Bunları büyük ölçüde aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

1. Sultanzade Semin Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı sırasında (31 Ocak 
1644–17 Aralık 1645) Trabzon beylerbeyi; daha sonra görev değişikli-
ğini takiben Anadolu’daki Köprü kasabasına yerleşti. Ardından 1647–
48’de Sultan İbrahim’in dördüncü veya yedinci hasekisine paşmaklık 
olarak verilmiş Şam’a ve aynı yıl Sivas’a vali atandı; Varvar Ali Paşa 
isyanını bastırmak üzere mütesellim olarak görevlendirildi.8

3 Szendrei, J., Miskolcz Város Története és Egyetemes Helyirata. 3. Kötet: Oklevéltár Miskolcz 
Város Történetéhez 1225–1843, Miskolcz, 1890, s. 296–297.
4 Szendrei, Miskolcz Város Története, s. 319–321.
5 Blaşkoviç, a.g.m., s. 43.
6 Blaşkoviç, a.g.m., s. 43; Fekete, L., “Gyöngyös város levéltárának török iratai I”, Levéltári 
Közlemények, 10 (1932), s. 318: Gyöngyös ahalisinin Şekici Mehmed Paşa huzurunda ettiği 
şikayete dair Eğri kadısı tarafından verilen hüccet, Eğri, 20–29 Kasım 1645 (Evail-i Şevval 1055). 
Bunun dışında Mehmed Paşa’ya ilişkin Eğri’de 21 Aralık 1645’te yazılan Macarca bir belge daha 
bulunmaktadır. Vesikada paşanın unvan veya lakabı anılmadığından o zamanki Eğri valisinin 
hangi Mehmed Paşa olduğu kesin tespit edilemiyor. Söz konusu belge, Eğri paşası tarafından 
Mişkofça’ya yerleşmek isteyen Kata adlı bir Szendrő’lü ve ağabeyine verilen himaye mektubudur 
(Szendrei, Miskolcz Város Története, s. 295–296).
7 Blaşkoviç, a.g.m., s. 43; Fekete, L., “Gyöngyös Város Levéltárának Török Iratai II”, Levéltári 
Közlemények, 11 (1933), s. 94: Eğri beylerbeyi Arslan’ın Gyöngyös’te bulunan birkaç Türk askerine 
yazdığı mektup. Belgede Eğri paşası askerlerin Eğri’ye gelip, Gyöngyös’e gidişlerinin nedenini 
açıklamasını emretmiştir. Eğri, 11 Ocak 1648 (15 Zilhicce 1057).
8 Silahdār Fındıḳlılı Mehmed, Silahdār Tārīhi, I, İstanbul, 1928, s. 225; “Tarih-i Vecihi”, Das 
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2. Kara Mustafa Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesini takiben (1644) 
Şam, Kudüs ve Trablus valisi, Köstendil sancakbeyi.9

3. Çok sayıda vilayetin başına tayin edildi.10

Tüm bunlardan sonra Köprülü Mehmed Paşa’nın yaşamını konu edinen 
çalışmaları incelediğimizde, o zaman da az önce sıraladığımız verilerle karşı-
laşırız. Köprülü Mehmed Paşa’nın Trabzon beylerbeyliği, Şam mütesellimliği 
ve daha sonra da Karaman beylerbeyi olarak Varvar Ali Paşa isyanını bastırdığı 
özel görevi literatürde kendine en çok yer bulmuş bilgilerdir.11 Osmanlı tarihinin 
büyük derlemelerini sunan şarkiyatçıların eserlerinde ise Şam, Kudüs, Trablus 
ve Köstendil valisi olarak ortaya çıkmaktadır.12 Her ne kadar Blaskovics buna 
dair Almanca ve Türkçe kanıtları yayımlamışsa da, Köprülü Mehmed’in Eğri 
valiliği bugüne kadar belirsizliğini korumuştur. Şu halde, Köprülü Mehmed’in 
Eğri günleri hakkında halen kroniklerin kuşkulu bilgileri kabul edilip anlaşıl-
maz bir şekilde gerçek olgu ya göz ardı ediliyor ya da dikkate alınmıyor. 

Köprülü Mehmed Paşa’nın Eğri ile ilgisini burada sıralanan dört olay da 
desteklemektedir. Bunlardan ilki, ilginç bir şekilde, Evliya Çelebi’nin seya-
hatnamesinde görülmektedir. Osmanlı gezgini, eserinin bir yerinde, 1657’de 
Kırım Tatarlarına esir düşen Erdellilerle Kırım Hanı arasında geçen bir konuş-
mayı iktibas eder. Buna göre Erdelliler, talihlerinin kötüye dönmesini geçmişte 
yaşanan bir hadiseyle açıklıyorlardı: “Hân’ım, ibtidâ Köprülü Egre paşası iken 
bizim Rakofçi kral [açık ki, burada kastedilen I. György Rákóczi (1630–1648) 
idi] ile hasm idi. Şimdi vezîr olup intikâm almak ister.”13

Erdellilerin bu iddiası arşiv kaynaklarınca teyit edilmektedir. Erdel pren-
si II. György Rákóczi (1648–1660), 1658 Kasımında kaleme alıp IV. Mehmed’e 

Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts, ed. Buğra Atsız, München: Trofenik, 1977, 
vr. 33v, 34v; Na‘īmā, Tārīḥ-i Na‘īmā, IV, İstanbul, 1281–1283, s. 243.
9 ‘Osmānzāde Tā‘ib Ahmed, Hadīḳat ül-vüzerā, Freiburg: D. Robischon, 1969, s. 104; Behcetī, 
Tārīh-i Sülāle-i Kūprīlī, Köprülü Kütüphanesi, No. 212, vr. 2b.
10 ‘Îsâ-zâde Târîhi, haz. Ziya Yılmazer, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1996, s. 71; Rāşid Mehmed 
Efendi, Tārīh-i Rāşid, I, İstanbul, 1282, s. 17; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, haz. 
Abdülkadir Özcan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 6.
11 Altınay, A. R., Köprülüler, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001, s. 14; Uzunçarşılı, İ. 
H., Osmanlı Tarihi, III/2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003, s. 415; Gökbilgin, M. T., 
“Köprülüler”, İslam Ansiklopedisi, VI, İstanbul, 1955, 893; Gökbilgin, M. T.– Reep, R. C., “Köprülü”, 
The Encyclopaedia of Islam, V, Leiden, 1986, 256; Shaw, S., History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey. I. Empire of the Gazis. The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1988, s. 208; Çabuk, V., Köprülüler, Ankara: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 1988, s. 3; İlgürel, M. “Köprülü Mehmed Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, XXVI, Ankara, 2002, 258.
12 Hammer-Purgstall, J., Geschichte des Osmanischen Reiches, VI, Pest: C. A. Hartleben’s 
Verlage, 1830, s. 4; Zinkeisen, J. W., Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, V, Gotha: 
Friedrich Andreas Perthes, 1857, s. 262; Jorga, N., Geschichte des Osmanischen Reiches, IV, 
Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1911, s. 75.
13 Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Topkapı Sarayı Bağdat 
307 Yazmasının Transkripsiyonu–Dizini, V, haz. Yücel Dağlı–Seyit Ali Kahraman–İbrahim Sezgin, 
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 74.
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(1648–1687) gönderdiği mektubunda, kendisini savunmak amacıyla, babası 
ve o zamanki Eğri beylerbeyi Köprülü Mehmed arasındaki hasmane ilişkiyi 
anlatır ve Mehmed Paşa’nın sadarete yükseldikten sonra öç almak istediğini 
ileri sürer:

“…elöttem levöknel Felsegedhez nagyob akartam lenni, de 
im kegyelmes Uram mire jutottam? Hatalmassagod Mehemet 
Passa Portai feő vezere mia? Ki maga boszszujat üzven, Egri 
Passa leven, Attyámra haragutt volt, meg eskütt, ha olly ember 
lesz valaha, nem csak Attyámon, de maradekinnis boszszujat 
teölti…”14

1658 yazında sadrazamın ordugâhına gönderilen Habsburg elçisinin ra-
porunda da benzer imâya rastlanmaktadır. Elçi, ordugâhta bulunan Türkler-
den, Rákóczi’nin, Eğri paşalığı esnasında Köprülü Mehmed Paşa’ya yolladığı 
bir mektubunda onunla alay ettiğini, bu yüzden sadrazamın daima prensle 
hesaplaşmak istediğini dinlemiştir:

“...er ein alte passion auf ihme hat, in deme er ungefahr 
vor 8 Jahren Bassa zue Agria währe hat ihm der Ragozi etlicher 
underthanen wegen einen spöttlichen brieff, auch ihme darinen 
minriret geschriben, weliches er bis aniezo ad notam genomben, 
und auff alle weis sich wider ihme zurechnen suehet.”15

Dördüncü arşiv kaynağı İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın kapsamlı çalışma-
sında mevcuttur. Köprülü Mehmed’in Şam’a tayininin ispatı için alıntılanmış 
mektupta, sadrazamın Eğri geçmişine dair yapılan ima görünmektedir; ama 
bu muhtemelen Uzunçarşılı’nın dikkatinden kaçmıştır. Bu metinden anlaşıldığı 
üzere Köprülü Mehmed, atama için talep edilen armağanı vermemesi nede-
niyle büyük bir ihtimalle Şam görevine başlamamıştır.16

Blaskovics tarafından sunulan görev tarihlerinin daha fazla kanıtlarla 
desteklenmesinden sonra, bir sonraki adımda, Osmanlı arşiv kaynaklarının 
yardımıyla Köprülü’nün Eğri’deki görev süresini daha kesin hatlarla belirle-

14 Szilágyi, S., Okmánytár II. Rákóczy György Diplomácziai Összeköttetéseihez, Budapest, 1874, s. 
639–641. Belgenin aslı: MNL OL [Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára/Macar Milli Arşivi, 
Macar Devlet Arşivi] E190, No. 9231. II. György Rákóczi’den Sultan IV. Mehmed’e, Varad, Kasım 
1658.
15 ÖstA [Österreichisches Staatsarchiv], HHStA [Haus-, Hof- und Staatsarchiv], Türkei I, Kart. 130, 
Konv. II, fol. 131. Julius Heinrich Wogni’nin raporu, Kesekfalu, 5 Eylül 1658.
16 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2, s. 415: * dipnot: “Rebievvelin altısında Şam eyaleti 
dördüncü haseki sultana paşmaklık verilüp Şam-ı şerif Egre’den mazul merhum Hüsrev paşa 
hazinedarlığından çıkma Mehmed Paşa mütesellim ve kaimekam tayin olunup peşin talep 
olunmakla oldahi mütehayyir kalup gitmemiştir.”
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meye teşebbüs edebiliriz. Bu anlamda 1512, 1516 ve 1517 numaralı Divan-ı 
Hümayun ruus defterleri, Köprülü Mehmed Paşa’nın Eğri’de bulunduğu yılla-
rı kapsayan ruus kayıtlarını ihtiva etmektedir. Bu defterlerden ilki 1641–1648 
(1051–1057),17 ikincisi 1644–1646, (1054–1056)18 üçüncüsü de 1645–1647 
(1055–1056)19 seneleri arasındaki tayinleri içermektedir. Bu üç defterin Eğri 
eyaletine ilişkin kayıtlarında tarihler ve kişi adları neredeyse tamamen uyuşu-
yor ve Blaskovics’in 20–29 Kasım 1645’te Şekici Mehmed Paşa’nın Eğri beyler-
beyi olduğuna dair tespitini doğruluyorlar (defterlerde sabık Sivas beylerbeyi 
olan Mehmed Paşa’nın lakabı açıkça yazmıyorsa bile bahsedilen kişinin Şekici 
Mehmed olduğu hususunda şüphe yoktur). Resmi kayıtlara göre Şekici Meh-
med 22 Kasım 1644–12 Aralık 1645 tarihleri arasında bu görevi icra etmiştir.20

Onu, vali koltuğunda 7 Mart 1646’ya kadar kalmış olan Şehbaz Paşa takip 
etti. Ardından Eğri’ye sabık Van beylerbeyi Şahin Paşa gelmiş; o ise bu görevi 
4 Kasım 1646 tarihine kadar sürdürmüştür.21 Her ne kadar 1517 sayılı deftere 
göre biraz daha önce olsa da, 25 Ekim’de görevinden ayrılması gerekmiştir. 
Son deftere göre 25 Ekim–4 Kasım arasında sabık Vulçitrin sancakbeyi Ahmed 
Eğri beylerbeyiydi; ancak atama ve göreve başlama büyük bir ihtimalle yalnızca 
kağıt üzerinde olmuştur. Eğri beylerbeyliği Ahmed’i takiben o zaman doğancı-
başı olan başka bir Mehmed’e bırakılmıştır.22 Bu şahıs, Eğri beylerbeyi olarak 
23 Mayıs 1647’de vezirlik ünvanı almıştır ve 5 Haziran 1647 tarihine kadar bu 
makamda kalmıştır. Halefi, o zaman kapıcıbaşılık payesine sahip Arslan Ağa ol-
muştur. Arslan Paşa, 15 Ocak 1648 tarihine kadar bu görevde hizmet vermiştir. 
Böylece bu defterleri esas alarak – Blaskovics’in de tespit ettiği gibi – 11 Ocak 
1648’de Eğri beylerbeyi makamını Arslan Paşa’nın doldurduğu kuşkusuzdur.23

Blaskovics tarafından belirtilen tarihlerde (20–29 Kasım 1646–11 Ocak 
1648) ruus defterlerindeki Eğri atamalarında Mehmed ismini taşıyan sadece 
bir şahıs vardır. Bu bağlamda eğer Köprülü Mehmed gerçekten Eğri’de bey-
lerbeyilik yaptıysa (ki herşey buna işaret ediyor), o zaman valilikte bulunduğu 
tarihler 4 Kasım 1646–5 Haziran 1647 olmalıdır.24

Bundan sonra Köprülü Mehmed’in Eğri’de bulunduğunu daha sağlam 
kanıtlarla ortaya koymak, kronik ve arşiv beglerinde verilen bilgileri birbiriyle 
eşleştirmek amacıyla Mehmed’in Eğri’den önce ve sonra hangi mansıplarda 
bulunduğunu tespit etmeye yönelik bir girişim kayda değer olacaktır. Os-

17 12 Nisan 1641–26 Ocak 1648.
18 6 Aralık 1644–16 Nisan 1646.
19 27 Şubat 1645–5 Şubat 1647.
20 Başbakanlık Osmanlı Arşivi [=BOA], Bâb-ı Âsâfî, Ruus Kalemi [=A.RSK] 1512, s. 39; 1517.
21 BOA, A.RSK 1512, s. 39; 1516, s. 33, 71; 1517, s. 54, 71.
22 BOA, A.RSK 1512, s. 39; 1517, s. 128.
23 BOA, A.RSK 1512, s. 39.
24 Blaskovics’in makalesinde anılan, Köprülü Mehmed Paşa’nın 15 Haziran 1647 tarihinde 
verdiği himaye mektubu böylece Arslan Ağa’nın bu tarihte henüz Eğri görevine başlamadığını 
göstermektedir.
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manlı tarihlerine bakılırsa, Köprülü Mehmed Paşa 1647’de Şam mütesellimi 
olmuştur. Yukarıda gösterildiği gibi, bu ancak Eğri’de bulunuşundan sonra 
gerçekleşebilirdi. İncelediğimiz tarihte Şam’a dair kayıtlar sadece 1512 sayılı 
ruus defterinde bulunmaktadır; ama defterdeki kayıtlar padişahın hasekisi Şi-
vekar’a yapılan 6 Nisan tarihli atıfla sona ermektedir. Aynı zamanda Kudüs’e 
dair kayıtlara göre, Şam kaymakamı malum Mehmed Bey 24 Kasım’da valiliği 
de almıştır. Böylece büyük olasılıkla, Haziran ve Kasım arasındaki bir tarihte 
Köprülü Mehmed mütesellim olarak tayin edilebilmiştir. Modern araştırmacı-
lara göre, müstakbel sadrazam, aynı yıl Karaman beylerbeyi ünvanını almıştır. 
Bu vilayete ilişkin kayıtlar da yalnızca 1512 sayılı defterde yer almaktadır. Fakat 
defterdeki son kayıtlar, vali makamında prensipte Köprülü’den önce bulunmuş 
olan İpşir Mustafa’ya aittir ve Köprülü Mehmed’le ilgili bir atıfla karşılaşılmaz.25

Sadrazamın daha önceki görevlerinde de benzer bir hadise yaşanmıştı. 
Köprülü Mehmed’in ne zaman Trabzon beylerbeyliği yaptığı aşağı yukarı bilin-
mektedir; Eğri’deki vazifesinden geriye doğru Trabzon’daki idareciliğine kadar 
hangi memuriyetlerde bulunduğunu saptamak ilk başta mümkün olmamak-
tadır. Zira yukarıda da belirttiğim gibi, daha önce doğancıbaşı olarak hizmet 
vermiştir; ancak bu bilgiye dair bir kayda rastlanmadığından mevcut defterler-
le bunu doğrulamak mümkün değildir. 1497 numaralı Divan-ı Hümayun defte-
rinde ise, doğancıbaşı görevini üstlenenlerin isimleri göze çarpmaktadır; so-
run şu ki, 1647’den itibaren bunlar arasında doğancıbaşı Köprülü Mehmed’in 
adına rastalanmamaktadır; çünkü Köprülü Mehmed doğancıbaşılık hizmetini 
Eğri atamasından (1647) önce üstlenmiştir. Divan-ı Hümayun ruus defterleri 
haricinde Kamil Kepeci fonunda da bu döneme ait 258 ve 259 numaralı iki ruus 
defteri bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1054 yılının kayıtlarını (10 Mart 1644–26 
Şubat 1645) ihtiva eder. Bu defterde doğancıbaşı olarak biri Hasan26 diğeri 
Abdurrahman27 adında iki kişiye rastlanır. 259 numaralı 1055 yılına (27 Şubat 
1645–16 Şubat 1646) ait defterde ise doğancıbaşıyla alakalı bir kayıt yer almaz. 
Ne yazık ki, bu da bize Köprülü’nün doğancıbaşı görevinin izini sürmek adına 
fazlaca yardım etmemektedir.

Bundan da anlaşılacağı gibi, henüz Köprülü Mehmed’in Trabzon valiliğini 
dahi açık ve kesin bir şekilde doğrulamaya muktedir değiliz. Kroniklerde bahsi 

25 Köprülü Mehmed’in mütesellim tayini muhtemelen kâğıt üzerinde kalmıştır. Siyavuş Paşa’nın 
kethüdasının yukarıda da değinilen mektubuna göre Köprülü beklenen karşılığı vermeyerek yeni 
görevine başlamamıştır. Bu belgeden Şam’ın yedinci değil, dördüncü hasekiye verildiği de ortaya 
çıkmaktadır. (Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 415.) Ayrıca Sadrazam Hezarpare Ahmed Paşa’nın 
(21 Eylül 1647–7 Ağustos 1648) Köprülü’nün Karaman’a atandığını içeren telhisinde daha ilginç 
verilere rastlanabilir. Buna göre Köprülü Mehmed Paşa’nın Karaman’daki selefi İpşir Mustafa değil, 
Ahmed adlı bir paşaydı. Bu telhiste Köprülü Mehmed Paşa sabık Şam beylerbeyi ve uzun süreli 
bir İstanbul ikametinden sonra Karaman valisi olarak anılmaktadır. Bu bilgiye göre Köprülü’nün 
Şam’a gitmediği varsayılabilir. (Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2, s. 415; BOA, A.RSK 1512.)
26 BOA, Kamil Kepeci [=KK] 258, s. 28.
27 BOA, KK 258, s. 45.
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geçen bu görevle ilgili olarak, en azından, Sultanzade Semin Mehmed’in sad-
razam olduğu tarihle rastlaşıp rastlaşmadığı kontrol edilebilir. Bu döneme ait 
ruus defterlerinin tarih yazarlarını tam olarak desteklediği söylenemez. Trab-
zon eyaletine dair ilk kayıtta 30 Nisan 1644–26 Ekim 1644 tarihleri arasında vi-
layet beylerbeyliğini Büyük Mirahur Ahmed’in yaptığı belirtilmektedir.28 Ardın-
dan onu 26 Ekim 1644–23 Temmuz 1645 arasında sabık Şehrizor beylerbeyi 
Ahmed Paşa izlemiştir.29 Bu Ahmed’i de 23 Temmuz 1645’te Konya’dan gelen 
Bostan Mustafa Ağa takip etmiştir. Mustafa Paşa, 1646 Nisan sonu,30 ve Ma-
yıs/Haziran’da31 Trabzon beylerbeyliğinde ibka edilmiştir.32 Bu veriler ışığında, 
eğer Köprülü Mehmed Trabzon valiliği yaptıysa, o halde 31 Ocak 1644–30 Ni-
san 1644 tarihleri33 arasında orada bulunmuş olabilirdi; ancak bu bir kaç aylık 
zaman dilimine dair bir kayıt bulunmamıştır.

Yukarıda açıkça görüldüğü gibi, Köprülü Mehmed’in sadece Eğri bey-
lerbeyliği değil, diğer birçok görevinin arşiv kaynaklarıyla belirlenmesi ciddi 
zorluklarla karşılaşmaktadır. Ne Divan-ı Hümayun ve Kamil Kepeci fonlarının 
ruus, tahvil defterlerinde ve belgelerinde ne mühimme ve maliyeden müdevver 
defterlerde, ne de şikâyet ve ruznamçe defterlerinde bu görevlendirmeyi doğru-
layabileceğimiz verilere rastlanmamaktadır. Buna rağmen Köprülü Mehmed’in 
özgeçmişine dair edindiğimiz üç kesin bilgi tüm açıklığıyla ortaya konabilir:

1) Eğri beylerbeyi olmadan önce doğancıbaşı olarak hizmet vermiştir.

2) 4 Kasım 1646–5 Haziran 1647 arasında Eğri beylerbeyliği yapmıştır.

3) 23 Mayıs 1647’de vezirlik payesi almıştır.

Kısa araştırmamızın sonuçları, yüksek rütbeli Osmanlı ricalinin özgeç-
mişinin tasviri sırasında kronikleri ve bunları esas alan çalışmaları birincil sa-
yan yaklaşımların sürdürülemezliğine ışık tutmaktadır. Tabii ki bu, söz konusu 
eserlerin sunduğu verilerin reddedilişi anlamına gelmediği gibi, arşiv kaynak-
larıyla ve başka yollarla ortaya çıkan bilgilerle onları kontrol etmek gerektiği 
anlamını taşımaktadır. Eğer bunu uygularsak József Blaskovics’le vuku bulan, 
onyıllarca süren temel gözlem ve yeni sonuçları dikkat dışı bırakan araştırma 
eserleriyle tekrar tekrar karşılaşma bahtsızlığının üstesinden gelebiliriz.34

28 22 Safer 1054–24 Şa‘ban 1054. BOA, KK 258, s. 22.
29 24 Şa‘ban 1054–29 Cemâziyelevvel 1055. BOA, KK 258, s. 61.
30 Evâsıt-ı Rebiülevvel 1056.
31 Rebiülâhır 1056.
32 BOA, A.RSK 1517, s. 24.
33 21 Zilka‘de 1053–22 Safer 1054.
34 Değişim – en az konumuz hakkında – kısmen başladı, çünkü Britannica Online Encyclopedia 
“Köprülü Mehmed Paşa” maddesinde sadrazamın Eğri valiliğinin tarihi (1647) meraklı okuyucuya 
artık sunulmaktadır. www.m.eb.com/topic/322093/Koprulu-Mehmed-Pasa.
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Abstract

Köprülü Mehmed Pasha at Eger:  
Some Remarks on the Administrative Career of an  

Ottoman Dignitary

Köprülü Mehmed Pasha was undoubtedly a prominant figure in the 17th 
century Ottoman political and military history. He was to a great extent influ-
ential in the formation of the Ottoman state politics in the middle of the 17th 
century and was the founder of a vizirial family that stayed in power nearly half a 
century. Ottoman historiography sought for a long time to reconstruct Köprülü 
Mehmed’s political career by means of collecting data from the 17th century Ot-
toman chronicles. This paper points out to the shortcomings of using chronicles 
without resorting to archival documents in writing an Ottoman stateman’s life. 
In this regard, although József Blaskovic has convincingly established in the 
1960s that Köprülü Mehmed Pasha at one point in his political career became 
the governor-general of Eger, this basit fact is still omitted by many among the 
Ottoman historians. This paper aims to limit Köprülü Mehmed’s tenure in Eger 
with specific dates based on the ground of appointment data in the ruus regis-
ters kept in the Prime Ministry’s Ottoman Archives, Istanbul. 

Keywords: Köprülü Mehmed Pasha, the Province of Eger, ruus registers, 
17th century Ottoman chronicles, József Blaskovics.
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OTTOMAN BUILDINGS OF BUDA IN A TURKISH DRAWING OF1684
FROM THE MARSILI-COLLECTION OF BOLOGNA   
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Abstract

We have relatively few visual sources about Ottoman buildings and architecture in the 17th 
century Buda. I shall present a relatively little-known - because wrongly identified - large-size 
Turkish drawing portray of the unsuccessful attempt to liberate Buda in 1684. The drawing 
shows several Ottoman buildings and their architectural structure with Osmanli (Ottoman) 
inscriptions. The drawing constitutes part of the Marsili collection, which was found in the 
University Library of Bologna and contains the western (usually Italian, Latin, German), and 
Turkish written documents, or those which were collected by Luigi Ferdinando Marsili (1658-
1730). Marsili, who spent a significant part of his life serving the emperor, fighting against 
the Ottomans in Hungary (practically from the siege of Vienna in 1683 to the peace treaties of 
Karlowitz in 1698-1699), was not only a soldier and talented, well-trained military engineer, 
but a passionate collector too. Having identified the inscriptions of the drawing, in compar-
ison with the other two Turkish maps known from the era we can state that this image is 
significantly different from the other two Turkish works at several points. Since the maps of 
strategic importance showing the more important buildings and parts of the fortress, bas-
tions, towers, gates and the important parts around the town like hills, waters (stream, lake) 
and the major buildings, these were most probably prepared and used for military purposes, 
while the Ottoman image of the siege of Buda in 1684 was made with miniature techniques, 
similar to the ones used in chronicles, with drawings and in artistic nature; this is a drawing 
of the town and the siege without significant military value.

Keywords: map, drawing, Luigi Ferdinando Marsili, Ottoman Hungary, Ottoman archi-
tecture.

We have relatively few visual sources about Ottoman buildings and architecture in 
the 17th century Buda.1 I shall present a relatively little-known – because wrongly iden-
tified – large-size Turkish drawing portraying the unsuccessful attempt to liberate Buda 
in 1684. The drawing – conserved in the Marsili collection of Bologna2 and published in 
Hungarian3 – shows several Ottoman buildings and their architectural structure; further-
more Ottoman inscriptions help us to identify them one by one. My attention turned to 
this map of Buda during my research in Bologna on the basis of the verbal communica-
tion with Maurizio Pistoso, the Professor of Persian language at the University of Bolo-

1 Rózsa, G., Budapest Régi Látképei (1493-1800), Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963, 19992 (Monumenta 
Historica Budapestinensia II), pp. 132-141; Fehér, G., A Magyar Történelem Oszmán-Török Ábrázolásokban, 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.
2 Machaeva, O., “A Little-Known Collection of Turkish Manuscripts: The “Fondo Marsigli” of Bologna University 
Library”, The Tukish Studies Association Bulletin, 18/1 (Spring 1994), pp. 79-83.
3 F. Molnár, M., “Egy ‘Ismeretlen’ Török Ostromrajz Luigi Ferdinando Marsili Gyűjteményéből”, Hadtörténeti 
Közlemények, 119/2, 2006, pp. 373-388. 
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supported by the OTKA research scholarship (n.OTKA PD 105020). molnar.monika@mta.btk.hu.
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gna and his publication4. The present study takes part of my current research 
project entitled “Personal Network of Italian Military Writers and Diplomats 
between Vienna and Istanbul in the 17th Century”.

Fig. 1. Siege of Ottoman Buda in 1684

The drawing (Fig. 1.) constitutes part of the Marsili Collection. The so 
called ‘Fondo Marsili’ found in the University Library of Bologna, now is par-
tially located in the manuscript collection of the library and partially in the 
Marsili Museum opened in the neighbouring rooms. The collection contains 
the western (usually Italian, Latin, German), or Turkish documents written, or 
collected by Luigi Ferdinando Marsili (1658–1730).5 

This nobleman from Bologna had an extremely complex knowledge of 
the Turks, which he had got both in Europe and in the core of the Empire. First, 
in 1679, he went to the court of the Sultan with the staff of the new Venetian 
ambassador, Pietro Civrani, and stayed there for almost a year. Marsili started 
here collecting data on the recent situation and the military organization of 
the Ottoman Empire. When he returned, he entered the service of Emperor 
Leopold I. Immediately before the Ottoman siege of Vienna (1683), Marsili was 

4 Pistoso, M., “Una Pianta Ottomana di Buda”, Oriente Moderno, Nuova serie, 15/86 (1996), pp. 
127-132. 
5 Stoye, J., Marsili’s Europe: 1680–1730. The Life and Times of Luigi Ferdinando Marsili, Soldier 
and Virtuoso, New Haven – London: Yale University Press, 1994; F. Molnár, M., “An Italian 
Information Agent in the Hungarian Theatre of War: Luigi Ferdinando Marsigli between Vienna and 
Constantinople”, A Divided Hungary in Europe, vol. 2: Diplomacy, Information Flow and Cultural 
Exchange, ed. by S. Brzeziński, Á. Zarnóczki, Newcastle: Cambridge Scholars, 2014, pp. 85-105; La 
Politica, la Scienza, le Armi. Luigi Ferdinando Marsili e la Costruzione Della Frontiera dell’Impero e 
dell’Europa, ed. Raffaella Gherardi, Bologna, 2010; Kolçak, Ö., “A Bolognese Polymath in Ottoman 
Lands: The Life and Activities of Luigi Ferdinando Marsigli in the Ottoman Empire”, Marmara 
Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-26 Eylül 2010, ed. Bayram Öztürk, İstanbul: Türk 
Deniz Araştırmaları Vakfı, 2010, pp. 46-51.
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captured and returned to the imperial army only after nine months of Turkish 
captivity.6 Marsili, spent a significant part of his life serving the emperor7 fight-
ing the Ottomans in Hungary (practically from the siege of Vienna in 1683 to 
the peace treaties of Karlowitz in 1698–1699). In addition he participated in 
various secret and official diplomatic missions in Rome and also in Istanbul. 
At the negotiations of the Treaty of Karlowitz (1698–99) he was “councillor 
assistant” of the imperial delegation8. After the signing of the peace, the Em-
peror appointed Marsili as the commissioner to the Habsburg–Ottoman bor-
der demarcation.9 Marsili’s principal work about the Ottomans, entitled Stato 
militare dell ‘Impero Ottomano, incremento e decremento del medesimo, was 
published in Italian and in French only two years after his death when a num-
ber of authors recognized that the Ottoman Empire had arrived at a point of 
decline.10 In this book Marsili summarizes all his knowledge about the Otto-
mans, while his main goal was to help, by means of information, the project of 
reconquering the European territories occupied by the Ottomans.11 

Marsili was not only a soldier and talented, well-trained military engi-
neer, but a passionate collector too. He collected all types of information and 
for this reason more recent scholars describe him also as a spy12. Accordingly, 
he collected quite a large amount of materials not only about the Ottoman 
geographical, ethnic, political etc. characteristics, but also that of the Hun-
garian Kingdom,13 partly recording his own experiences and partly relying on 

6 Luigi Ferdinando Marsili, Ragguaglio della Schiavitù, ed. Bruno Basile, Roma: Salerno, 1996.
7 Gherardi, R.–Martelli, F., La Pace degli Eserciti e Dell’economia: Montecuccoli e Marsili alla Corte 
di Vienna, Bologna: Il Mulino, 2009.
8 F. Molnár, M., “Der Friede von Karlowitz und das Osmanische Reich”, Frieden und 
Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Das Osmanische Reich und die 
Habsburgmonarchie in der Frühen Neuzeit, hrsg. Arno Strohmeyer – Norbert Spannenberger, 
Stuttgart: Franz Steiner-Verlag, 2013, pp. 197-220.
9 F. Molnár, M., “L. F. Marsili e gli ottomani. La frontiera asburgico-ottomana dopo la pace 
di Carlowitz”, La Politica, la Scienza, le Armi. Luigi Ferdinando Marsili e la Costruzione della 
Frontiera dell’Impero e dell’Europa, ed. Raffaella Gherardi, Bologna, 2010, pp. 147-172; Gardi, 
A., “Osservando il Nemico. Luigi Ferdinando Marsigli e il Mondo Turco”, L’Europa Divisa e i Nuovi 
Mondi. Per Adriano Prosperi, ed. Massimo Donattini, Giuseppe Marcocci, Stefania Pastore, II, Pisa: 
Scuola Normale Superiore, 2011, pp. 98-99.
10 F. Molnár, M., “The Crisis of the Ottoman Empire Seen by 17-18th-century Italians”, Empires 
and Nations from the 18th to the 20th Century, I, ed. Antonello Biagini – Giovanna Motta, Cambridge 
Scholars Publishing, 2014, pp. 39-48.
11 Luigi Ferdinando Marsili, Stato Militare dell’Impero Ottomano, Incremento e Decremento del 
Medesimo, Aia-Amsterdam, 1732.
12 Bene, S., “Acta Pacis - Peace with the Muslims: Luigi Ferdinando Marsili’s Plan for the 
Publication of the Documents of the Carlowitz Peace Treaty”, Camoenae Hungaricae, 3 (2006), pp. 
113-146.
13 Veress, E., “Gróf Marsili Alajos Ferdinánd Olasz Hadi Mérnök Jelentései és Térképei Budavár 
1684–1686-iki Ostromairól, Visszafoglalásáról és Helyrajzáról”, Budapest Régiségei, 9 (1906), pp. 
103-170; F. Molnár, M., “Le Ricerche Ungheresi del Fondo Marsili di Bologna. Annuario”, Studi 
e Documenti Italo-Ungheresi, Roma-Szeged: Accademia d’Ungheria in Roma Istituto Storico 
‘Fraknói’–Università degli Studi di Szeged, Dipartimento di Italianistica, 2004, pp. 38-49.
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other sources.14

The large (length 144 centimetre, width 76.5), rectangular Ottoman 
drawing of the siege made with Indian ink and watercolour technique using 
bright colours, is found in the Bologna University Library in a small room 
full with display cabinets next to the manuscript collection, in the top part of 
display cabinet No: 4. of the so called ‘Marsili Museum’, under label Rotulo 
14. The picture was restored in the early 1980s, but it was glued on the can-
vas framing it at the time of exhibiting in the museum or at the time when 
it arrived to Bologna. Unfortunately we do not have any information about 
neither the creator of the picture nor the exact circumstances of obtaining 
by Marsili. When he returned to Italy and embarked upon to organise to 
catalogue his collection, Marsili wrote an interesting letter about the cre-
ation of his oriental manuscript collection,15 however it does not refer to the 
circumstances of obtaining the individual pieces. Therefore, since Marsili 
took part in the unsuccessful siege of Buda in 1684 as well as the success-
ful siege by the Emperor in 1686, we can only assume that he obtained the 
drawing of the siege somehow in the fortress itself either during the first 
or the second occasion, presumably during the latter as we will see from 
the dates. 

According to the note under the drawing in the display cabinet, the pic-
ture shows Vienna besieged by the Ottomans in 1683. The drawing of the siege 
was presumably recorded on the basis of the Italian („Assedio di Vienna diseg-
nato da ’Turchi”) and Latin („Obsideo viennensis Anno 1683 a turcis descrip-
ta”) descriptions and the description („Disegno dell’Assedio di Vienna e che fu 
composto da Turchi e che fu trovato nelle Tende loro quando sotto di tale piazza 
restó disfatto l’esercito ottomano”= Drawing of the siege of Vienna, prepared 
by the Turks, which was found in their tents when the Ottoman army suffered 
a serious defeat under the fortress mentioned) found in the inventory of the 
material of the Academy of Sciences (l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di 
Bologna) founded by Marsili after 1712 (formally inaugurated in 1714)16. These 
statements were however certainly not written by Marsili, since the Italian 

14 Frati, L., Catalogo dei Manoscritti di Marsili Con servati nella Biblioteca Universitaria di Bologna, 
Firenze, 1928. (This contains only the MSS written by himself, but does not include those writings 
and books collected by him during his trips, and brought to Bologna).
15 Sorbelli, A., “Lettera-Prefazione al Catalogo dei Manoscritti Orientali”, Scritti Inediti di Luigi 
Ferdinando Marsili, Bologna: Zanichelli, 1930, pp. 169-186.
16 A constitution for the Institute of Science was approved on 12 December 1711. See: Atti legali 
per la fondazione dell’Istituto delle Scienze, ed arti liberali per memoria degli ordini ecclesiastici, e 
secolari che compongono la città di Bologna. Bologna, Nella Stamperia Bolognese di S. Tommaso 
d’Aquino, 1728.
Marsigli’s goal with the Institute was to gather all modern scientific knowledge within the rooms 
of an old senatorial residence, the Palazzo Poggi, now headquarters of the rector of the University 
of Bologna.
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military engineer who knew both fortresses very well personally could not 
have made such a serious mistake. 

The drawing shows Buda attacked by the emperor’s army, not Vienna 
besieged by the Ottomans17 which is clearly proved. In order to justify this 
it is enough to carefully observe the buildings of the besieged fortress and 
it becomes immediately clear – even without translating the texts written in 
Turkish – that it is a place possessed by Ottomans, not Christians. The most 
obvious signs of this are the minarets among the houses here and there, the 
crescents on the buildings connected to them (i.e. on the mosques) as well as 
the clearly visible crescents on some of the flags that can not be perfectly seen 
due to not being finely elaborated (Figs. 2.1., 2.2.). 

 Fig. 2.1. Crescents on the flags    Fig. 2.2. Crescents on the mosque

Also carefully observing the schematic drawings of the besieging 
troops on the right and the top of the picture and especially their flags, 
we can state that many of them shows the cross, the sign symbolising 
Christian troops.

And if we read the few (total of 20) but very interesting Turkish defini-
tions of the buildings of the town – let me refer to the simplest notes here like 
the tomb of Gül Baba (Fig. 3.) or the Vienna gate since we use these names 
unchanged even today – it becomes completely clear that the town shown is 
the Ottoman Buda itself. 

17 Before Prof. Pistoso, this fact had been already notified by a Polish orientalist, Zygmunt 
Abrahamowicz in the schedules of the library indicating the use of the pieces by researchers, on 
26th September, 1980, and furthermore by Arduini, F., “La Biblioteca Universitaria”, Laboratori 
Storici e Musei dell’Universitá di Bologna. I Luoghi del Conoscere, Bologna: Banca del Monte di 
Bologna e Ravenna, 1988, p. 162 and fig. 2.
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Fig. 3. Tomb of Gül Baba (Gül Baba türbesi)

Let us turn to the issue of the dating of the picture: this is not difficult 
even despite the fact that there were six efforts to get the capital of the me-
dieval Hungarian Kingdom, Buda – occupied in 1541 with a ruse – back from 
the Ottomans (in 1542, in 1598, in 1602, in 1603, in 1684 and finally in 168618) 
since the date of the picture is given on the drawing of the siege by the drawer 
himself three times. The year is first shown in the fenced area on page 1.3., 
then the same date is written twice close to each other on page 1.5. This date 
is year 1096 according to the Hijra, which refers to the period between 8th 
December 1684 and 27th November 1685 AD in Christianity. 

Since this period refers to the period after the siege (which was finished 
in the end of October) we can reasonably assume that the drawing of the siege 
was prepared later, after the allied troops of the emperor’s army, the Polish 
and the Hungarian had left the area of the fortress. This is verified by the elab-
oration of the composition by the artist who obviously had lived in the town 

18 Fekete, L., “Budapest a Törökkorban”, Budapest Története, III, ed. Szendy Károly, Budapest: 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944, p. 24.
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or stayed there temporarily but certainly for a longer period of time: drawing 
the town in details like miniatures while showing the siege operations much 
more schematically.

Thinking today it is easy to imagine that the Ottomans were happier to 
preserve for themselves and posterity a heroic battle ending in victory than a 
siege ending in a bad failure and withdrawal like the one under Vienna in 1683. 
Drawings of sieges like the one presented here have helped historians, who 
wrote chronicles of these decades later times as well. For example Raşid, the 
official historian of the court (died in 1740) or Silahdar Mehmed (1658‒1723), 
who is also called Fındıklı after his birthplace. A chapter describing the siege 
of Buda in 1684 of the chronicle entitled ‘Zeyl-i Fezleke’ of Silahdar telling 
the history of the events between 1659 and the 1720s has been published in 
Hungarian thanks to the work of Lajos Fekete.19 Talking about the chronicle 
of Silahdar, Fekete mentions that official documents, verbal information and 
most probably the map and drawing of the besieged fortress could serve as 
his sources, since Silahdar proves to have had very precise and detailed topo-
graphic knowledge in his description, in spite of the fact that he did not take 
part in these battles so he could not be an eyewitness of the events.20

The question is raised: How is it possible that such an important and 
striking size of drawing has not been noticed by either Endre Veress, who ac-
tually worked in the Fondo Marsili collecting and processing the materials re-
lated to the sieges in 1684 and 1686 including two unparalleled Turkish maps 
of Buda, or any other researchers arriving from Hungary to Bologna? 

The answer to this question seems to be relatively simple: the above 
mentioned explanatory text of the drawing of the siege referring to the siege 
of Vienna may easily deceive the observer and since the subject drawing was 
not categorised either with the documents written in western languages or the 
eastern manuscript materials, its modern categorisation has not taken place, 
therefore it has remained hidden from researchers approaching the material 
through the catalogues. The eastern material of the Marsili collection contain-
ing over 500 volumes has two more detailed, printed catalogues in addition to 
the two old handwritten catalogues21: the first one was compiled in the late 19th 
century by a Russian orientalist, Rosen, who was young at that time, which pri-

19 Fekete, “Budavár 1684-ik Évi Ostroma”, Hadtörténelmi Közlemények, 39 (1938), pp. 77-103 
and 205-228.
20 Fekete, “Budavár 1684-ik Évi Ostroma”, p. 82.
21 Mezzofanti: Catalogo de’ Manoscritti Orientali, che si Conservano nella Biblioteca della R. 
Universitá di Bologna (BUB Ms. 4111); Assemani: Index Librorum Bibliothecae Marsilianane 
Graecorum, Latinorum, Hebraicorum, Arabicorum, Turcicorum et Persicorum, nec non Ruthenico 
e Illyrico Sermone, tum Manoscriptorum, tum Impressorum... In Septem partes dividus. (BUB Ms. 
2951)
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marily organises the Arabian works22 constituting the majority of the collection 
of course according to the scientific expectations of the era; the other one is a 
really modern, carefully prepared, detailed work about the materials written 
in Persian.23 However, apart from a few short announcements, a comprehen-
sive, printed catalogue of the Turkish material containing approximately 170 
volumes has not been published – although as I know it has been prepared as 
a result of the work of a Turkmen researcher, Orazgozel Machaeva24 – which 
makes access to the materials and navigation in them very difficult. 

The drawing presented here rises some interesting questions to be re-
solved in addition to the problem of its “unknown” nature25. During a more 
careful study of the drawing of the siege it soon emerges that the schematic 
drawing of the fortress wall and the hillside below, together with the bastions 
and houses etc. does not form a continuous line everywhere; moreover, the 
lines of the map are completely broken and split in one place. 

It is not difficult to point out however that this really large map was not 
one piece, but compiled from ten same size, larger parts, which are each di-
vided further by one less sharp line. Folding these out and joining them to-
gether, the parts were glued on a large canvas (most probably in Bologna), 
which still keeps them together. 

After all we could conclude that the pieces of the map were placed togeth-
er wrongly, but this is not true because it can not be compiled any better from 
the existing pieces. We might think that some parts are missing, but comparing 
the number and location of the bastions with the other two maps in Turkish 
language also found in the Marsili collection and published by Veress26 – which 
belong to the few sources we have that help us study Buda in the Ottoman 
times in addition to the detailed description by Evliya Çelebi27 – the drawing 

22 Rosen, V., Remarques sur les Manuscrits Orientaux de la Collection Marsili á Bologne. Suivies de 
la Liste Compléte des Manuscrits Arabes, Rome, 1885.
23 Piemontese, A. M., Catalogo dei Manoscritti Persiani Conservati nelle Biblioteche d’Italia, Roma: 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989, pp. 3-35.
24 Machaeva, O., “A Little-Known Collection of Turkish Manuscripts: The “Fondo Marsigli” of 
Bologna University Library”, The Tukish Studies Assocation Bulletin, 18/1 (Spring 1994), pp. 79-83.
25 In Hungary worked some cartographers in that time. For example Ebu Bekir b. Behran el-
Dımaşkî Efendi (from Damascus, d. 1691) was trusted to survey the Hungarian and German 
territory (“ale’l-acele Engürüs ve Cermanya memleketinin şekl-i müşahhasla tahrîr ve tasvîri 
ile me’mûr olduğumuz ecilden ...”, Universitätsbibliothek, Dresden, Eb. 370, vr. 1b) for his huge 
geographical project of Atlas Major. See Sarıcaoğlu, F. “Ebû Bekir b. Behrâm”, DİA, X (1994), 
110-111. This anonym map can be inserted in the rich tradition of city and waterway maps, see 
Sarıcaoğlu, F., Pîrî Reîs’den Örfî Paşa’ya Osmanlı Tarihî Haritaları ve Tarihî Coğrafya Eserleri, 
İstanbul: Çamlıca, 2015, pp. 35-40. 
26 Veress, E., “Gróf Marsili Alajos Ferdinánd Olasz Hadi Mérnök Jelentései és Térképei Budavár 
1684–1686-iki Ostromairól, Visszafoglalásáról és Helyrajzáról”, Budapest Régiségei, 9 (1906), pp. 
103-170.
27 Evlia Cselebi Török Világutazó Magyarországi Utazásai, 1660–1664, ed. Karácson Imre, 
Budapest: Gondolat Kiadó, 19852, pp. 266-296.; Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zillî, 
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completely correlates with the situation known from other sources especially at 
the seemingly problematic joints, in spite of its disproportional characteristics. 

So we can exclude the possibility of wrong adjustment and state that 
the drawing is complete, and we only have the strange explanation that the 
artist drawing the picture of the siege of Buda in 1684 from an Eastern side 
perspective tried to somehow ‘correct’ the rather deformed proportions of his 
own picture this way.

Let me say a few words about the problem of the top and bottom parts 
of the drawing that has already been mentioned. It becomes clear from the 
details on the top of the picture that it is a siege of a fortress, but the two parts 
of the picture – apart from a few spots that look like flying bombs – are not 
closely related to each other, they could be completely separate, if there were 
not the same type of troops on the right of the map, and we could not see a 
Turkish style building among the troops on part 2.2. (Fig. 4.). 

Fig. 4. Building among the troops

Approximately locating the building we most probably see the Hizir Baba 
monastery.28 The drawing of the siege may be mostly deemed as authentic, 
since it was mostly directed towards the lower part of the Western side of the 
fortress from Tabán and Naphegy, and towards Föld (Ground) bastion from 
today’s Rózsadomb and Kis-Svábhegy on the Northern side, as the attackers 
positioned their troops here according to chronicles.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 Numaralı Yazmanın 
Transkripsiyonu – Dizini 6. Kitap, haz. Seyyid Ali Kahraman-Yücel Dağli, İstanbul, 2002. 
28 See Veress, “Gróf Marsili Alajos Ferdinánd”, p. 50; Fekete, “Budavár 1684-ik évi Ostroma”, p. 
100 (Map of Buda and its surroundings).
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Let us examine the Turkish building names found on the drawing.

(Fig. 5.) (part 1.1.)

- The larger bastion on the right Toprak tabyası (Ground bastion). The 
Turkish artist used the words tabya (bastion) and kule (tower) to define the 
bastions. The creator of the other known Turkish language map of Buda used 
the expression ‘kule’ for all bastions except for the Gümüş and Altın tabya 
(bastion).29 

- The smaller bastion on the left Erdel tabyası (Transylvanian bastion). As 
we know today the Erdel tabyası was not located in the place shown on the 
drawing, that is not between the Ground bastion and the Vienna gate, but it 
could be the second large bastion in the opposite direction from the Vienna gate. 
The creator of the picture nicely drew this large size bastion, only the name is 
missing. 
- Small Turkish style building with trees Gül Baba Türbesi (the tomb of Gül 
Baba). The writing of the word türbe is strange because instead of the normal 
writing of ت the writer used an other Arabic letter of the ‘t’: ط.

Fig. 5. Underside detail, right side

29 See Veress, “Gróf Marsili Alajos Ferdinánd”, pp. 43-48 and the map.
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(Fig. 6.) (part 1.2.) 

- Ekşi Aş tabyası (Sour Soup bastion) on the top of the picture

- The ornamental tower with crescent Saat kulesi (Clock tower). This 
tower was the ‘church tower” of the Fetih (victory), or Saat (clock) mosque 
converted from a Christian church. This tower remained from the Maria Mag-
dalene church that can be seen today in the Buda Castle on Kapisztrán Square.

- High tower on the right Beç kapusu (Vienna gate)

- Small gate on the left Orta kapusu (Middle or Central gate). Not marked 
on the map of Buda published by Endre Veress, he does not mark a gate here. 
The Jewish gate was here in medieval times, the place of which is still an ex-
isting entrance to the Castle.

 Fig. 6. Underside detail, 2nd from the right side

(Fig. 7.) (part 1.3.) The name of the gate above Su tabyası (water bas-
tion) is indistinct, illegible, but if we try to identify it with the help of our oth-
er Turkish map, it can not be anything else than the Ahorluk kapusu (Stable 
gate), since this led to the stables also presented on the drawing. The inscrip-
tion next to Kasım Paşa’s Tower, between the two flags is also illegible, but it 
would presumably be Karakaş too, see part 1.4.
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- The large bastion on the top Kasım Paşa kulesi (Kasım Pasha’s tower)
- The gate below is Tabya kapusu (Bastion gate)30

- Opposite to it Haber kulesi (News tower)
- The two gates next to each other Su kapusu aded 2 (Water gate, two 

pieces)
- The bastion on the bottom Su tabyası (Water bastion)
- Area with rails at the Water gate Şaronpo (barrier)31

- Area with rails next to the bastion Yeni Şaronpo sene 1096 (New bar-
rier, 1096 year)

Fig.7. Underside detail, middle part

30 According to the map published by Veress, here, close to the Kasım Paşa Kulesi should be 
found the Ova kapusu, i.e. Plain-Gate.
31 Also the other map mentions a serampo, describing it as made by Siavuş Ağa, full of water, and 
that it was defended by the troops of the yeniçeri-ağası of Buda. See: Veress, “Gróf Marsili Alajos 
Ferdinánd”, p. 45.
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(Fig. 8.) (part 1.4.) 

- Bastion on the top Karakaş kulesi (Karakas tower)32

- On the bottom in the town Ahorlar (Stables)

 Fig. 8. Underside detail, 2nd from the left side

(Fig. 9.) (part 1.5.)33

- In the first square Topçı kerhanesi (Workshop of artillerymen), ?, 1096

- 1096 again in the other interior place, the part below is illegible

- Below the house next to the tower on the right side of the square 
Zindân (Prison)

- The gate opening from the first square Küçük kapusu (Small gate)

32 On the map by Veress it is called the Tower of Karakaş Paşa. It has also been mentioned that it 
was built by Karakaş Paşa when he was the governor of Buda in 1620. Veress, “Gróf Marsili Alajos 
Ferdinánd”, p. 44.
33 I could not read the word written below the year (which can be seen three times in this drawing). 
And also the inscription below is damaged, nevertheless, we have learnt from the other map, that 
this square was called: Bali Paşa Meydanı.
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Having identified the individual inscriptions, in comparison with the 
other two Turkish maps known from the era we can state that this image is 
significantly and in terms of its nature fundamentally different from the other 
two Turkish works at several points. Since the maps of strategic importance 
showing the more important buildings and parts of fortress, bastions, tow-
ers, gates and the important parts around the town: hills, waters (stream, 
lake) and the major buildings on these were most probably prepared and used 
for military purposes, and the Ottoman image of the siege of Buda in 1684 
was made with miniature techniques similar to those used in chronicles, with 
drawings and artistic nature; it is a drawing of the town and the siege without 
significant military value. 

Fig. 9. Underside detail, left side
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Other images of Buda created in this period of time, the vedute made 
by Western people are worth mentioning. Although the 17th century was the 
golden age of multiplied landscapes all over Europe, the particular history of 
Buda did not allow for making and spreading landscapes in similar quantities 
and standards to other European towns until the time of the liberating wars. 
Since the town was physically closed as a part of the Ottoman Empire, surveys 
but even drawings were not made about it in this period.34 

The most important motives of the creation of vedute were historical 
events, especially sieges (mostly the two last ones mentioned several times), 
which were most frequently used as the illustrations of the texts of handbills 
giving news about events and serving as a predecessor of newspapers. The 
works of experts fulfilling essential technical tasks, the military engineers ar-
riving with the army against the Ottomans during the sieges in 1684 and 1686, 
who took time to prepare images of the events of the sieges in addition to 
their work. Their pages are significant due to their topographical value and as 
sources in the history of war, not to their artistic quality.35 We must mention 
Louis Nicolas d’Hallart, the general adjutant of Maximilian Emanuel, elector 
of Bavaria, who made series of several pages about both sieges, multiplied 
by Michael Wening, court engraver. The large-size, scaled maps of Nicolao 
Marcel de la Vigne, lieutenant-colonel, an engineer of the emperor, and the 
map prepared by Carl Joseph Juvigny, military engineer, dedicated to Leopold 
I on which we can find a reliable general view of the city are also worth men-
tioning. The picture of the siege from a Northern perspective bird’s eye view 
by Giovanni Domenico Fontana, an Italian architect and painter is outstanding 
among the works of military engineers with its artistic value, on which the 
architectural details are worth mentioning in addition to military operations.36

The Ottoman picture described above is worth comparing with the 
works of the Western veduta-makers mentioned above, in order to examine 
its credibility and source value. The identification of the religious buildings in 
Buda seems to be most obvious, so let us examine these in comparison with 
the Western examples. The most important mosques can be recognised and 
identified on the basis of their minarets (or their towers in case of buildings 
converted from big Christian churches) and the crescents on the buildings. 

The mosques of Alsóváros (Lower Town) or Víziváros (Water Town) are 
as follows from right to left: (Fig. 10.)

- Osman Bey (or Su, or Horos) mosque

- Sokollu Mustafa mosque

- Hacı Sefer mosque.

34 Rózsa, Budapest Régi Látképei, p. 13.
35 Rózsa, Budapest Régi Látképei, p. 15.
36 Rózsa, Budapest Régi Látképei, p. 20.
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Fig. 10. Andreas Magliar: Vero disegno della regal città di Buda, metropoli di Ungheria con la 

dichiarazione de’ luoghi più principali; detail

(Fig. 11.) The Orta Hisar and İç Kale, i.e. the Central and the Inner castle 
mosques from the right to the left: 

- Saat mosque, or Fetih mosque, this used to be the Christian Maria 
Magdalene church

- Büyük (Sultan Suleyman, or Eski) mosque 

- Orta mosque converted from the Christian St. George church

- Paşa mosque (or Seray mosque)

- There is one more mosque on the drawing in the inner castle area, this 
may be the Murad paşa mosque, or rather the Seray, or Enderun mosque.37

37 For the identification see Fekete, “Budapest a Törökkorban”.
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Fig.11. Andreas Magliar: Vero disegno della regal città di Buda, metropoli di Ungheria con la 
dichiarazione de’ luoghi più principali; detail

The Hamam mosque, the Hüsrev Paşa mosque and one of the two 
mosques in the Inner castle are not shown on the image. The location of bas-
tions, gates and individual wall sections can be more or less identified with the 
same method.

To summarise we can state that – as we know today – the Ottoman 
drawing of the siege presented here seems to be a creditable image about 
Buda before the Christian reoccupation of the town, and although we have not 
come closer to the siege itself with it, we can say that we can not only get a 
picture of the sieges of 1684 and 1686 and the circumstances of Buda on the 
basis of the Western sources mentioned above, but also with the help of this 
image, which reflects how the Ottomans saw Buda, the pride of their western-
most province in the second half of the 17th century.
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Öz

Bologna Marsili Koleksiyonundan 1684 Tarihli  
Bir Türk Çiziminde Budin’deki Osmanlı Binaları

17. yüzyıl Budin’ini süsleyen Osmanlı binaları ve mimarisi hakkında nis-
peten az miktarda görsel malzeme mevcuttur. Bu yazı, ‒ hatalı teşhis edildiği 
için ‒ pek az bilinen, Habsburg kuvvetlerinin 1684 tarihli başarısız Budin ku-
şatmasını tasvir eden büyük ölçekli bir Osmanlı resmini tanıtmayı amaçlamak-
tadır. Resimde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış ibarelerle birlikte birçok Osmanlı 
binasının mimari yapısını görülebilir. Resim, Bologna Üniversite Kütüphanesi 
bünyesinde yer alan Marsili koleksiyonuna aittir. Bu koleksiyon, batı dillerinde 
(çoğunlukla İtalyanca, Latince, Almanca) ve Türkçe evrakın yanı sıra bizzat Luigi 
Ferdinando Marsili (1658-1730) tarafından bir araya getirilmiş belgeleri ihtiva 
etmektedir. Ömrünün hatırı sayılır bir bölümünü Habsburg imparatoru hizme-
tinde, Macaristan’da Osmanlılara karşı mücadele etmekle geçiren (1683 Viyana 
kuşatmasından 1698-1699’daki Karlofça barış görüşmelerine değin) Marsili, bir 
asker ve iyi eğitimli, yetenekli bir askeri mühendis olmanın yanı sıra tutkulu bir 
koleksiyonerdi. Aynı döneme ait bilinen iki Osmanlı haritasıyla karşılaştırıldığın-
da, bu resimdeki yazılar üzerinde yapılan tetkikler, bu sonuncu çizimin birçok 
açıdan diğer iki haritadan farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Stratejik önemi 
haiz, öne çıkan binalarla birlikte kale, tabya, kapıları ve tepe, su (nehir, göl) gibi 
şehri çevreleyen önemli doğal unsurları gösteren haritalar çok büyük ihtimalle 
askeri gerekçelerle hazırlanıyorlardı. Bununla birlikte 1684’te Budin kuşatması-
nı tasvir eden Osmanlı çizimi, vakayiname tarzı eserlerde kullanılana benzeyen 
minyatür teknikleriyle, sanatsal iddia taşıyan biçimde, belirgin bir askeri değer 
taşımaksızın üretilmişti. 

Anahtar kelimeler: harita, resim, Luigi Ferdinando Marsili, Osmanlı döne-

minde Macaristan, Osmanlı mimarisi.

BIBLIOGRAPHY

ARDUINI, Franca, “La Biblioteca Universitaria”, Laboratori Storici e Musei 
dell’Universitá di Bologna. I Luoghi del Conoscere, Bologna: Banca del Monte 
di Bologna e Ravenna, 1988.

BENE, Sándor, “Acta Pacis - Peace with the Muslims: Luigi Ferdinando 
Marsili’s Plan for the Publication of the Documents of the Carlowitz Peace 
Treaty”, Camoenae Hungaricae, 3 (2006), pp. 113-146.

FEHÉR, Géza, A Magyar Történelem Oszmán-Török Ábrázolásokban, 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.

FEKETE, Lajos, “Budapest a Törökkorban”, Budapest Története, III, ed. Szendy 
Károly, Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944.

FEKETE, Lajos, “Budavár 1684-ik évi Ostroma”, Hadtörténelmi Közlemények, 
39 (1938), pp. 77-103 and 205-228.

FRATI, Lodovico, Catalogo dei Manoscritti di Marsili Con servati nella Biblioteca 
Universitaria di Bologna, Firenze, 1928. 



Mónika F. MOLNÁR 53

F. MOLNÁR, Mónika, “An Italian Information Agent in the Hungarian Theatre 
of War: Luigi Ferdinando Marsigli between Vienna and Constantinople”, A 
Divided Hungary in Europe, vol. 2: Diplomacy, Information Flow and Cultural 
Exchange, ed. by S. Brzeziński, Á. Zarnóczki, Newcastle: Cambridge Scholars, 
2014, pp. 85-105.

F. MOLNÁR, Mónika, “Der Friede von Karlowitz und das Osmanische 
Reich”, Frieden und Konfliktmanagement in Interkulturellen Räumen. Das 
Osmanische Reich und die Habsburgmonarchie in der Frühen Neuzeit, hrsg. 
Arno Strohmeyer – Norbert Spannenberger, Stuttgart: Franz Steiner-Verlag, 
2013, pp. 197-220. 

F. MOLNÁR, Mónika, “Egy ‘Ismeretlen’ Török Ostromrajz Luigi Ferdinando 
Marsili Gyűjteményéből”, Hadtörténeti Közlemények, 119/2, 2006, pp. 373-388.

F. MOLNÁR, Mónika, “L. F. Marsili e gli Ottomani. La Frontiera Asburgico-
Ottomana Dopo la Pace di Carlowitz”, La Politica, la Scienza, le Armi. Luigi 
Ferdinando Marsili e la Costruzione della Frontiera dell’Impero e dell’Europa, 
ed. Raffaella Gherardi, Bologna, 2010, pp. 147-172.

F. MOLNÁR, Mónika, “Le Ricerche Ungheresi del Fondo Marsili di Bologna. 
Annuario”, Studi e Documenti Italo-Ungheresi, Roma-Szeged: Accademia 
d’Ungheria in Roma Istituto Storico ‘Fraknói’–Università degli Studi di Szeged, 
Dipartimento di Italianistica, 2004, pp. 38-49.

F. MOLNÁR, Mónika, “The Crisis of the Ottoman Empire Seen by 17-18th-
century Italians”, Empires and Nations from the 18th to the 20th Century, I, ed. 
Antonello Biagini – Giovanna Motta, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 
39-48. (International Conference, Roma (Sapienza), 20-22. June 2013.)

GARDI, Andrea, “Osservando il Nemico. Luigi Ferdinando Marsigli e il Mondo 
Turco”, L’Europa Divisa e i Nuovi Mondi. Per Adriano Prosperi, ed. Massimo 
Donattini, Giuseppe Marcocci, Stefania Pastore, II, Pisa: Scuola Normale 
Superiore, 2011, pp. 93-104.

GHERARDI, Raffaella–Martelli, Fabio, La pace degli Eserciti e dell’economia: 
Montecuccoli e Marsili alla Corte di Vienna, Bologna: Il Mulino, 2009.

KARÁCSON, Imre (ed.), Evlia Cselebi Török Világutazó Magyarországi Utazásai, 
1660–1664, Budapest: Gondolat Kiadó, 19852.

KOLÇAK, Özgür, “A Bolognese Polymath in Ottoman Lands: The Life and 
Activities of Luigi Ferdinando Marsigli in the Ottoman Empire”, Marmara 
Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-26 Eylül 2010, ed. Bayram 
Öztürk, İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 2010, pp. 46-51.

MACHAEVA, Orazgozel, “A Little-Known Collection of Turkish Manuscripts: 
The “Fondo Marsigli” of Bologna University Library”, The Turkish Studies 
Association Bulletin, 18/1 (Spring 1994), pp. 79-83.

MARSILI, Luigi Ferdinando, Ragguaglio della Schiavitù, ed. Bruno Basile, 
Roma: Salerno, 1996.

MARSILI, Luigi Ferdinando, Stato Militare dell’Impero Ottomano, Incremento e 
Decremento del Medesimo, Aia-Amsterdam, 1732.



Ottoman Buildings of Buda in a Turkish Drawing of 1684
from the Marsili-Collection of Bologna54

PIEMONTESE, Angelo Maria, Catalogo dei Manoscritti Persiani Conservati 
nelle Biblioteche d’Italia, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989.

PISTOSO, Maurizio, “Una Pianta Ottomana di Buda”, Oriente Moderno, Nuova 
serie, 15/86 (1996), pp. 127-132.

ROSEN, Viktor, Remarques Sur les Manuscrits Orientaux de la Collection 
Marsili á Bologne. Suivies de la liste Compléte des Manuscrits Arabes, Rome, 
1885.

RÓZSA, György, Budapest Régi Látképei (1493-1800), Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 1963, 19992 (Monumenta Historica Budapestinensia II).

SARICAOĞLU, Fikret, “Ebû Bekir b. Behrâm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (DİA), X (1994), 110-111.

SARICAOĞLU, Fikret, Pîrî Reîs’den Örfî Paşa’ya Osmanlı Tarihî Haritaları ve 
Tarihî Coğrafya Eserleri, İstanbul: Çamlıca, 2015.

SORBELLI, Albano, “Lettera-Prefazione al Catalogo dei Manoscritti Orientali”, 
Scritti Inediti di Luigi Ferdinando Marsili, Bologna: Zanichelli, 1930, pp. 169-
186. 

STOYE, John, Marsili’s Europe: 1680–1730. The Life and Times of Luigi 
Ferdinando Marsili, Soldier and Virtuoso, New Haven – London: Yale University 
Press, 1994.

VERESS, Endre, “Gróf Marsili Alajos Ferdinánd Olasz Hadi Mérnök Jelentései 
és Térképei Budavár 1684–1686-iki Ostromairól, Visszafoglalásáról és 
Helyrajzáról”, Budapest Régiségei, 9 (1906), pp. 103-170.



Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
Yıl: 2014-1 Sayı: 25 S. 55-78

OSMANLI MACARISTANI’NDA CAMIYE ÇEVRILEN KILISELER
   

Balázs SUDÁR*

Öz

Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılın ortasında Macar krallığının üçte birinden fazlasını 
fethetmişti. Ele geçirilen bölgelere yerleşenler çoğunlukla Müslüman askerler ve aileleri ol-
duğu halde, Macar diyarlarının yerli halkı Hıristiyan inancına bağlı kalmayı sürdürdü. Sayıları 
takriben 100-200.000 kişiyi bulan Müslüman ahalinin ibadethanelere ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç, 
evvel emirde çoğu kez mevcut kiliselerin camiye dönüştürülmesiyle karşılanırken sonraları 
özel vakıflarca desteklenen yeni camiler inşa edildi. Baştan cami inşa etmek için gereken 
zaman ve maddi kaynakların fazlalığı, görünüşe göre, eldeki kiliselerin camiye tahvil edilme-
sini teşvik ediyordu. Ne var ki, camiye dönüştürülen Hıristiyan ibadethaneleri, Osmanlıların 
sanatsal zevklerine hitap etmediği gibi, fatihlerin temsil ihtiyacını da karşılayamıyordu. Os-
manlılar, yeni kiliseler kurulmasına sınırlama getirmekle beraber mevcut kiliselerin Müslü-
man ibadethanelerine dönüştürülmesinin yolunu açmışlardı. Macar topraklarında aslen kilise 
olduğu halde camiye dönüştürülen yaklaşık altmış yapının izleri tarihî kaynaklardan izlene-
bilmektedir. Bu sayının biraz daha fazla olması gerektiği açık olsa da, toplam sayının yüzün 
üzerine çıkmış olması ihtimal dışıdır.

Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Macaristan, cami, kilise, şehir tarihi.

Macar kamuoyunda, hatta bilimsel yazınında -yerel düzeyde olduğu gibi ülke düze-
yinde de- Osmanlı fatihlerinin Macaristan topraklarından Hıristiyanlığı kovalayıp bir nevi 
fanatik din savaşı sürdürdükleri yaygın bir klişedir. Bu anlayışa göre, Hıristiyan kiliseleri-
nin İslam mabedlerine tahvil edilmesi hep bu mücadelenin sonucuydu. Ancak bu iddialar 
kesinlikle yanlıştır. Osmanlılar gerçekten de İslam dini adına mücadele etmişlerdi; gaye-
leri gerçekten de İslam hakimiyeti altındaki bölgelerin genişlemesiydi1. Ne var ki, mağ-
lupların din değiştirmeleri için zerre kadar çabaları olmamıştı. Bunun birden çok nedeni 
vardı: Din değiştirme, dini anlamda ancak içten gelen bir karar sonucu ve mecburiyet ol-
maksızın gerçekleşmişse geçerlidir. İfrat hallerinde -örneğin esirlerin durumu- elbette ki 
zoraki din değiştirmeler olmuştur; ama bu asla genelleşmemiştir. Örneğin Balkan halk-
larının önemli bir bölümü beş yüz yıla yakın bir süre Osmanlı hakimiyeti altında kalmış, 
yine de İslam’a geçmemiştir; zoraki din değiştirme durumunda bunun böyle olmayacağı 
kesindir. İslam, dini anlamda Macar toplumunda ciddi izler bırakmamıştır. Öte yandan 
fatihler, gayrimüslim tebaaya özel vergiler koymuşlardır; bu vergi gelirlerinin kaybedil-
mesinin onların amaçları arasında bulunduğunu söyleyebilmek pek kolay olmaz. Askeri 
fetihlerin sürdürülmesi için dahi para yetmezken gönülsüz bir nüfusun din değiştirmeye 
zorlanmasının ne kadar büyük bir enerjiyi tüketeceğinden bahsetmiyoruz bile. Yani din, 

1 Bu vesileyle belki şu da belirtilebilir: Macaristan’da çarpışan Osmanlı birliklerinin sayıca fazla olmayan bir 
kısmı Güney Slav dili konuşan ve Hıristiyan Ortodoks dinine mensup kişilerden oluşuyordu. Bkz. Hegyi, K., A 
török hódoltság várai és várkatonasága, I, Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2007.

*  sudarbalazs@gmail.com. Bu makale, János Bolyai Araştırma Bursu desteğiyle hazırlanmıştır.
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Macaristan’da süren savaşların -her iki taraf için de- önemli bir unsuruydu; lâ-
kin Osmanlılar açısından İslamın zor yoluyla yayılması asla bir amaç olmamış-
tır. Esas itibariyle Osmanlı İmparatorluğu’nun batı vilayetlerinde çoğunlukla 
Hıristiyanlar yaşıyorlar; İslamî pratiği ise sadece buralara göç etmiş olan Türk-
ler ve özel gerekçelerle ihtida eden Arnavutlar ve Boşnaklar sürdürüyorlardı. 
Macar bölgelerinde ise İslam’ı yerel nüfus değil, sadece buraya taşınan ve fetih 
faaliyetlerine katılan topluluklar temsil ediyorlardı. Yani bu şekliyle İslam, Ma-
caristan’da ruhları fethetmemiş, sadece buraya taşınmış ve esas itibariyle de 
asla kök salmamıştı. Eğer fetih ordusuyla birlikte cüzi bir sivil nüfusun gelmiş 
olduğunu da göz önünde bulundurursak, burada bütünlüklü ve kendi ayakları 
üzerinde duran bir Müslüman toplumun inşa edilmemiş olduğunu o zaman 
anlayabiliriz. Müslüman nüfus fazla kalabalık -azami 100/200 bin2 - olmadığı 
için çok fazla sonsuz sayıda ibadethaneye de ihtiyaçları yoktu. Osmanlıların 
Macar illerindeki yayılışı boyunca bütün fetih bölgelerindeki toplam ibadet-
hane sayısı beş yüzden fazla değildi; dahası, fethin belli bir döneminde ise 
bunların en fazla 300/400 tanesi faal vaziyetteydi.3 Tüm bunların sonucunda, 
fatihlerin bütün Hıristiyan kiliselerini alıp bunları kendi ibadethanelerine çe-
virdiklerini söylemek zordur. Osmanlı makamlarının kaç kilisenin çalışmasına 
izin verdikleri bir başka sorudur; ancak şimdilik bu makalemizin konusunu 
oluşturmuyor. Burada faal ibadethanelerden kaçının kiliseye tahvil edildiği so-
rusuna cevap aramaktayız.

Kesin sayılara geçmeden önce birkaç temel ilkeyi belirlemek yerinde 
olur. Bunlardan biri, fethi takip eden ilk Cuma namazının Müslümanların bakış 
açısından özellikle büyük bir anlamı olduğu gerçeğidir. Bu ibadeti takiben adı-
na hutbe denen özel bir dua da icra ediliyordu. Bu merasim, fethedilen bölgeyi 
zihinsel açıdan İslam dünyasıyla ilişkiye sokuyor ve fetih süreciniresmen ta-
mamlıyordu. Merasim bir kez tamamlandığında, Müslüman ahali, söz konusu 
yerleşimden kendini sorumlu hissediyor, bu toprak parçasından vazgeçemiyor 
vekaybına rıza gösteremiyordu. Hutbe sırasında, diğerlerinin yanı sıra hüküm-
darın adı da anılıyordu. Bu haliyle hutbede ismin anılması siyasi anlamda bir 
temellük edinme niyetini belirtiyordu; kılıçla ele geçirilen yerleşim bölgesi bu 
şekilde Sultan’ın imparatorluğunun bir parçası haline geliyordu. Bunların basit 
kelimeoyunları olmadığını hassaten belirtmek gerekir; Müslümanlar bu hu-
susları çok ciddiye alıyorlardı.4

Cuma hutbesinin seslendirilebilmesi için uygun bir ibadet mahalline ih-

2 Géza Dávid, Osmanlı Macaristanı’nın Müslüman nüfusunu,sayıları kabaca tespit edilebilen asker 
sayısından hareketle 50 000 kişi olarak tahmin etmişti. (Dávid, G., Pasák és bégek uralma alatt. 
Demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok, Budapest, 2005, s. 22.) Eli silah tutmayan nüfusu 
tahmin etmek çok zor olsa da, benim görüşüm yine de muhtemelen bu kadar az olmayacağıdır. 
3 Özet olarak bkz.: Sudár, B., Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon, Budapest, 2014, 
s. 56-62.
4 Bu meseleyi bir çalışmamda ayrıntılı olarak inceledim: Sudár, B., “Az Oszmánok és Magyarország 
Mentális Meghódítása”, Identitás és Kultúra a Török Hódoltság Korában, Szerkesztő: Ács Pál–
Székely Júlia, Budapest, Balassi Kiadó, 2012, s. 40-49.
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tiyaç vardı. Osmanlılariki tür ibadet mahallini tercih ediyorlardı; en temelin-
den ibadete hizmet eden mescitler ve çok önemli olan Cuma ibadetinin de eda 
edilebileceği camiler. Kısacası, fetihten sonra muhtemelen hızlı bir şekilde bir 
cami ihtiyacı doğmuş; cami inşasına da vakit olmadığı için mevcut olan uygun 
bir yapıdan faydalanmak daha kolay görülmüştü. Asli görevinden dolayı buna 
en uygun yapıların kiliseler olduğu kabul edilmişti. Başka bir deyişle, ivedi-
lik nedeniyle, gerçekten de Hıristiyan ibadethanelerini Müslüman ibadetine 
uygun hale dönüştürmüşlerdi. Bu ilk ibadet yerinin bakımı her zaman devlet 
tarafından üstlenilmiş ve hükümdarın adını taşıyagelmişti: Osmanlı Macarista-
nı’ndaki camilerin mühim bir kısmının Sultan Süleyman’ın adını taşıyor olması 
bu yüzdendir. Binaların seçiminde birçok bakış açısı rol oynamıştır.5 Bir yan-
dan, her halükârda istihkâmların içinde, muhtemelen iç kalede yer almaları 
gerekiyordu; diğer yandan, en anlamlı ibadet mekânını temsil etmeleri bekle-
niyordu. Bu ikinci bakış açısı birçok nedenle izah edilebilir. Bu yapı bizatihi fet-
hin kendisini ifade etmeliydi vealelade bir yapıdan bu anlamı çıkarmak müm-
kün değildi. Diğer yandan, en önemli kilisenin camiye çevrilmesi, mağlupları 
hem duygusal hem de zihniyet açısından tahkir ediyordu. Üçüncü olarak da, 
ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün mertebe daha geniş bir alana 
ihtiyaçları oluyordu. Bu iki bakış açısı -ibadethanenin en müstahkem mahalde 
bulunması ve büyük ölçülere sahip olması- her zaman bir arada olamıyordu. 
Öyle görülüyor ki, ihtilaf halinde gösterişli olması daha önemli görülüyor ve iç 
kale muhafızları için bazen küçük bir ibadethane kuruluyordu.

Osmanlı devleti -her ne kadar işleyişi büyük meblağlara mal oluyorsa 
da- sınırlıbir servete sahipti. Bu yüzden Osmanlılar, ibadethanelerin kurulu-
şu sırasında giderleri azaltmaya çalışırlardı. Hıristiyan kiliselerinin dönüştü-
rülmesi bu açıdan da iyi bir çözüm sayılırdı; zira inşaat giderlerinin büyük bir 
kısmını böylelikle tasarruf ediyorlardı. Dönüştürülecek bir yapının yokluğunda 
-örneğin Zigetvar ya da Gyula’da olduğu gibi- temelden bir mabed inşa etmek 
gerektiğinde, harcamalar açısından daha tasarruflu çözümlere yönelmişler; 
pahalı, kubbeli yapılar planlamamışlardı. Elbette ki, her tercihinbir bedeli var-
dı; kiliseden dönüştürülmüş bir cami Osmanlı zevkini ifade etmiyor, Osmanlı 
kültürünü temsil etmiyordu. Görünüşü bakımından ne güzel kabul ediliyor-
du, ne de soylu. Bu durum Peçuy örneğinde iyi bir şekilde görülebilmektedir. 
Şehrin fethinden sonra kale içindeki romanesk mimari tarzında büyükOrtaçağ 
kilisesi camiye çevrilmişti. Anıtsallığı kuşku götürmeyen bu yapı, yine de cana 
yakınlık duygusu uyandırmaktan uzaktı. Ardından 1566’da Zigetvar seferine 
yönelik resmigeçit sırasında Peçuy’da Osmanlı sahib-i kalemi Nişancı vefat 
etmiş; fakat Sultan Süleyman’ın adını taşıyan devlet camisinin yanına defnedil-
memişti. Mehmed Çelebi, bugün hâlâ yerinde duran ve imparatorluk ölçeğin-
de dahi anıtsal olan, Osmanlı mimari stilinde inşa edilmiş Kâsım Paşa Camii 
yanında bırakılmıştı ebedi uykunun kucağına. Onun bu camiyle hiç bir ilişkisi 
yoktu. Buna rağmen devletin yüksek rütbedeki memurunun bu devleti -mi-

5 Evliya, Uyvar örneğinde bu seçimin seyrini detaylı şekilde yazıyor. Detay için „Belgeler” 
bölümündeki metne bakınız.
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mari tarzıyla da- temsil eden caminin yanına defnedilmesi doğru bulunmuştu 
(Devletin elinde olan ama Hıristiyan tarzında yapılmış caminin yanında değil). 
Bu iş için, kiliseden dönüştürülen camiler uygun değildi. Basit bir anlatımla, 
kiliseden tahvil edilen camiler fatihlerin hoşuna gitmiyor; onları kendilerinden 
hissetmiyorlardı. Bu tür camiler, pratik nedenlerle izah edilebilen mecburi çö-
zümler olarak görülüyorlardı.

Osmanlılar, eski Macar bölgelerinde muhtemelen 175 yerde yerleşim kur-
muşlardı (Fakat bu kadar yerleşim birimi aynı anda asla mevcut olmamıştı). 60 
küçük kalede ve palankada birkaç düzine kişiden oluşan muhafızların ihtiyacına 
hizmet edecek ufak bir ibadethane dahi bulunmuyordu. Daha yeni 65 yerleşim-
de ise bir cami ya da mescit müminlere hizmet vermekteydi ve bunların bakımı 
da genellikle devlet tarafından sağlanıyordu. İlk camiden sonra yenilerinin inşa 
edildiği sadece elli yerleşim birimi mevcuttu; en büyük şehirlerde 50 adet cami 
ve mescit müslümanların hizmetine amadeydi.6 Bu ibadethanelerin küçük bir 
kısmının giderlerini devlet sağlıyor; kahir ekseriyetini ise şahıslar temin ediyor-
du. Vakfedilmeleri ve inşa edilmeleri herhangi bir mecburiyetten kaynaklanmı-
yordu;inşaat zamana yayılarak tamamlanabilirdi. Bu yüzden orjinalinde gerçek 
kubbeli ve minareli inşa edilmiş Osmanlı camilerini onların arasında bulabiliriz 
(Bunların sayısı fazla değildi, bütün Osmanlı Macaristanı’nda 40-50 tane inşa 
edilebilmişti). Ancak diğer yandan bir yerleşim biriminde ibadethanelerin -ve 
bu şekilde vakıf eserlerinin- sayısı ihtiyaçlara göre ayarlanırdı, gereksinimden 
fazlacami inşa edilemezdi. Bu, şu anlama geliyordu: Bir yerleşim biriminin söz 
konusu dönemde kendi ibadethane ihtiyacı oluyor ve genellikle de hemen kar-
şılanıyordu. Buna ilaveten, madem ki, cami vakfedilmesi ciddi bir toplumsal 
prestij ve önemli bir maddi fayda sağlayabilirdi,7 doğal olarak fetihten sonra 
birçokları bu açıdan da pozisyonlarını güvenceye almaya gayret ediyorlardı. Bu 
bağlamda en acelesinden bir cami mekanı elde etme gayreti, mevcut binaların 
kıymetini bir kat daha artırıyordu. Bütün bunların yanında önemli şahsiyetler 
statülerine uygun vakıflar kuruyor ve ibadethaneler tesis etmeye gayret gös-
teriyorlardı; Müezzinzade Ali Paşa’nın Zigetvar Camii buna iyi bir örnek teşkil 
eder. Ali Paşa, kalenin kuşatılmasında yeniçeri ağası olarak yer almış ve vakıf-
ları için şehrin merkezinde mekân elde etmişti ki, bu çok ciddi bir prestij anla-
mına geliyordu. Ancak inşaat uzun yıllar almış ve Paşa’nın 1571’de Lepanto’da 
ölümünden yıllar sonra bitirilebilmişti. Buna karşın elde edilen sonuç, Osmanlı 
Macaristanı’nın en seçkin camilerinden biri olmuş; Zigetvar şehrinde ise tartış-
masız en önemli Müslüman ibadethanesi hazırlanmıştı.8

6 Osmanlı Macaristanı camilerinin beldelere göre dağılımına dair bkz.: Sudár, Dzsámik és 
mecsetek, 2014, s. 53–76.
7 Vakıflar hakkında bkz.: Sudár, Dzsámik és mecsetek, 2014, s. 47–52.
8 Ali Paşa’nın kimliğine ve inşaat zamanının seçimine dair bkz.: Dávid, G., “Adalékok Szigetvár 
Török Kori Történetéhez”, Keletkutatás 2007, s. 39–48.
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Kiliselerden dönüştürülen camiler nispeten belirli bir model izlenerek 
yeni hizmet amaçlarına hazırlanıyordu. İlk adımda sunak masaları, kerevetler, 
orglar gibi Hıristiyan ayin gereçleri iç mekândan uzaklaştırılırdı. Varsa freskle-
rin üzeri kireçle kapatılır, mezarlar açılıp mevtalar uzaklaştırılırdı.9 Bu şekilde 
ön hazırlığı yapılmış alanda ibadetin yapılacağı yön belirlenirdi. Ortaçağda Ma-
caristan’daki kiliselerin çoğu Doğu-Batı yönünde kurulmuş olduklarından, hiç-
bir duvar sathı Mekke yönüne uymuyordu. Bu nedenle dönüştürme sürecinde 
sistematik olarak güney duvarı ibadet yönü kabul edilir ve bunun ortasına iba-
detin yönünü gösteren mihrap nişi oluşturulur; buna uygun olarak da minber 
inşa edilirdi.10 Yere seccadeler serilir, duvarlar ise kitâbelerle süslenirdi (Evliya 
Çelebi böyle bir olayı aktarmaktadır: Uyvar’da camiye dönüştürülen kilisenin 
kapı üstü kitâbesindeki hat yazısını o hazırlamıştı).11 Dönüştürme sürecinin 
belli başlı meselelerinden biri minare oluyordu. Bu amaçla çoğu kez -eskiden 
var ise ve savaşları atlatabildiği takdirde- kilise kuleleri kullanılırdı; elbette ki, 
çanlar hemen indirilip gözden uzaklaştırılırdı. Ancak kule tahrip olmuşsa ya da 
hiç yoksa, o zaman artık Osmanlı mimarisi kuralları uyarınca yeni bir minare 
dikilirdi. Budin’deki Szent György şapelinden dönüştürülen Orta Cami’nin ya da 
Kale Şapeli (Saray Camii) kapısının yanındaki minareler böyle dikilmişti.

Ancak Hıristiyan kiliselerinin mekân kurulumları birçok açıdan Müslü-
manlar için uygun değildi. Öyle görülüyor ki, ne çok sahınlı, devasa boyutlu 
hangar kiliselerden ne de sahın ile ayin alanının mimari olarak ayrılmış olma-
sından hoşlanıyorlardı. Bu sorunları aşmak için birden fazla çözüm tatbik edi-
liyordu. Bunlardan en sık uygulananı, ayin alanının duvarla ayrılması ve ibadet 
mekânı olarak kullanılması oluyordu; sahın içinse, konaklama yeri, depo yada 
ahır gibi başka görevler bulunuyordu.12 Ancak bazı örneklerde tam tersi olu-
yordu; ayin yeri yıkılıyor, böylece Osmanlı insanının gözünün daha alışık olduğu 
dikdörtgen temelli cami ortaya çıkıyordu. Örneğin Peçuy’daki Fransisken Ki-
lisesi bu şekilde tahvil edilmişti. Gerçekten büyük olan kiliselerin ise sıklıkla 
küçük bir bölümünü, yan sahınlarından birini orijinal mekândan izole ederek 
kullanıma alıyorlardı. İstolni Belgrad’daki Taç Giyme Kilisesi (Eski Cami) ve 
Peçuy’daki Katedral’in durumu böyle idi. Estergon’da ise Szent Adalbert Ka-
tedrali’nden hepi topu sadece Bakócz Şapeli kullanılmıştı; hasar gören ayin 
yeri yıktırılmış; çatısı çöken sahın ise ön avlu olarak kullanılmıştı. Daha küçük 
kiliselerde ise muhtemelen hiçbir ciddi mimari müdahalede bulunulmuyordu.

9 Evliya Çelebi’nin Uyvar camilerinin kuruluşu hakkındaki yazdıkları ve Celalzade Mustafa’nın 
eskiden İstolni Belgrad’da cami tesis etmenin ne denli zorlukları beraberinde getirdiğine dair 
kayıtlar için “Ekler” bölümüne bakınız.
10 Macaristan’da ibadet yönünün belirlenmesi hakkında bkz. Gercsák, G., “A Budapesti Belvárosi 
Plébániatemplom Muszlim Imafülkéje és Arab Felirata”, Magyar Tudomány, 171/10 (2010), 
s. 1069–1077.
11 Sudár, Dzsámik és mecsetek, 2014, s. 555.
12 Seçen, Çanad ve Tolna örneklerine bakınız: “Ekler” bölümü.
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Yukarıda sözü edilen yaklaşık 500 ibadethanenin kaçının kiliseden dö-
nüştürülmüş olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Camilerin ve mescitlerin mi-
mari karakteristikleri hakkında çoğu vakit hiçbir bilgimiz yoktur. İlk olarak 
kurulan Selatin camilerin hepsinin eskiden kilise oldukları fikri tartışmalıdır 
ve daha geç dönemlere ait özel vakıflar da Ortaçağ yapılarını kullanabilmişler-
dir. Osmanlılar fazlaca seçici davranmayıp emre amade olanaklardan istifade 
ediyorlardı; bunlar sıradan bir konut (Örn. Vaç’ta), soyluların sarayları (Örn. Uy-
var’da), bir kale burcu (Örn. Peşte’de) ya da bir kale kapısı (Örn. Estergon’da) 
olabiliyordu. Osmanlılar cami ve mescitlerini sıklıkla basit ahşap yapılar şek-
linde de tesis ediyorlardı (Örn. Ciğerdelen’de). Başka bir ifadeyle, bu şekliyle, 
binanın bulunduğu yerden ve statüsünden, kökenine ve mimari karakterine 
dair hiçbir genel yargı çıkarımında bulunmak mümkün değildir. 

Müslüman ibadethanelerinin mimari formlarını az çok tanıdığımız yer-
leşim birimleri de bulunmaktadır. Örneğin Peçuy buna iyi bir örnektir. 1660’lı 
yıllarda bu şehirde 8-9 cami ve yaklaşık aynı sayıda mescit hizmete açıktı. Bu 
yapılardan mescitler hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Minarelerinin olmadığı 
kesindir; muhtemelen küçük, vasıfsız yapılardı; kiliselerden dönüştürülmüş 
olma ihtimalleri pek mümkün gözükmemektedir. Camilerden, ikisi kesinlik-
le kiliseden dönüştürülmüştü; altısı ise orijinal Müslüman (Osmanlı) yapısıydı. 
Diğer Hıristiyan kiliselerinden ikisinin yok olduğu kesindir -Ana meydandaki 
Kilise ve Dominiken Manastırı-. Kiliselerden biriasli fonksiyonunu muhafaza 
etmişti (Bütün Azizler Kilisesi). İkincisinin akıbetine dair bilgilerimiz kısıtlıdır; 
muhtemeldir ki, onlar da yok olmuşlardır. Tüm bunlar göstermektedir ki, nis-
peten çok ibadethaneye sahip -ve birçok Hıristiyan kilisesi miras kalmış- bir 
şehirde sadece iki ibadethane dönüştürülmüştü ve tersinden bakarsak da, dö-
nüştürülmemiş olduğunu bildiğimiz birçok ibadethane (kilise) mevcuttu.13 Bu 
haliyle kiliselerin camiye dönüştürülmesi karakteristik bir Osmanlı uygulama-
sı gibi görünmemektedir.

Eğri şehrinin durumu da öğreticidir. Şehrin Habsburg kuvvetlerince geri 
alınmasından (1687) sonra yazılmış cetvellerde dokuz Müslüman ibadetha-
nesinden bahsedildiği halde, bunlardan birinin bileeskiden kilise olmuş ola-
bileceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bu olgu, camilerin ve mescitlerin orijinal 
yapılar olduğu ve Hıristiyan kiliselerinden dönüştürülmüş olmadığı ihtimalini 
ortaya çıkarmaktadır. Demek ki, yine aynı noktaya gelmiş bulunuyoruz; kilise 
dönüştürme işlemi çok sık tekrarlanan bir çözüm gibi gözükmemektedir.14

13 Peçuy’daki durumun tahlili için bkz.: Sudár, B., “Megjegyzések a Pécsi Dzsámik Történetéhez”, 
Tanulmányok Pécs Történetéből 19. A Pécs Gazdasága és Társadalma a 18–20. Században és 
a Pécs Évszázadai Című, 2005. Évi Konferenciák Válogatott Előadásai, szerk. Kaposi Zoltán–
Pilkhoffer Mónika, Pécs, 2007, s. 59–74.
14 Eğri’deki durumun tahlili için bkz.: Sudár, Dzsámik és mecsetek, 2014, s. 246–265.
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Sorumuza bilinen sayılar açısından bakalım: Osmanlı Macaristanı’nda bir 
şekliyle vasıflandırabildiğimiz -adı, yeri, görünüşü- bilinen 290’a yakın Müslü-
man ibadethanesi biliyoruz.15 Birçok örnekte cami ya da mescidin adını, varsa 
orada çalışanların ücretlerinden öğreniyoruz; doğrudan yapılara ait bilgi ol-
dukça kıt, belki ancak 150 vakada bu cinsten malumata sahibiz. Bir zamanlar 
kilise olan yapıların Müslüman ibadethanesi olarak kullanımlarına, çok çeşitli 
ve farklı güçte ve güvenilirlikte kaynaklar değinmektedirler. Örneğin, Ortaçağ 
kilisesinde oluşturulmuş olan mihrap nişi (Peşte, Seçen) ve kitâbe (Peçuy) 
gibi doğrudan kalmış olan izler bunlardandır. Başka zamanlarda yazılmış kay-
naklar  -kronikler, ziyaret notları, seyahatnameler, teftişler- kiliselerin camiye 
çevrilmesine açık şekilde atıfta bulunmaktadır. En geniş bilgiye sahip kaynak 
Evliya Çelebi’dir; bir caminin Hıristiyan kilisesi temelleri üzerinde durduğunu 
onlarca kez kaydetmiştir. Evliya’nın lisan kullanımında kendine özgü ama ta-
mamen de sarih olmayan bir formülasyon mevcuttur. Birçok ibadethanenin 
„eski stilde” (tarz-ı atik) inşa edildiğini ileri sürmektedir. Seyyah, bu sözcük 
ilişkisini sıklıkla, önceki Hıristiyan yapılarına atıfta bulunmak istediğinde açık 
ve anlaşılır biçimde kullanıyor; ancak başka bazı durumlarda, gördüğü yapının 
eski Osmanlı mimari stilinde olup olmadığı açık değildir.

Bütün bu verileri karşılaştırdığımızda, yaklaşık 60 ibadethanenin eski Hı-
ristiyan kiliselerinden dönüştürülmüş olduğunu bilmekte ya da kuvvetle şüp-
helenmekteyiz. Bu sayı muhtemelen gerçeği ifade etmiyor; Osmanlı Macaris-
tanı’nda birkaç düzine daha kiliseden dönüştürülmüş cami kullanılmış olabilir, 
lâkin bunlar kaynaklarımızda hiçbir iz bırakmamış haldedirler. Ama yukarıdaki 
mülahazaları göz önünde bulundurursak, bu sayı 100’ün pek de üzerinde de-
ğildi. Bu da şu anlama gelir ki Müslümanlar ibadethanelerine evvel emirde Hı-
ristiyan kiliselerini ele geçirip dönüştürerek sahip olmuyorlardı. Diğer yandan, 
çağdaş kaynaklar Osmanlı Macaristanı topraklarında çok sayıda harabe haline 
gelmiş kiliseden de söz etmektedir. Bu veriler bize Müslümanların bütün kili-
seleri kullanmaya hevesli olmadıklarını gösteriyor. Hıristiyanların bu kiliselerde 
ibadetlerini sürdürmelerine müsaade edilmemesi ise başka bir meseledir. Her 
halükârda „kiliseleri hırsla camiye dönüştüren Osmanlı” tasavvurundan uzak-
laşmamız gerekiyor. Kiliselerin camiye tahvili bir vakıaydı; ama bu öncelikle 
aciliyetin zorlayıcı etkisi olarak görülmeliydi. Üstelik Osmanlı fatihlerin bizatihi 
kendileri, kendi stilleriyle inşa ettikleri yapıları daha çok tercih ediyorlardı.

15 Sudár, Dzsámik és mecsetek, 2014, s. 56–62.
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EK

Osmanlı Macaristanı’nda Camiye Çevrilen Kiliselerin Listesi16

H=Macaristan, SRB=Sırbistan, SLO=Slovakya, RO=Romanya 

Baç (Macarca: Bács. Bugün: Bač, SRB)

28 Ağustos 1653, Máté Benlich’in raporu: “Bu Baç beldesinde mescide 
dönüştürülmüş üç kilise daha vardır. Bunlar adlarını Aziz Laurentius, Aziz Roc-
co ve Aziz Stefan’dan almışlardır.” (Tóth, 2004, 241.)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: şehirde “Cümleden büyük Eski câ-
mi’dir kim mâ-tekaddem bir deyr-i azîm imiş. Baʻde’l-feth Süleymân Hân câ-
miʻ etmiş.” (Evliyâ, 2003, 139.) 

Baya (Macarca: Baja, H)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “İç hisârda iki mihrâbdır, biri Sinân 
Paşa câmiʻi zamân-ı kadîmde âyîn-i millet-i Mesîhiyye olur bir deyr-i kebîr 
imiş, hâlâ maʻbedgâh-ı ümmet-i Muhammed’dir.” (Evliyâ, 2003, 137.)

Batasek, Bat Ösek (Macarca: Bátaszék, H)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “iç kalʻasında bir deyri vardır kim vâ-
cibü’l-iberdir. Hamd-ı Hudâ hâlâ câmiʻ-i Süleymân Hân’dır.” (Evliyâ, 2002, 121.)

Beçey (Macarca: Becse, Törökbecse. Bugün: Bečej, SRB)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: „bir kenîseden vely olunmuş bir 
maʻmûr câmiʻi […] var.” (Evliyâ, 2003, 144.)

Beşenova (Macarca: Besenyő, Óbesenyő. Bugün: Dudeştii Vechi, 
RO)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: ”bir kenîseden vely olunmuş câmiʻi 
[…] vardır.” (Evliyâ, 2003, 144.)

Budun (Macarca: Buda, bugün: Budapest, H) – Saray Câmiʻi, Câ-
miʻ-i enderûn

1555, Hans Dernschwam seyahatnamesi: “(...) Türk mescidine dönüştü-
rülmüş. Kale şapelinin kaderi de aynı olmuş (...)” (Dernschwam, 1984, 500.)

1567, Michael von Saurau seyahatnamesi: “... Kraliyet şapeli Müslüman 
ibadethanesi olarak faaliyet gösteriyor, döşemeyi ‘Türk usulü’ halılar kaplıyor, 
tavandan fenerler sarkıyor ve yine halılarla kaplı bir kürsü de bulunuyor...” 
(Végh, 2011, 300.) 

16 Ek kısmına yalnızca kiliselerin camiye tahvil edilişini anlatan metinler alınmıştır. Macaristan’da 
cami ve mescitlere dair diğer kaynaklar hakkında bkz.: Sudár, B., Dzsámik és mecsetek a hódolt 
Magyarországon, Budapest, 2014. 
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1686, Luigi Ferdinando Marsigli’nin notları: “Serai Giamisi. Saray – ya 
da dedikleri gibi Şato Kilisesi, Macar krallarından birinin şapellerinden biriydi; 
yanmış, geride duvarları kalmıştır.” (Buda visszafoglalásának…, 1986, 591.)

Budun (Macarca: Buda, bugün: Budapest, H) – Fethiyye Câmiʻi, 
Câmiʻ-i saʻat = Szent Mária Magdolna (Aziz Maria Magdalena) kilisesi

1663, Heinrich Ottendorff seyahatnamesi: “Kutsal Teslis Kilisesi Viyana 
Kapısının batısında yer alır, gerçi saat kulesi mevcuttur ama bu da keza mesci-
de dönüştürülmüştür.” (Ottendorff, 1943, 34.)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Bu câmiʻ dahi kadîm-i evvelde 
deyr-i musannaʻ imiş.” (Evliyâ, 2002, 144.)

Budun (Macarca: Buda, bugün: Budapest, H) – Orta Câmiʻ, Câmiʻ-i 
vasat = Szent György (Aziz Georgius) şapeli

1555, Hans Derschwam seyahatnamesi: “Aziz Georgius Kilisesi’nin önü 
bu türden aktar kulübeleriyle doludur, lâkin o kadar çoktur ki, insanlar artık 
kilisenin etrafında dahi dolaşamıyorlar. Kiliseyi mescide dönüştürmüşler; ya-
nında Türk adetlerine göre inşa edilmiş bir kule var, onların hocaları işte bu 
kuleden ezan okur. (...) Diğer mescidleri, etrafı tamamen binalarla dolu olan 
Aziz Georgius Kilisesi’dir. Kâfirler yüksek pencerelerini yarıya kadar duvarla 
kapatmışlar, bitişiğine de pazarcı kulübelerini ve salaş evlerini inşa etmişler.” 
(Dernschwam, 1984, 498, 500.)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Bu dahi deyr-i kadîm imiş. Hâlâ 
maʻbedgâh-ı âbidân [u] sâcidândır.” (Evliyâ, 2002, 144.)

1666, Paul Tafferner seyahatnamesi: “Kalenin orta yerinde Aziz Georgi-
us’un adına kutsanmış olan bina bulunuyor, mescide dönüştürülmüş, kısmen 
de silah deposu yapılmış.” (Tafferner, 1672, 173.)

Budun (Macarca: Buda, bugün: Budapest, H) – Paşa Câmiʻi = Szent 
János (Aziz Yuhanna)Kilisesi

1555, Hans Derschwam seyahatnamesi: “Aziz Yuhanna Manastırı da 
Türk mescidine dönüştürülmüş.” (Dernschwam, 1984, 500.)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Bu dahi dest-i küfrde iken bir maʻbe-
dgâh-ı İsevî imiş. Hâlâ cemîʻi vüzerâ-yı Budin bu câmiʻde edâ-yı salât-ı Cumʻa 
ederler, zîrâ Paşa sarâyına karîb olmağile Sarây câmiʻi derler.” (Evliyâ, 2002, 144.)

Budun (Macarca: Buda, bugün: Budapest, H) – Süleymân Hân Câ-
miʻi, Câmiʻ-i kebîr = Boldogasszony-templom (Meryem Ana Kilisesi)

2 Eylül 1541, Antal Verancsics Tarihi: “Süleyman Paşa, Almanların Bu-
din’deki baş kilise olan Meryemana adlı kiliselerini, içindeki sunakları, kere-
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vetleri ve bizim adetlerimize göre orada bulunan diğer her şeyi dışarı atarak 
temizletti. Mukaddes yerin sol tarafında, Konstantinopolis’te, Aya Sofya’da 
bulunana benzeyen yüksek ve yuvarlak bir kürsü yaptırdı, üzerini halılarla ve 
altın sırmalı kadifeyle kaplattı. Zira bizim için Pazarın anlamı neyse Türkler için 
de anlamı o olan Cuma yaklaşıyordu. Ve Sultan, Budin’in fethi ve Almanların 
mağlubiyeti için Tanrı’ya şükranlarını sunmak üzere, ibadet etmek için gelmek 
istemişti.” (Memoria rerum, 1981, 73–74.)

2 Eylül 1541, Celalzade Mustafa Târîhi: kalenin “derûnunda makarr nâkûs-ı 
vasm müstakarr çalipâ-ı zelâlet-şîm olan bir muʻazzam kenîset-i küffâr-şeriy-
yeti esnâm-ı kerâhet intizâmından der ve dîvârları televvüsât-ı tasvîrât ve nukûş 
ve timsâlâtdan tathîr ve pâk kılınup câmiʻ-i seʻâdet-menâfiʻ eylediler. Hatîb-i 
lebîb içün minber-i ʻâlî-manzar ve mihrâb-ı seʻâdet-eser bünyâd olunup, hâ-
fizân-ı tenzîl-i rabbânî ve tâlibân-ı Kurân-ı kadîm-i subhânî içün kürsî-i sad-
ra kiyâs yapdırılup müşâʻil-i dîn ve kanâdîl-i behcet-temkîn tertîb olunup sâir 
mühimmât ve levâzim her ne ise tedârük olundı. Evkât-ı hamse-i mefrûzede 
cemâʻat-ı müslimîn ve gürûh-ı muvahhidîn namazlar kılup namazlar eylediler. 
Rûz-ı cumʻa-ı şerîfede […] câmiʻ-i şerîfi ihyâ eylediler.” (Celalzade, 1981, 344b.)

1555, Hans Derschwam seyahatnamesi: “Türkler, Budin Kalesi’ndeki Bü-
yük Meryemana Kilisesi’ni baş mescide dönüştürdüler; içinden sunağı, mezar 
taşlarını boşalttılar, birçok şeyi duvarlarla örttüler. (Dernschwam, 1984, 500.)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Süleymân Hân Câmiʻi: Mâ-tekad-
dem […] nâmına bir kenîse-i musannaʻ imiş. Baʻde’l-feth Süleymân Hân bu 
deyrin derûnun mülevessât-ı küfr-i çirk-i şirkden pâk edüp maʻbedgâh-ı müs-
limîn eder.” (Evliyâ, 2002, 144.) 

Türkler güneydeki duvarın eski pencerelerini daraltarak kendi pence-
relerini oluşturdular. İç mekânı kendi zevklerine uygun duvar boyamalarıyla 
süslediler, bunların izleri 19. yüzyılda da görülebiliyordu, kalıntılarını Frigyes 
Schulek tarafından gerçekleştirilen restorasyon ortadan kaldırdı. (Gerő, 1980, 
39–40; Gerő, 1993, 43, 46; Csemegi, 1955, 124 –126. [40–41, 149. resim])

Çanad (Macarca: Csanád. Bugün: Cenad, RO)

18 Eylül 1653, Máté Benlich’in raporu: “Kilisenin yanında dört kule bulu-
nur, güzel bir kiliseydi, ama halihazırda bir kısmı mescide dönüştürülmüştür, 
bir kısmı ise hisarın yanında tohum deposudur.” (Tóth, 2004, 245.)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Ve derûn-ı hisârda dörd aded çanlık-
dan bozma minâreli câmiʻ-i kebîrleri var.” (Evliyâ, 2003, 143.)

Egre, Eğri (Macarca: Eger, H) – hisardaki hünkâr câmiʻi
13 Ekim 1596’dan sonra. Abdülkādir Efendi Tarihi: “Ba‘dehu Eğri Kal‘a-

sı’n ve içerüde ba‘zı toplar darbından yıkılan yerlerin ve kilisaları cedîd câmi‘ 
edüp […]” (’Abdülkādir, 2003, I, 153.)
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Egre, Eğri (Macarca: Eger, H) – Câmiʻi Alem-i Şerîf

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Sultân Mehemmed bu kalʻayı feth 
edüp Hazret-i risâlet-penâh’ın sancağ-ı şerîfin kendüler eline alup ibtidâ 
Cumʻa günü bu câmiʻde minber-i Resûlullâh’a sancağ-i Resûlullâh’ı çıkarup 
hutbeyi bizzât kendüleri tilâvet edüp […]” (Evliyâ, 2003, 64.) 

Egre, Eğri (Macarca: Eger, H) – Sultân Mehemmed Hân-ı Sâlis câ-
miʻi = Szent Mihály (Başmelek Mikail) kilisesi 

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Evvelâ cümleden Hatvan Kapusu’na 
karîb varoş dîvârına muttasıl Sultân Mehemmed Hân-ı Sâlis câmi‘i kim Fethiyye 
derler. Mâ-tekaddem kenîse olup ve minâresi dahi çanlık olup hâlâ bir ma‘be-
dgâh-ı müslimîn gâyet müferrah câmi‘-i dilküşâdır ve hikmet-i Bârî başka bir 
rûhâniyyet var, müstecâbü’d-da‘ve musallâ-yı müslimîndir.” (Evliyâ, 2003, 67.) 

Egre, Eğri (Macarca: Eger, H) –Memi Ağa câmi‘i

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Andan Memi Ağa câmi‘i tarz-ı ka-
dîmdir”. (Evliyâ, 2003, 67.)

Estergon (Macarca: Esztergom, H) – Süleymân Hân Câmiʻi = Szent 
Adalbert katedralı

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Bu câmi‘in evvelâ taşra haremi ke-
fere zamânınd[a] deyr-i acîbü’s-seyr iken iki kat haremi var imiş. Sademât-ı 
topdan bir taşra haremi berbâd olup müte’ehhil kal‘a neferleri sâkin olup iç 
katındaki küçük harem kalup etrâfında olan kubâblarının tâk-ı Kisrâları ve tâk 
[u] revâk-ı tumturâkları hâlâ durur.” (Evliyâ, 2002, 164–167.)

Estergon (Macarca: Esztergom, H) – Mahkeme câmi‘i = Szent Ist-
ván (Aya Stefanos) kilisesi

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Andan Mahkeme câmi‘i, binâ-yı ka-
dîmdir […].” (Evliyâ, 2002, 170.) 

1701, Estergon başpiskoposluğuna dair rapor: „Çok eski zamanlardan 
beri bu kiliseyi kimin kurduğunu, koruyucu azizinin kim olduğunu ya da hangi 
azizin adıyla takdis edildiğini kimse bilmez; zira uzun yıllardır bunu mescid ya 
da Sinagog olarak kullanan Türklerin zalim saltanatı altında çile çekmektedir. 
Kadiri Mutlak Tanrı’nın yardımıyla, Estergon Kalesi ile birlikte Türklerin acıma-
sız esaretinden kurtulduktan sonra, ilk şehit olan Aziz Stefan’ın adına kutsadı-
lar, […].” (Tóth, 2000, 63.)

Estergon (Macarca: Esztergom, H) – Veli Bey câmiʻi
1570 civarında, evler listesi: “Veli Bey Mescidi. Eskiden kilise olup, yan-

mış; merhum Veli Bey satın alıp camiye çevirdi” (ÖNB Krafft, 290, 28a.) 



Osmanlı Macaristanı’nda Camiye Çevrilen Kiliseler66

Estergon (Macarca: Esztergom, H) – Raç varoşun mescidi

1543, Celalzade Mustafa Târîhi: “Vasat şehrinde olan deyr-i ʻazîmü’ş-şân 
câmiʻ-i celîlü’l-bürhân içün taʻyîn olunub edâ-ı vâcibât ve ferâiz-i şer-i mu-
tahher ecli içün mihrâb u minber vazʻ olunub ve kürsîler yapılub ve kirâʻat-ı 
Kurʻân-ı kadîm olundı.” (Celalzade, 1981, 363b; TT II, 245–246.) 

Istolni Belgrad (Macarca: Fehérvár, Székesfehérvár, H)  – Câmi‘-i 
harâb = Meryem Ana kilisesi

1543–1545, İbrahim Peçevî Târîhi: “anlara [Macarlara] dahi emân [ve] 
ihsân olunup, krallar medfeni olan kenîse-i kebîre dahi ellerinde ibkâ olunup” 
sonra İstolni Belgrad Sancakbeyi, Yahyapaşazâde Ahmed “kenîse-i kebîreyi 
tathîr idüp câmiʻ ider.” (Peçevi, 1866, I, 260–261.) 

29 Kasım 1568, İstolni Belgrad sancakbeyine Sultan fermanı: “İstolni 
Belgrad’da, önceden kralların kilisesi olan mübarek camide, kâfirlerin anıt 
mezarlarının inşasından hâlâ bir miktar enkaz kalmış ve hoşnutsuzluğa sebep 
oluyormuş, bu mezarlar tahrip edilir ve izleri yok edilirse, hem mekan daha 
güzel hem de daha geniş olur, üstelik de mezarları oluşturan taşlara kale in-
şasında ihtiyaç var diye raporu göndermiştin, şimdi bunu yapasın; o mezarlar 
yıkılsın ve ortadan uzaklaştırılsın!” (Karácson, 1911, 365  –366.)

1664, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Bâlâda zikri sebkat eden Hazret-i 
Yahyâ nefesiyle binâ olunup ma‘bedgâh-ı bilâ-teşbîh Ka‘beleri olan deyri Mil-
yaş Papas-ı hannâs-ı muğân kilisesin Süleymân [Hân] bir cânibin ma‘bedgâh-ı 
müslimîn edüp bir cânibinde küffârlara âyîn-i Îsâ içün püt-gede etmeğe izin 
verirler, zîrâ bu deyrin kurbunda hâlâ bir kubbe-i azîm-i âlî vardır. Ol kubbe 
içre yetmiş seksen kadar kral-ı dâll-i bed-fi‘âller maşâd olmuşlardır.” (Evliyâ, 
2003, 21, 24–25.)

Istolni Belgrad (Macarca: Fehérvár, Székesfehérvár, H) – Süley-
mân Hân Câmi‘i = Aziz Peter ve Paul kilisesi 

1543, Celâlzade Mustafa Târîhi: “guzât-ı müslimîn bir gayrı deyr-i ʻazî-
mu’ş-şân u rifʻat-mekânı televüssât-ı esnâm-ı nekbet-encâmdan tathîr idüp 
câmiʻ-i celîlü’ş-şân ve mescid-i bâmu’l-bürhân idüp namâzlar kılup dergâh-ı 
Hakk’a niyâzlar eylediler. Rûz-ı pîrûz-ı cumʻairişüp pâdşâh-ı dîn-penâh […] 
devlet ü ikbâlla câmiʻ-i cedîd-i ʻid-i nevîde nüzûl idüp […]” (Celalzade, 1981, 
372a–b.)

1594, Aşık Mehmed: Menâzirü’l-avâlim: “ve belde-i İstuni Beligrad’un 
dâhilinde câmiʻ-i bedîʻu’l-binâsı vardur ki kable’l-feth nasârâ-yı Macar’un 
kenîse[si] idi.” (Aşık Mehmed, 2007, III, 1122.)

1650 civarında, Behrâm Dimişkî: Cihânnümâ: “Ve dâhilinde kelisadan 
dönme bir latîf câmiʻ-i şerîfi […] vardır.” (Kâtib Çelebi 1879, 158.)
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1664, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Evvelâ cümleden mükellef Süley-
mân Hân câmi‘i, zamân-ı kadîmde bir deyr-i âlî-i tâk-ı felek-i nuh-tâk gibi 
bî-bedel meşhûr-ı âfâk manastır imiş.” (Evliyâ, 2003, 24.)

Fekete Bator (Macarca: Feketebátor. Bugün: Batăr, RO)

1660, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Kenîsesin câmi‘-i Sultân Mehem-
med Hân edüp Der-i devlete arz etdi.” (Evliyâ, 2001, 213.)

Fötvar, Födvar (Macarca: Földvár, Dunaföldvár, H) – kale

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Derûn-ı hisârda […] bir kenîseden 
tebdîl olmuş Süleymân Hân câmi‘i var, gâyet ma‘bedgâh-ı kadîm ve kârgîr 
binâdır.” (Evliyâ, 2002, 122–123.)

Fötvar, Födvar (Macarca: Földvár, Dunaföldvár, H) – şehir

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “bir câmi‘i var, mâ-tekaddem bu da 
bir deyr-i musanna‘ imiş, hâlâ bir câmi‘-i müreffa‘dır.” (Evliyâ, 2002, 123.)

Filek (Macarca: Fülek. Bugün: Filakovo, SLO)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: yukarı kale “içindeki manastırı câ-
mi‘-i şehriyârî olup”. (Evliyâ, 2003, 72.)

Yanık (Macarca: Győr, H) – Hünkâr Câmi‘i = Meryem Ana katedralı 

27 Eylül 1594’den sonra,‘Abdülkādir Efendi Tarihi: Kalenin “içerü cevâ-
niblerin geşt edüp, kebîr kilisaya dâhil olduğunda, ezân-ı şerîf kırâ’at olunur ve 
câmi‘-i şerîf bünyâdın fermân ederler.” (‘Abdülkādir, 2003, I, 45–46.)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Ve Macar Sarâyı önünde bir musan-
na‘ manastır-ı azîmi var, içinde olan mücevher putlar ve gûnâ-gûn maslûbât 
âvîzeler kim âdemin gözleri hîrelenir. Ve hâlâ mukaddemâ hîn-i fethde câmi‘ 
etdiğimiz bir musanna‘ kenîsedir kim bir kal‘ada misli yokdur. Yine minberi ve 
mihrâbı ve mü’ezzinler mahfili durur.” (Evliyâ, 2003, 84.)

Kanije (Macarca: Kanizsa, H) – III. Mehmed Hân Câmi‘i

22 Ekim 1600’den sonra,‘Abdülkādir Efendi Tarihi: Osmanlılar “kebîr câ-
mi‘-i şerîfe ibtidâ mübâşeret edüp, minberü mihrâb u mahfil ta‘mîrin edüp 
[…]” (’Abdülkādir, 2003, I, 296.) 

22 Ekim 1600’den sonra, Kâtib Çelebi tarihi: “içinde olan kilisâda cumʻa 
kılındı.” (Katib Çelebi, 1879, 141.) 

Kopan (Macarca: Koppány, Törökkoppány, H) 

1664, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Süleymân Hân câmi‘i iç kal‘adadır, 
müfîd ü muhtasar ma‘bedgâh-ı kadîm câmi‘dir.” (Evliyâ, 2003, 15.)
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Lipova (Macarca: Lippa. Bugün: Lipova, RO)

1660, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Evvelâ çâ[r]sû içinde Büyük câmi‘ 
Süleymân Hân’ındır kim serâpâ kurşum kubbeli ve cemâ‘at-i kesîreye mâlik 
câmi‘-i kadîmdir.” (Evliyâ, 2001, 208.)

Mıhaç (Macarca: Mohács, H)

1568 Budin beylerbeyisinin emri: “Dahilinde mabedgahı olmayan Mıhaç 
şehrinde kilise dönüştürülmesiyle bir cami yapılsın ve bu camide bir hatib, bir 
imam ve bir müezzin çalışsın.” (Ágoston, 1993, 280.) 

Nedaj (Macarca: Nádasd, Mecseknádasd, H)

1664, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “[kalenin] içinde kenîseden bozma 
Süleymân Hân câmi‘i […] var.” (Evliyâ, 2003, 19.)17

Pakşa (Macarca: Paks, H)

1626, Athanasio Georgiceo seyahatnamesi: “Burada çok büyük iki kilise 
de vardır, birisi tepenin üstündedir, çatısı hariç sapasağlamdır; diğeri köyün 
ortasında bulunur, bu ikincisi şimdi Türklerin mescididir.” (Tóth, 1998, 852.)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “[palankanın] içinde bir manastırdan 
bozma Süleymân Hân câmi‘i […] var.” (Evliyâ, 2002, 122.) 

Peçuy (Macarca: Pécs, H) – Memi Paşa Câmi‘i = Fransisken kilisesi

1620, János Cserneky’nin tasviri: “Kiliselerin hepsi mescide dönüştürül-
müş, harabe haline gelmiş olan biri hariç...” Cserneky, bunlardan Sziget Kapısının 
yanındaki Aziz Francesco Kilisesinden bahsetmektedir. (Holovics, 1966, 174.)

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Andan yine Seget kapusunun iç yü-
zünde Memi Paşa câmi‘i:Tâ Eflâtûn-ı İlâhî halîfeleri binâ edüp bir deyr-i azîme 
imiş. Hattâ bunun bir köşesinde Eflâtûn’un savma‘ası var, niçe kefereler girüp 
ziyâret ederler. Ba‘dehu Memi Paşa fermân-ı pâdişâhîyle bir gün cümle aske-
riyle pür-silâh olup bu deyri ale’l-gafle basup zîr-i zemînlerinde kırk elli kadar 
evlâd-ı ümmet-i Muhammed bulunup kimi dil bilür ve kimi bilmez. Bu evlâd-ı 
püserân-ı ciğer-kûşe-i müslimîni guzât-ı müslimîn bu hâlde görüp „Bire urun 
gâzîler” deyince tarfetü’l-ayn içre cümle kıssîs [ve] bıtrîk ve ruhbân ve patir-
gâh-ı günâhkârlara bir kılıç urup bu câmi‘i feth edüp Memi Paşa bu deyrün 
mihrâbın velî edüp Fethiyye nâmında bir câmi‘-i zîbâ-yı pür-nûr etmişdir kim 
âdem derûn-ı câmi‘den çıkası gelmez. Serâpâ kurşumlu ve haremli ve bir 
serâmed minâreli eynegâh-ı kadîmdir.” (Evliyâ, 2002, 115.)18

17 1973 kazıları sırasında kilise kutsal yerinde mihrab nişinin temelleri bulunmuştur.  (G. Sándor, 
M.–Gerő, G., “Mecseknádasd–Schlossberg”, Régészeti Füzetek, 27 (1974), s. 97–98.)
18 Kilisenin kutsal yerini Osmanlılar yıktırdılar, cami yalnızca sahinden oluşuyordu. (Kárpáti, 
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Peçuy (Macarca: Pécs, H) – Süleymân Hân Câmi‘i= katedral

1620, János Cserneky’nin tasviri: “Bu kilisede Türkler ayin yapmıyorlar, 
sadece kulelerden birinde, kilise sahnının güney tarafındakinde. İbadet yeri 
orada hazırlanmış. Türk papazı ve Türklerin günde dört kez orada toplananları 
kilise sahnına gitmiyorlar, tecrit edilmiş olan mekânın bulunduğu o söz konu-
su kuleye gidiyorlar. Bizatihi kilisede sunaklar, zaptettikleri zaman buldukları 
gibi örtülerle süslenmiş, el değmemiş halde duruyorlar. İlahi kitapları da orada 
bulunuyor, küçük zincirlerle duvara tutturulmuş, oradan sarkıyorlar.” (Holovi-
cs, 1966, 174.)

1633, Pietro Massarechi raporu: “Kilise, o yörede görülebilecek en güzel 
ve en şaşaalı yapı idi. Bugün mescittir, her ne kadar eski ışıltısını muhafaza 
ediyorsa da, tabloları silmişler, sunakları kaldırıp atmışlar.” (Tóth, 2004, 117.) 

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Der-vasf-ı câmi‘-i Sultân Süleymân 
der-kal‘a-i Peçoy: 

Mâ-tekaddem Eflâtûn-ı İlâhî’nin ma‘bedgâhı idi. Ba‘dehu Süleymân Hân 
mihrâbın Kudüs’den Ka‘be’ye velî etdirüp bir câmi‘ etdirmiş kim eğer bu câ-
mi‘-i şerîfi manzûrumuz olduğu üzre evsâfın tahrîr etsek bir sitâyişnâme-i 
tavîl olur. […] ve câmi‘in aşağısında cümle mîrî buğday ve arpa ve darı ve pi-
rinç ve beksumat ile memlûdur, aslâ düşme yokdur, zîrâ küffâr isyân edelden 
berü bu asâkir-i İslâm zahîresi bu câmi‘e hazn olalı yedi senedir böyle bir nûr-ı 
mahz câmi‘-i pür-nûrda tâ‘at-ı sübhânî olmamışdır.” (Evliyâ, 2002, 116.)

Kilisede bugün görünmeyen yazıtlar (Hammer–Purgstall, 1844, 56–57.)

Lâ ilâhe illâ’llah 

makal-i sani edâdan erbâb-i irfân… 

Ta’allum yâ fetâ ve’l-cehlü ’ar ve lâ yerdâ bihâ illâ himâr 

B’ismillahi’r-rahmâni’r-rahîm

Şifâat yâ Muhammed 

El-hamdulillahi ellesi lâ malik fî’s-semâ ve’l-erd illâhuve 

Bu makâm-ı dilgüşâya gel, […] ol şâhum, ana girüb bi’s-selâm. 

Leyse fî’l-kainati bânihâ illâllah (be’l huve) bâlihâ

Yâ Ali ve yâ Ali 

Peşte (Macarca: Pest, H)

1684, N. L. Hallart-Michael Wening’in gravürleri: Doğu ve Batı görünüş. 
Haçvari planlı, çatısı yanmış kilise, yanında minare. (Rózsa, 1963, 29–31. tab-
lolar.)

G.–Szekér, G., “A Pécsi Ferences és Domonkos Kolostorok Kutatása”, Koldulórendi Építészet a 
Középkori Magyarországon, szerk. Haris Andrea, Budapest, 1994, s. 239-240.)
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Peşte Katolik Kilisesi’nin mukaddes mekânındaki mihrap nişi bugün 
hâlâ mevcuttur. (Gercsák 2010; Kovács–Papp, 2010.)

Şikloş (Macarca: Siklós, H) – Süleymân Hân kaledeki Câmi‘i= ka-
lenin şapeli

7 Temmuz 1543, Celalzade Mustafa Târîhi: kalenin “nâkûsgâhları meʻzu-
ne-i ehl-i İslâm olup […]” (Celalzade, 1981, 358a.) 

1543, Lütfî Paşa Târîhi: “ve ezân okunup kenâis-i küffâr-ı zelâlet-âyîn 
mesâcîd-i erbâb-ı dîne tebdîl olunup […]” (Lutfî Paşa, 1922, 415.)

Şikloş (Macarca: Siklós, H) – Süleymân Hân aşağı kaledeki Câ-
mi‘i= Aziz Anna kilisesi

1664, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: Aşağı kalede “Süleymân Hân câmi‘i, 
kenîseden velî olunmuş bir ma‘bedgâh-ı kadîmdir, ammâ musanna‘ değildir, 
lâkin başka bir rûhâniyyet var.” (Evliyâ, 2002, 299.)

Szarvaskő

1687, Kale envanteri: Adına mescid dedikleri Şapel (Sugár, 1992, 26.)19

Seçen (Macarca: Szécsény, H)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: kalede “ancak bir deyr-i musanna‘ı 
kalup Mehemmed Hân-ı Râbi‘ içün câmi‘ etmeğe mübâşeret olundu.” (Evliyâ, 
2003, 72.) 

18. yy, Historia domus (Fransisken manastırının tarihçesi): Mukaddes 
mekânı camiye dönüştürmüşler, sahnı duvarla kapatıp ahır olarak kullanmış-
lardı. Ayin eşyalarının bulunduğu yer hamam olarak hizmet ediyor, Bey’in ko-
nağı onun üzerinde yer alıyordu. (G. Lászay, 1994, 506.)

Araştırmalar sırasında kilisenin mukaddes mekânında bir mihrap nişi 
bulunmuştu. (G. Lászay, 1994, 496–497, 506–508; Majcher, 1994.)

Segedin (Macarca: Szeged, H)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: kalede “Ancak Süleymân Hân’ın 
tarz-ı kadîm bir câmi‘i ve bir musanna‘ minâresi var.” (Evliyâ, 2003, 142.)20

Senmartin (Macarca: Szentmárton. Bugün: Pannonhalma, H)

1600, Wilhelm Dillich’in gravürü: Kalede minareli Müslüman ibadetha-
neleri.21

19 Muhtemelen kardinal Tamás Bakócz’un şapelidir. (HMM III, 568.)
20 Muhtemelen Aziz Elizabeth kilisesi. Sudár, Dzsámik és mecsetek,, s. 479-480.
21 Osmanlılar Szentmárton’u 1594’de Yanık (Győr) seferi sırasında ele geçirmişler ve 1597’e kadar 
işgal altında tutmuşlardı. Türk hisarından geriye hiç bir tasvir kalmamıştır, muhafızların ulufe 
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Tımışvar (Macarca: Temesvár. Bugün: Timişoara, Ro) – Süleymân 
Hân Câmi‘i

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Evvelâ Süleymân Hân câmi‘i. Bir 
deyr-i mu‘azzam imiş. Bir gûne hafîf kirec binâdır kim kârgîr desek, değildir. 
Hâlâ bu câmi‘in içinde dağlar gibi guzât-ı müslimînin beksümâtları memlû-
dur.” (Evliyâ, 2001, 205.)

Tımışvar (Macarca: Temesvár. Bugün: Timişoara, Ro) – Kilitsa-
metschit

1663, Heinrich Ottendorff tasviri: “(İbadethanelerin) ikincisi Kilitsamets-
chit,22 dış şehirde, Belgrad’a giden yolun yanında yer almaktadır.” (Ottendorff, 
1943, 74.) 

Tolna (Bugün: Tolna, H)

1626, Athanasio Georgiceo’nun tasviri: “Palankanın ortasında büyük de 
bir kilise vardı, sadece bir yarısını çatı örtüyordu ve Türkler bunun içinde kendi 
mezheplerinin inancını sürdürüyorlardı.” (Tóth, 1998, 852.)

Uyvar (Macarca: Újvár, Érsekújvár. Bugün: Nové Zámky, SLO) – 
IV. Mehmed Hân Câmi‘i = başkilise

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Ve Sadrıa‘zam ve cümle vüzerâ 
ve a‘yân-ı dîvân kal‘a-i Uyvar içre seyr [ü] temâşâ-yı deverân ederek bizzât 
pâdişâh-ı âlem-penâh içün bir câmi‘ inşâ etmek içün tecessüs ederek cüm-
leden ma‘mûr u müzeyyen vâsi‘ ve mükellef ve münâsib çârsû-yı bâzâr ye-
rinde âyîn-i millet-i Mesîhiyye edecek düyûrların metîni Macarların kenîsesi 
cümleden binâ-yı azîm olmağile ale’l-ittifâk pâdişâh-ı âlîcâh içün câmi‘ olma-
sın elyak görüp ol ân bu ma‘bedgâh-ı muzlimi çirk-i şirkden ve televvüsât-ı 
müş-rikden pâk ü pâkîze edüp zîr-i zemînlerinde olan cîfe-i murdârların cüm-
le derûn-ı câmi‘den çıkarup bîrûn-ı kal‘ada eski gûristânlarında bir hafr-i amîk 
kazup anda ilkâ etdiler. 

Ba‘dehu yine bu Evliyâ-yı bî-riyâ fakîr bu câmi‘in sakfında ibtidâ vakt-i 
zuhr edâ olunması içün beş aded gulâmlarımla makâm-ı çârgâhda bir asvât-ı 
bülend ile ezân-ı Muhammedîler tilâvet edüp ibtidâ Ordu Monlası Ünsî Efendi 
imâmet edüp hakîr mü’ezzinlik edüp edâ-yı salât-ı zuhr etdikde Sadrıa‘zam 
hakîre yetmiş üç altun ihsân edüp, 

listelerine dair bilgimiz yoktur. Lâkin muhtemeldir ki, kale askerleri için ibadethane kurmuşlardı. 
Dillich’in gravürü hayal ürünüdür, ama imkânsız da değildir, ki Müslüman ibadethanelerinin 
şematik tasvirinin ardında gerçek bilgi mevcuttur: Genel görünümün yaratıcısı mevcudiyetlerini 
biliyordu ama, gerçek görünüşleri hakkında malumatı yoktu.
22 Mescidin adı zorlukla anlaşılmaktadır, tasvirde ve genel görünümde Kilitsa, haritada Kilitschtsa 
şeklinde yer alıyor. ‘Kilitsa’ sözcüğü ‘Kilise’ ifadesini içerdiğine göre, büyük bir ihtimalle yapının 
Hıristiyan geçmişine atıf yapmaktadır.
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“Evliyâ gel seni bu câmi‘de asâleten imâm-ı hümâm edüp yevmiyye sana 
yüzer akçe ulûfe edelim” dedikde hakîr îbâ da etmedim, ammâ „Nasîb sultâ-
nım” deyü cevâb edüp hâmûş-bâş oldum. 

Andan Sadrıa‘zam Mi‘mârbaşı Ahmed Ağa’yı çağırdup, 

“Tîz bu ma‘bedgâha bir mihrâb ve bir minber ü nîk eser ve bir kürsî vü 
mahfil-i mü’ezzinân-ı hûb-manzar inşâ et kim bir vâcibü’s-seyr eser bünyâd 
oluna kim bu câmi‘-i pür-nûra revnak u fer vere ve cemâ‘at-i müslimîn ve 
gürûh-ı gâziyân-ı muhavvihidîn tâ‘at-ı Sübhânî ve şükr-i Yezdânî edüp namâz-
lar kılınup niyâzlar oluna. Elbette bu mezkûr âsârlar yevm-i Cum‘aya yetişmek 
gerekdir” deyü […]” (Evliyâ, 2002, 210.) 

“Ve bu kal‘ada üç aded mükellef ve binâ-yı metîn manastır-ı mu‘azzam-
ları var. Cümleden büyüğü ve mükemmeli Macar kenîsesidir kim içinde aslâ 
timsâl-i asnâmâtdan putları yokdur. Hemân dürr-i beyz-âsâ mücellâ beyâz 
dîvârları var ve birkaç yerinde haçları var. 

Ve bir mahfil-misâl bir kasrı üzre erganon-ı Dâvûdîsi var idi. Sadrıa‘zam 
istimâ‘ etmek içün papas esîrlere {bu erganon sâzın} çaldırup bu kadar sâz-ı 
ciğersûz-ı mizmerâtların asvât-ı hazînlerine âdem mebhût ve mütehayyir kal-
dılar. Ba‘dehu bu erganonu guzât-ı müslimîn pâre pâre etdiler. Ba‘dehu bu er-
ganonhâne kasrın mü’ezzinlere mahfil-i münîf etdiler. Ve bu deyrin bir nâkûs-
hâne kullesi var idi, top güllesiyle sehel yıkdılar. Sonra çâr-kûşe bir minâre-i 
bânghâne-i Muhammedî etdiler. 

Ve bu deyr-i kebîri sa‘âdetlü pâdişâh içün mihrâb ve minber ve kürsî ve 
mahfiliyle bir câmi‘-i Sultân Mehemmed Hân-ı Râbi‘ etdiler kim nûr-ı mübîn 
oldu. Kıble kapusundan tâ mihrâba varınca bu câmi‘in tûlu yüz on ayakdır ve 
arzen kâmil seksen kademdir ve mihrâbı üzre olan 

“küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mıhrâbe” âyeti ve minber kapusu üzre 
“Lâ ilâhe illallâh” hatlarını Kubûrîzâde Halîl Efendi yazdı ve bu hakîr Evliyâ 
seng-i mermer üzre kazdı ve tezhîb ve silu ve lâjüverd nîlgûn ile düzdü. Ve bu 
câmi‘in kıble kapusu üzre olan târîhin hattı ve güftesi Nasûh Paşazâde Nişâncı 
Paşa Ömer Beğ’in şi‘iridir, ammâ mermer üzre yine bu hakîr Evliyâ’nın şuğlıdır 
kim ol kapu üzre târîh budur: 

Kal‘a-i üstüvâr-ı Uyvar’ı 

Aldığında vezîr-i mülk-ârâ 

Câmi‘-i Hân Mehemmed olmağiçün 

Eyledi bu kenîseyi ihyâ 

Döndü hakkâ ki beyt-i ma‘mûra 

Oldu gûyâ ki Mescid-i Aksâ 
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Dedi târîhini anın Ömrî 

Mescidün ammere ale’t-takvâ 

Sene 1074.” (Evliyâ, 2002, 227–228.)

Bu kitabeyi Hollandalı seyyah Jakob Tollius 1685’te gördü ve kopyasını 
çizdi. (Fodor, 1990, 42; Tollius, 1700, 150.)

Uyvar (Macarca: Újvár, Érsekújvár. Bugün: Nové Zámky, SLO) – 
Valide Sultan Câmi‘i = Fransisken kilisesi 

1663, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Ve Sadrıa‘zam ve cümle vüzerâ ve 
a‘yân-ı dîvân […] kal‘a içre gezerken vâlide sultâna câmi‘ olmağiçün Nemse 
deyrin bulup fi’l-hâl bir kenîse-i ibret-nümâyı asnâm-ı kerâhat-intizâmdan 
cümle tathîr ve Süvâ‘ ve Yeğûs ve Vedd ve Ye‘ûk misilli putlardan tebzîr etdi-
rüp minber ü mihrâb ve kürsî [vü] mahfil inşâ olunmak fermân olundu, ammâ 
bu deyr-i azîmden çıkan lâşe-i murdâr bir deyrde çıkmayup kâmil bir haftada 
gücile tathîr olup şeb [ü] rûz ûd u amber çerâğân olup yine bed râyihadan bu 
deyrin yanına varılmazdı. Meğer cümle mürd olan Nemseleri bunda meşad 
ederlerdi.” (Evliyâ, 2002, 211.) “Andan Nemse kilisesi vâlide sultân içün câmi‘-i 
ibret-nümûn oldu, zîrâ evvelden dahi bir deyr-i azîm ve bir ma‘bedgâh-ı kadîm 
olmağile eyle musanna‘ ve müzeyyen imiş kim gûyâ bir kasr-ı müşeyyed imiş. 

Bunda olan gûnâ-gûn maslûbât-ı âvîze-i musanna‘lar ve bunda olan 
zî-kıymet kanâdîl-i murassa‘lar ve bunda olan nükûş-ı garîbe ve nakş-ı bûka-
lemûn-ı ibret-nümûnlar ve mergûb ve zîbâ tasarruflar ve gûnâ-gûn san‘atları 
var kim ehl-i vasf anın midhatinde âcizlerdir. 

Ve cümle rûy-ı dîvârı mücevher timsâlât suverât ile ârâste ve niçe bin 
hey’et-i garîbe vü acîbe putlar ile pîrâste olmuş bir deyr-i gamâme iken cümle 
asnâmları guzât-ı müslimîn pâre pâre edüp çirk-i şirkden bu deyr pâk ü pâkîze 
oldukda bir câmi‘-i rûşen olmuşdur kim hâlâ bir serhadde misli yokdur. Meğer 
kal‘a-i Üstürgon’da Kızılelma câmi‘i ola. 

Ve bu Vâlide câmi‘i hareminin etrâfında elli aded medrese hücreleri var 
idi. Tarîk-i Halvetî’de Üstürgonî eş-şeyh Ali Efendi’ye tekye inşâ olundu. Ve bu 
câmi‘in kıblesi tarafında remezâtü’l-imâd’dan nişân verir bir bâğçe-i müferrihi 
var ve çâr-kûşe bir serâmed çanlık kullesini minâre-i Bilâlî inşâ etdiler. Bu 
dahi tûlen ve arzen hemân Hünkâ[r] câmi‘i gibidir, ammâ bu câmi‘ gâyet mü-
ferrih ü müzeyyen ve dil-küşâ câmi‘-i ra‘nâ oldu.” (Evliyâ, 2002, 228.) 

1664–1667,Uyvar Eyaletinin hazine defterinde: câmi-i mahr’an (kiliseden 
çevrilmiş câmi). (BOA Başmuhasebe, Uyvar hazinesi kalemi 17081, 7. Közli: 
Hegyi, 2007, 1621.)
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Vaç (Macarca: Vác, H) – Süleymân Hân Câmi‘i= katedral

1684, Philipp Hannenstein gravürü: kalede bir minare görünür. (Karlsru-
he, Hfk. Bd. XIV Nr. 26; Kisari Balla, 2000, 159–160, 498.) 

Vaç (Macarca: Vác, H) – Aziz Yakub kilisesi

1685, Klerikal isim listesi: “İlk Piskopos István Kéry mescide dönüştü-
rülmüş olan kiliseyi temizletmişti.” (Medgyessy, 1835, 29; Jakus, 1989, 35.)

21 Eylül 1689, István Bendő’nün raporu: “Eskiden de Tanrı’nın kilisesi 
olan mescid, Türklerin ayrılmalarından sonra, Kont Kéry Efendi tarafından biz-
zat benim gözlerimin önünde tekrar kiliseye dönüştürüldü.” (Jakus, 2001, 24.)

Varat (Macarca:Várad, Nagyvárad. Bugün: Oradea, RO)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: Varat iç kalesinde “meftûh olan kapu 
üzre Sultân Mehemmed Hân-ı Râbi‘ câmi‘i mukaddemâ bir kenîse imiş hâlâ 
nûr-ı münevver olup ma‘bedgâh-ı müslimîndir. Bu[nun] nâzük musanna‘ nev 
binâ bir minâre-i serâmed-i ra‘nâsı var kim gûyâ yek pâre bir serv nahl-i mev-
zûndur. Ve câmi‘ üzre bir gûne musanna‘ kırmızı kiremit örtülüdür kim gûyâ 
sihr-âsârdır.” (Evliyâ, 2003, 153.) 

Veszprém

1593, Hasanbeyzade Tarihi: “Kenâ’is ü savâmi‘leri mesâcid ü cevâmi‘ 
oldu.” (Hasan-bey-zâde, 2004, II, 386.)

1593, ‘Abdülkādir Efendi Tarihi: “Ve kilâ‘da olan kilisa[y]ı câmi‘-i şerîf 
bünyâd ederler; ve yevmül-cum‘a edâ edüp […]” (’Abdülkādir, 2003, I, 25.)

Senta (Macarca: Zenta. Bugün: Senta, SRB)

1665, Evliyâ Çelebi seyahatnamesi: “Derûn-ı hisârda bir kenîseden boz-
ma bir câmi‘i […] var.” (Evliyâ, 2003, 141.)
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Abstract

Churches Converted into Mosques in Ottoman Hungary

In the middle of the 16th century, the Ottoman Empire conquered over one 
third of the Hungarian Kingdom. The conquerors stationed in this territory were 
mainly soldiers and their families, who were Muslims, while the local population 
remained Christian. The Muslim population of circa 100-200,000 needed places 
of worship: first, these were mostly churches turned into mosques, and later 
there were also private foundations and newly built mosques. Transforming 
churches into mosques was obviously due to the lack of time and resources 
to build new ones. However, these buildings met neither the taste of the con-
querors, nor their demand for representation. Although the Ottomans imposed 
restrictions on the building of churches, this does not mean that an abundance 
of churches were turned into mosques. The available data yield approximately 
sixty instances of originally Christian churches turned into mosques. Although 
this number must have been a little higher but cannot in all likelihood have ex-
ceeded a hundred.

Keywords: Ottoman Empire, Hungary, mosque, church, urban history.
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MACAR GÖZÜYLE OSMANLI IMPARATORLUĞU VE TÜRKIYE 
(1850-1940)
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Öz

19. yüzyılda Türk-Macar ilişkilerinin iyileşmesiyle birlikte çok sayıda Macar çeşitli se-
beplerden dolayı Osmanlı İmparatorluğu’na seyahat etme fırsatı yakalamışlardır. Göçmenler, 
gönüllüler, çeşitli dallardan bilim adamları ve mimar, İstanbul ve diğer Türk şehirlerini ziyaret 
edip günlükler ve kitaplar halinde anılarını bize aktarmışlardır. Sultan II. Abdülhamid, Enver, 
Cemal ve Talat Paşalar ve Mustafa Kemal Atatürk gibi dönemin önemli simaları hakkında 
kayda değer ayrıntılar paylaşan bu Macar kaynaklarına ışık tutmak bu makalenin asıl amacı-
dır. Aynı kaynaklar, önemli şahsiyetlere dair verdikleri malumatın yanı sıra Osmanlı sosyoloji-
si, folklorü, etnografyası ve ekonomisine dair tespitler de ihtiva etmektedirler. Bu kaynakların 
en kısa zamanda Türkçe tercümeleriyle okuyucularla buluşturmak en büyük temennimizdir. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Macarlar, günlükler, Türkiye cumhuriyeti, 
seyyahlar.

Macaristan’daki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi ve eski Macar topraklarının 
çoğunun Avusturya İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmesi Türk-Macar ilişkilerin-
de yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Yüzyıllar boyunca birbirlerinin en 
büyük düşmanı olan Türk ve Macar halkları, 19. yüzyıldan itibaren birbirlerine daha sıcak 
bakmaya başlamışlardı. Bunun bir sebebi, Macarların, Avusturya imparatorlarının mutla-
kiyetçi idarelerine karşı girişilen başarısız milli mücadeleleri ve bağımsızlık savaşlarının 
ardından Osmanlı topraklarına sığınan liderlerinin mülteci olarak kabul edilmesidir.1 Imre 
Thököly (1657-1705),2 Ilona Zrínyi (1643-1703),3 Ferenc Rákóczi (1676-1735)4 ve Kele-
men Mikes (1690-1761)5 gibi önemli siyasi ve kültürel şahsiyetlerin İzmit ve Tekirdağ 
kasabalarına yerleştirilmeleri hadisesinde olduğu gibi 1848-1849 Bağımsızlık Savaşı’nın 
kaybedilmesi sonucunda binlerce kişi Osmanlı İmparatorluğu sınırına geçerek Avusturya 
ve Rus birliklerinden kaçmıştır. Bunlardan kimisi geçici, kimisi kalıcı olarak Osmanlı top-

1 En önemli mültecilerin listesi için bkz.: Hermann, R. – Joó, A. – Mészáros, K. – Seres, I., Türkiye’de Kendilerine 
Sığınma Hakkı Tanınan Macar Mültecilerinin Özyaşamlarından Özetler, Budapeşte: Macar-Türk Dostluk Derneği 
Yayınları, 2010.
2 Seres, I., İmre Thököly ve Türkiye, Budapeşte: Macar-Türk Dostluk Derneği Yayınları, 2006; Güngörmüş, N., 
Imre Thököly’nin İzmit Günleri: Késmárk Kontu, Kuruc Önderi, Orta Macar Kralı ve Erdel Beyi Imre Thököly’nin 
Hayatı ve İzmit Günleri, Kocaeli, 2014.
3 Várkonyi, Á. R., Ilona Zrínyi „Avrupa’nın En Cesur Kadını”, Budapeşte: Macar-Türk Dostluk Derneği Yayınları, 
2006.
4 Dávid, G. – Köpeczi, B. – Tasnádi, E. – Fodor, P. – Tóth, F. – Balla, A. – Nagy, F. – Tóth, T. – Somogyi, G., II. 
Ferenc Rákóczi’nin Hayatı ve Türkiye’deki Sürgün Günleri, Budapeşte: Macar-Türk Dostluk Derneği Yayınları, 
2005.
5 Hóvári, J. – Tasnádi, E. – Tüskés, A. – Tüskés, G. – Vásáry, I., Tekirdağ Tarihinin Macar Yazarı Kelemen Mikes, 
Budapeşte: Macar-Türk Dostluk Derneği Yayınları, 2012. 

*  Tarihçi-türkolog, İstanbul Macar Kültür Merkezi müdürü, gabor.fodor@bbi.hu.
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raklarında barınarak İstanbul’da kalabalık bir Macar kolonisi oluşturmuşlardır. 
Ayaklanmanın lideri olarak tanınan Lajos Kossuth (1802-1894)6 ve maiyeti ise 
Kütahya’ya yerleştirildikten iki sene sonra Londra’ya geçip ABD’ye kaçmış-
lardı.

Bu mültecilerden geçici olarak nitelendirdiklerimiz arasında, Macarların 
ilk bağımsız hükümetinde Savaş Bakanlığı görevinde bulunan Lázár Mészáros 
(1796-1858), günlüğünde Vidin ve Kütahya’daki günlerini kısaca anlatırken 
durumundan pek memnun olmadığını okuyucularla paylaşmıştır. Aylar boyun-
ca  Bulgaristan’da bekletilmesi ve bağımsızlık savaşının lideri Lajos Kossuth 
ve diğer Macarlarla birlikte Kütahya’ya yerleştirilmesi pek hoşuna gitmeyen 
Mészáros Kütahya’daki günlerini şöyle anlatmıştır: ‘Saat 4-5 arasında uyanıp 
kahve içiyoruz. Saat 6 ve 8-9 arasında yakındaki tepelere çıkıp gezinti yapı-
yoruz. Yorulunca eve dönüp kahvaltımızın kalanını yiyoruz. Sonra iş başına; 
yani tarih, Osmanlıca dil bilgisi, roman gibi kitapların okunması. Sonra öğle 
yemeğini birlikte yiyoruz…. Öğleden sonra zaman geçsin diye kahve içip tavla 
oynuyoruz, kitap okuyoruz ve gezintiye çıkıyoruz.’ 7

Sumen şehrinde bir sene geçiren meşhur aktör Gábor Egressy (1808-
1866), şehrin çok bakımsız halde olan evlerinden ve oradaki Ortodoks ve Erme-
ni Hristiyan tebaanın âdetlerinden bahsetmiştir.8 İlk bağımsız hükümetin İçişleri 
Bakanı olan ve daha sonra da Başbakanlık görevine yükselen Bertalan Szemere 
(1812-1869) ise çok detaylı bilgiler aktararak İstanbul’un o anki halini titizlikle 
incelemiştir. Kadınların harem hayatından erkeklerin hamam ve kahvehane hay-
ranlığına kadar, kölelik sisteminden kadınların toplumdaki rolüne kadar çeşitli 
konuları ele alıp bunları günlüğünde güzel bir şekilde anlatmıştır. Heyecan verici 
bir karşılaşmasını şöyle nakletmiştir: “Bir derviş, büyük bir adım atıp yolumu 
kesti. ‘Benden ne istiyorsunuz?’ diye gözlerine baktım. ‘Hiçbir şey’ diye Macarca 
cevap verdi. ‘Sadece Macarca selam vermek istemiştim’ dedi. Macarca bilme-
sine çok şaşırdım. Bir dakika boyunca derviş kıyafeti giyen bir seyyar olduğunu 
zannedip yüz ifadesi, esmer derisi, büyük burnu, beyaz sakalı, zayıf kıyafeti ve 
genel olarak gösterdiği tutum ve görünüşünden doğu kökenini kolayca fark ede-
bildim. Heyecanlanıp cevap verdim ve yüksek sesle muhabbet etmeye başladık. 
‘Camiden çıkalım, ibadet yerlerinde bu kadar yüksek sesle konuşmak bizde say-
gısızlıktır. Müezzin de ezan okumaya başladı, insanlar dua etmek için bir araya 
geliyorlar’ dedi’.9 Szemere birkaç satır aşağıda dervişin Macarca bilmesini şöyle 
açıklıyordu: ‘Öyle görünüyor ki Türkçe, Arapça, Farsça, Yunanca, Fransızca, Ma-
carca, Sırpça, Ermenice bildiği ve sıraladığım ilk beş yabancı dilde okuma-yazma 

6 Hermann, R., Lajos Kossuth ve 1848-49 Yıllarında Macar Özgürlük Savaşı, Budapeşte: Macar-
Türk Dostluk Derneği Yayınları, 2003. 
7 http://terebess.hu/keletkultinfo/meszaros.html
8 Egressy Gábor Törökországi Naplója 1849-1850 [Gábor Egressy’nin Türkiye Günlüğü 1849-
1850], Pest: Kozma Vazul Ny., 1851. 
9 http://terebess.hu/keletkultinfo/szemere1.html#14
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yeteneğine de ileri derecede sahip olduğu için hükümet tarafından ara sıra Avru-
pa ve Asya’daki ülkelere bilimsel geziler yapmak üzere gönderilmişti. Macaris-
tan’a bağlar arasında, Kral Ilıcanın yakınında beyaz şapel olarak yükselen Buda 
tarafında olan aziz babanın türbesini görmek için sekiz defa gitmişti.’10 

1853’te gemiyle İstanbul’a gelen Macar general György Klapka (1820-
1892), ülkeyi ve siyasî gelişmeleri bir askerin gözüyle bizlere aktardı. Geli-
bolu’dan geçerken şunları vurguladı: ‘İki sahilde şehirlerden bir saat yürüme 
mesafesinde yükselen kaleler içinde altışar tane obüs ve 40-45 tane top fark 
edebildim. Savunma sistemin çok zayıf ve bakımsız halde olduğunu anlatan, 
Türklere karşı dünya kamuoyuna gönderilen dedikodular yalan çıktı. Halleri 
güzeldir hatta çeşitli ilaveler ve tamiratlar de söz konusudur. Bir filo ne kadar 
güçlü olursa olsun bu tahkim edilmiş boğazdan geçmesi zor görünmüyor, ko-
layca yok edilecektir.’11

1848-49 bağımsızlık savaşının ardından Osmanlı topraklarına sığınmış 
Macar generallerin bir kısmı Ruslara karşı Osmanlı devletini sadece sözlerle 
değil, savaşarak da desteklemiştir. György Kmety (1813-1865), Richard Guyon 
(1813-1856) ve József Bem (1794-1850) gibi isimler, kimisi zahiren kimisi kal-
ben İslam inancına geçip orduya katılma fırsatı bulmuşlardır. Paşa rütbesine 
yükselince Kmety (İsmail Paşa) ve Guyon (Hurşid Paşa) Kars savunmasının 
başında iken Kırım savaşı sırasında şehri Ruslara karşı yıllar boyunca başarılı 
bir şekilde savunmuşlardır.12 Aynı şekilde József Bem, Murat Paşa adını almış; 
Halep etrafında ayaklanan Arap aşiretlerin bastırılmasında ve Halep’teki ilk 
baruthanenin kurulmasında önemli rol oynamıştır. 

Biraz daha ileri bakınca, 1860’lardan yüzyılın sonuna kadar Macaris-
tan’dan en çok bilim adamları, kâşifler ve seyyahlar Anadolu’yu ziyaret etmiş-
lerdir. Onlardan en bilinen isim Arminius Vámbéry’dir. Macaristan’ın ve aynı 
zamanda dünyanın ilk Türkoloji bölümünün temellerini atan bu isim hem 
Orta-Asya’da derviş kıyafetiyle keşif turu yapması, hem sonraki dönemde İn-
giltere ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkileri yakından takip etmesi 
nedeniyle dünya çapında da ün kazanmıştır.13 Macera dolu hayatının ayrıntıla-
rına çok girmeden İstanbul’daki hayatından birkaç ilgi çeken ve önemli vaka-
ya ışık tutmak isterim. İstanbul’da geçirdiği ilk dönemde özellikle bağımsızlık 
savaşından İstanbul’a sığınan Macarlarla birlikte kalıp seçkin Osmanlı ricaline 
yabancı dil dersleri vermeye başlamıştır. Aralarında Osmanlıca ve Farsçanın da 
bulunduğu 10’dan fazla yabancı dil bildiği için hızla yükselmiştir. Bir paşa ko-

10 http://terebess.hu/keletkultinfo/szemere1.html#14
11 Klapka, G., Emlékeimből [Hatıralarımdan], Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, s. 371. 
12 Arbanász, I. – Ayan, D. – Csorba, G. – Hermann, R. – Hóvári, J., Macar Generalleri Osmanlı 
Hizmetinde. Richard Guyon ve György Kmety. Hurşid Paşa ve İsmail Paşa, Budapeşte: Macar-Türk 
Dostluk Derneği Yayınları, 2013.
13 Alder, L. – Dalby, R., The Dervish of Windsor Castle. The Life of Arminius Vambery, London: 
Bachman and Turner Ltd., 1979.
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nağında mürebbiyelik ettiği zamanda haremdeki kadınlarla olan bir macerasını 
şöyle anlatmıştır: ‘Yarım sene geçtikten sonra büyük hanım, yaşlı ve diş ağrısı 
çeken bir odalık ile Pera’ya bir Frenk (yabancı) diş doktoruna birlikte gitmemize 
izin verdi. Pera’ya giden yol fazla uzun ve dik olduğundan bir mola verip yol ke-
narında oturan bir Macar arkadaşıma uğradık. Sonraki haftalarda birçok genç 
kadının birden bire acil diş ağrısı çekmesinden o günkü nazik ağırlama ve mi-
safirperverliğin herhalde o yaşlı kadının hoşuna gittiğini zannetmiştim. Pera’ya 
gitmek için genç bayanlara de eşlik etmek zorunda kaldım.’14 Bir sonraki işi ise 
divanda yüksek mevkide çalışan biri olan Afif Bey’in konağındaydı. Orada ta-
nıştığı önemli bir isim hakkında şunları aktarmıştır: ‘Evimiz, o dönemin önemli 
isimlerinin buluştuğu mekan, II. Mahmut türbesinin tam karşısında, saraya çok 
yakındı. Avrupa çapında bilinen ve Türk anayasasının babası olarak kabul edi-
len Mithat Paşa ile ki o dönemde Mithat Efendi olarak paşamın evinde sekreter 
olarak çalışıyordu, orada tanıştım. Çok zeki, huysuz kanlı ve hayalperest Mit-
hat o dönemde Fransızca öğreniyordu, ama sözlüğünü her zaman eline almak 
için gerekli sabrı yokken her gün birkaç saat birlikte Fransızca okurduk. Buna 
karşılık olarak Saadeddin’in Kemalpaşazadesi15 gibi zor okuyabilen bazı eser-
lerin anlayabilmemi ve Nuruosmaniye Medresesinde softalarla birlikte meşhur 
hoca ve hukukçuların sunumunun dinleyebilmemi sağladı.’16

İstanbul’da geçirdiği ilk zamanlarda tanıştığı kişilerin yüksek mevkiye 
yükselmesi nedeniyle sonraki yıllarda ve özellikle 1880 ve 1890’larda Vám-
béry, İngilizler ve Türkler arasında arabulucu olarak İngiliz gizli servisi tara-
fından görevlendirilmiştir. Sultan II. Abdülhamid ile ilişkisi çok iyi olduğu için 
ara sıra Sultan onu şahsen kabul edip saatlerce sohbet etmişlerdir. İngiltere’ye 
gönderdiği ve 2005 yılından itibaren İngiliz arşivlerinden serbestçe erişilebilen 
raporlarda Sultan II. Abdülhamid ile 1889’da gerçekleşmiş olan buluşmasını 
şöyle anlatmıştır: ‘(Konu yine Boğaz ve Gelibolu bölgesi) Yine kötü ve hatalı bir 
düşünce, bunun değişmesinde sizin payınızın da olmasını rica ederim. İlk ola-
rak söylemem gereken şey şudur: Bu ülkenin tek lideri olarak istediğim zaman 
evimizin iki kapısını kapatabilirim. İlk olarak sağ taraftaki sonra ise sol taraf-
taki kapıyı tahkim etme iradem hususunda kimsenin müdahale hakkı yoktur. 
Bu karar sadece ve sadece bana aittir. Ve eğer ben tesadüfen ilk olarak Geli-
bolu tarafının güçlendirilmesine karar verirsem, bu, İngiltere, İtalya, Avusturya 
ve Yunanistan gibi ülkelere karşı atılan bir adım anlamına gelmez. İlk olarak 
Karadeniz kapısını güçlendirirsem de Kuzey’deki tek deniz gücüne sahip olan 
Rusya ne der acaba?’17 

14 Vámbéry, Á., Küzdelmeim [Mücadelelerim], Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2001, s. 111.
15 Vámbéry, burada 16. yüzyılın meşhur Osmanlı din alimi ve müverrihleri Hoca Saadeddin ve İbn 
Kemal’i karıştırmış gibi görünüyor. 
16 Vambéry, s. 112.
17 FO/800/32. Sir Philip Curry’ye gönderdiği 4 Haziran 1889 tarihli mektubu. (Foreign Office Arşivi, 
Londra)
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Sonraki buluşmalarda bu konu yine ortaya konulmasına rağmen 1890’la-
rın en önemli konusu Ermeni sorunuydu. Macar bilim adamı bu konuyla ilgili 
yazmış olduğu ve Times gazetesinde yer alan bir makalesinde Sultan II. Ab-
dülhamid’e ilişkin şu yorumlarda bulunmuştur: ‘Söylemeyi unutmuşsunuz ki, 
bu konuyu Bulgar sorununa benzetmek hatalı bir yaklaşımdır. Her şeyden önce 
Ermenistan’a sadece coğrafî bir kavram olarak yaklaşmamızda fayda var sa-
nırım, siyaset ve etnik anlamındaki önemini yüzyıllar önce kaybetmişti. Ermeni 
aşırı milliyetçilerin hayal ettiği büyük Ermenistan bölgelerinde, yani Erzurum, 
Bayezid, Muş, Erzincan, Van, Bitlis, Diyarbakır gibi bölgelerde yerli nüfusun üçte 
ikisi Müslüman, özellikle Türkler ve Kürtler, ve aralarında Katolik, Protestan ve 
Ortodokslar da bulunduğu üzere sadece üçte biri Ermeni’dir. İngiliz liberaller 
benden oradaki Müslüman çoğunluğu bu fanatik ve medeni olmayan azınlığın 
eline vereceğimi ve Rusya’nın çıkarlarına yol açacağımı mı sanıyorlar? Eğer 
Avrupa’daki siyasetçiler Ermeni asıllı paşalarımızla görüşüp tanışınca tüm Er-
meni milletinin bu kadar medeni olduğunu zannediyorsa çoktan yanılmışlardır. 
Agop ve Artin Paşa, Vahan Efendi vs. gibi isimler Ermeni kültürünü değil daha 
çok Osmanlı efendi kültürünü taşıyan kimseler.’18 

Vámbéry, bu görevine resmi olarak hayatının sonuna kadar devam et-
mesine rağmen İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşmesiyle birlikte 
Rusya’nın düşmanı olarak tanınan Macar Türkolog asrın sonundan itibaren İs-
tanbul’a bir daha gönderilmedi, gidemedi. 

Vámbéry, Osmanlı İmparatorluğu’nun dört köşesini gezen ve önemli 
şahsiyetlerle tanışan tek Macar bilim adamı değildi. Özellikle Arap bölgelerini 
yakından inceleyen Gyula Germanus (1884-1979), Türk adetlerine ve masalla-
rına karşı ilgi gösteren Ignácz Kúnos (1860-1945), 1908 senesindeki değişikli-
ği (II. Meşrutiyeti) yakından takip etme fırsatı bulan Gyula Németh (1890-1976) 
ve ilk bilimsel etnografik incelemeleri başlatan etnolog István Győrffy (1880-
1959) aklımıza gelen ilk isimlerdir. Germanus, 1890’ların sonunu İstanbul’da 
geçirdiği gibi Türk arkadaşlarıyla Selanik’e giderken trende ilginç bir karşılaş-
ma hikayesine şahit olmuştur: ‘Yoldaşlarımız arasında Kamil Efendi isimli bir 
memur, Cevat isimli bir gazeteci ve Cemal Bey isimli sivil kıyafetli bir asker var-
dı. Bir istasyonda aramıza yakışıklı, güzel bakışlı ve uzun kirpikleri olduğu için 
biraz kız görünüşe sahip olan bir adam geldi. İsmi Enver Bey idi ve sonraki mu-
habbetten asker olduğunu fark ettim. Siyaset hariç her konuya değindik, ama 
birileri muhabbetimizi daha yakından takip etseydi kolayca gizli polise şikayette 
bulunabilirdi… Arkadaşım Faiz bir durakta posta arabasına geçip birkaç dakika 
sonra Talat adlı, esmer ve güler yüzlü bir memurla döndü. Çok keyifli bir yemek 
geçirirken kaynatıyorduk. Enver, yemeği bitince Talat’a tabakları gülerek uzat-

18 FO/800/32. Sir Philip Curry’ye gönderdiği 22 Ekim 1889 tarihli mektubu. (Foreign Office Arşivi, 
Londra)
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tı ve posta arabasından akan sudan bulaşık yıkamasını istedi.’19 Kolayca fark 
edebildiğiniz gibi o gün tanıştığı kişiler sonraki dönemin önemli liderleri, Talat, 
Enver ve Cemal Paşalar idi.

Ignácz Kúnos, İzmir ve Bursa bölgelerini gezdikten sonra Bursa’da Hıd-
rellez şölenine katılma fırsatı bulmuştur. Orada gördüğü olayları şu şekilde 
aktarmıştır: ‘Bir taraftan Türk kadınların şarkısı, diğer taraftan ise Rumlar ve 
Ermeniler kiliselerinden çıkıp çayırlara doğru Hıdrellez gününü kutlamak için 
acele ediyorlar. Kimi eşeğe biniyor, kimi yürüyerek yaklaşıyor. Rumlar ve Er-
meniler ayrı ayrı duruyor, aynı yerde duramazlar. Eski atasözü herhalde çok 
doğrudur: Eşek derisinden post olmaz; Urum Ermeniye dost olmaz.’20

Gyula Németh, önemli bir dönüm noktasında Türkiye’de olduğundan do-
layı çok hareketli zamanlardan bahsetmiştir. 1908 Devrimiyle anayasanın tek-
rar ilan edildiği zamanı kısaca şöyle anlatmıştır: ‘İstanbul’daki yeni düzen beni 
çok şaşırtmadı. Anadolu ortasında iken bile yeni ve özgür bir Türkiye’de olduğu-
mu kanıtlayan birçok olumsuz şeyle karşılaştım. Ben bunu hiç istememiştim. 
Eski düzen olduğu zamanda zaten bir türlü düzenin koruması altındaydım, yeni 
düzenin geldiği noktada, yani hürriyetin ve özgürlüğün gelmesiyle birlikte bura-
da kalmak hiç istemedim. Anadolu Türkleri misafirperver olmalarına rağmen 
birçoğu zaten hırsızdı. Devletin ve eski patronların kaybolmasını ve yerlerine 
yeni birinin ortaya çıkmadığını fark etmeleri onlar için herkesten aynı miktar-
da çalabilmeleri ve kendilerini kaybetmeleri anlamına geldi.’21 Macaristan’ı iki 
dünya savaşı arasındaki dönemde idare eden Miklós Horthy (1868-1957) de, 
İkinci Meşrutiyet zamanında İstanbul’da Sefirin gemisinin kumandanıymış. 
Anılarında Türkler hakkında güzel şeyler yazması ve Türkleri sevmesinin ne-
deni de o dönemde Türkiye’de bulunmuş olmasıdır.

Biraz önce bahsettiğim gibi bilim adamları dışında seyyahlar ve tüccarlar 
da ülkeyi görmek için Anadolu yakasına seyahat etmişlerdir. Bunlardan bazı 
önemli isimler Macaristan’ın en ünlü seyyahı Balázs Orbán (1829-1890)22, dö-
nemin Osmanlı ekonomisiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Adolf Strausz (1853-
1944)23,, Turancı akımın önemli Macar şahsiyeti şövalye Dr. Béla Horváth24 ve 
Arap atlarının peşine düşerek bugünkü Irak bölgelerini gezen Mihály Fadlallah 
el Hedad (1841-1924)25 isimli Lübnan kökenli bir Macar askerdi. 

19 Germanus, G., A Félhold Fakó Fényében [Hilalin Soluk Işığında], Budapest: Táncsics Könyvkiadó, 
1963, s. 47-48. 
20 Kúnos, I., Anatóliai Kepek [Anadolu’dan Kareler], Budapest, 1893, s. 17. 
21 Németh, G., Kóborlások Kisázsiában [Anadolu’daki Geziler], Budapest: Magyar Földrajzi Intézet, 
1913, s. 39. 
22 Orbán, B., Törökországról s Különösen a Nőkről [Türkiye’den ve Özellikle Hanımlardan Bazı 
Satırlar], Budapest: Terebess Kiadó, 1999.
23 Strausz, A., Törökország [Türkiye], Budapest, 1905.
24 Béla, H., Anadolu 1913, terc. Tarık Demirkan, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.
25 Fadlallah el Hedad, M., Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában [Mezopotamya ve 
Irak-Arabistan’da Sehayatim], Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság-Révai 
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Onların hikayesine fazla girmeden Birinci Dünya Savaşı dönemine ge-
çersek, o yıllarda Osmanlı topraklarına gelen iki Macardan bahsetmekte fay-
da vardır: Birisi, Çanakkale Muharebeleri sırasında bölgeye girme şansı bulan 
muhabir Béla Landauer’dir (1870-1922). Giriş ruhsatını alınca hemen Arıbur-
nu’na geçtiği sırada önemli gözlemlerini okuyucularla şu şekilde paylaşmıştır: 
‘Bir anda atların sesi geliyor arkamdan. Sesin kaynağına doğru bakınca tek 
başına yaklaşan bir süvari gördüm. Uzaktan uzun boylu siluetini farkettim. Gri 
üniforma ve Türk tropik miğferi var üzerinde. Yaklaşıyor. Önüme geldiğinde atı-
nı yavaşlatıyor ve ben selam vermek için elimi uzatıp ismimi söyleyince ‘o’ ol-
duğumu bilmek istedi. Ben Liman diye kendini dostça tanıtmakla birlikte elimi 
sıktı ve şöyle dedi: Geldiğinizi haber aldım. Hoş geldiniz. Geldiğinize sevindim. 
Orada, ağaçların arkasında çadırım var, ileriye gidip sizi bir muhabbet için bek-
lerim’26 Biraz aşağıda Landauer şu şekilde devam ediyor: ‘Her şeyden önce size 
söylemek istediğim budur: Donkarkız (Dunkerque) bombalanıyor, Karpatlarda 
büyük bir zafer söz konusu ve buradaki işler de iyiye gidiyor. Düşmanı Kaba-
tepe’den attık ve Arıburnu önünde denize doğru aşağı inen son bir tepede ken-
disini koruyabiliyor. Seddülbahir zirvesinde kararsız halde durup üç taraftan 
donanma desteği almasına rağmen ileriye gidemiyorlar. Benim düşüncelerim 
ilginizi çeker mi acaba? Yani İngilizler, Türklerin değerini bayağı küçümsemiş-
ler ki, şu an en ağırından bunun cezasını çekiyorlar. En kötü durumlarda bile 
Balkan Savaşlarındaki Türk ordusuyla karşı karşıya geleceklerini sanmışlar 
herhalde. Farkını zaten görüyorlar. Ve fark sadece İngilizleri şaşırtmadı.’27

Landauer, birkaç gün sonra Arıburnu’dayken başka biriyle de tanışmıştı: 
‘Tümen komutanı Albay Kemal Bey ile nihayet görüşme vakti geldi. Genç subay 
çok hoş bir şekilde karşılıyor ve Arıburnu’ndaki önemli rolünü çok mütevazı bir 
şekilde anlatıyor. Arıburnu’ndaki kara çıkartma harekâtı çok hızlıca gerçek-
leştiğinde 25 Nisan tarihinde Kemal Bey’in tümeni yarımadanın iç bölgelerin-
de bulunmuştu. Öğleden sonra saat bir civarında emri altında olan iki alaydan 
biri, yanı 27. alay kıyıya doğru yaklaşıp 57. alayın başında kendisi sağ çaprazda 
bulunuyormuş. Çıkartma harekâtına dair ortada bir işaret yokken sadece fi-
lonun hareketinden bu bölgelerde çıkartma olabileceğinin ne denli yüksek bir 
ihtimal olduğu fark edilebilmiş. Kemal Bey, 15 kişiyle bölgeye bir göz atmak 
için çıktıktan sonra birden bire bir tepeden aşağı koşarak yaklaşan çok sayıda 
düşman askerini görmüş. 15 kişiyle siperden ateş açarak düşmanı korkutmuş, 
geri çekilmelerine sebep olmuş. Bu şekilde diğer iki alayın bölgeye varılmasına 
kadar yeterli zamanı kazanıp bir saat sonra taarruz edenler karşısında sağlam 
bir savunma hattı kurmuş.’28

Testvérek, 1904. 
26 Landauer, B., Glória, Budapest: “Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, 1916, s. 171.
27 Landauer, s. 172-173.
28 Landauer, s. 198.
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Atıfta bulunmak istediğim diğer kişi de Birinci Dünya Savaşı’nda Halep 
ve Musul bölgelerinde görev yapan Dr. Emil Vidéky’dir (1879-1960). Kaleme 
aldığı konular arasında savaşın en kötü tarafını şöyle anlatmıştır: ‘Savaştaki 
en kötü anılarım bu zamanlardandır. Türk askerler, çocukları tuzağa düşür-
dükten sonra öldürüp etlerini pazarda satan bir kadını astı. Yanında küçük kol-
lar ve bacaklar da bulunmuş. Piramit şeklinde yapılan idam sehpası üzerinde 
suçunu açıklayan ve boynuna asılmış olan bir tabelayla aşağı sallanan kadını 
halktan askerler korudu. Geçerken, yüksek ihtimalle bir çocuğun annesinin 
- ki yavuz bir kadındı - sıradan çıkarak ölü kadının topuğuna sarıldığını gör-
düm. İnsan birçok şeye dayanıklı olmasına rağmen bu manzaraya tahammül 
edemedim.’29 Bundan sonra, daha hoş bir akşamı anlatırken tanıdık diğer bir 
Macardan da bahsetmişti: ‘Akşamlarda Tahy ve Pongracz bizde, fıstık ağaçları 
altında otururlardı. Konsolosluk şehrin iç kısmında, sütunlu ve su mermerle-
riyle kaplanmış bir iç avluya sahipti. Vefat eden Arap eşiyle ortak ve çok tatlı 
Arap prensesiyle, yanında küçük kızıyla Tahy orada oturuyordu. Kızıyla çok iyi 
ilişkimiz olduğu için sık sık oyun oynamak amacıyla ona bakan Arap kadınla 
bizim evimize geldiler.’30 Bahsi geçen László Tahy (1881-1940) Macaristan’ın 
ilk Türkiye elçisi olarak görev yapmıştır.

Bahsetmek istediğim son dönem ise 1920-1930’lardır. Macarlar, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye o vakte kadarki en sık ziyaretlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Macar mimarlar, mühendisler, bilim adamları, işçiler vb. 
bu eşsiz fırsatı yakalamak ve yeni cumhuriyetin inşasında rol almak istedikleri 
gibi gelenlerin sayısı birkaç bini de aşmıştır. Onlardan sadece birkaç tanesi-
nin günlüğüne bakmak için yerimiz var. Bu sefer, Etnografya Müzesi kurucusu 
Gyula Mészáros, Meteoroloji öncüsü Havabakan Aksakal Antal Réthly, Ata-
türk çiftliğinin baş bahçıvanı János Máté, Türk Milli Arşivlerinin kurulmasında 
önemli rol oynanan iki Macar Türkolog Imre Karácsony ve Lajos Fekete’den 
değil, daha çok tanınmamış olan birkaç Macar’dan söz edeceğim. Onlardan 
biri yol mühendisi olarak Kayseri-Kahramanmaraş bölgesinin dört bir tarafını 
gezen Tibor Fehértajy’dır (1898-1942). İşe başlamadan önce resmi bir izin al-
mak amacıyla Ankara’daki Nafia Vekâleti’ne her gün uğrayıp bazı deneyimler 
edinmiştir: ‘Türkler çok acayiptir. Zamanla ilgili yaklaşımları ilginçtir: Zamana 
hiç önem vermezler. Avrupaî temponun hiç anlamı yok. Amerikalının bile. Her 
şey yavaş yavaş gidiyor…. Benim gibi buradaki işler arasında takılan komik bir 
Alman beyefendi Türk hiyerarşisini şu sözlerle açıkladı: ‘Eğer Türk makamlar-
da çalışanların pozisyonunun tam olarak ne olduğunu anlamak isterseniz saat 
10 ve 11 arasında bir bakanlığa uğramanızı tavsiye ederim. Birisinden bu ve şu 
beyefendinin gelip gelmeyeceğini bir sorun! Hangisinin ne rütbede olduğunu 

29 Vidéky, E., Törökországi Kalandok a Világháborúban [Birinci Muharebe Esnasında Türkiye’deki 
Maceralarım], Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1933, s. 58.
30 Vidéky, s. 60.
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cevaplardan öğrenebilirsiniz. Zira çeşitli rütbelerdeki beylerin ismi budur: daha 
gelmedi –müsteşardır. Şimdi gelecek – daire başkanı. Geldi gitti – özel kalem 
müdürü. Görmedim – sıradan bir memur ve Vallahi bilmiyorum - bekçi.’’31

Imre Németh isimli Macar askeri ataşesi 1932’de yine Ankara-Kayseri 
yolculuğu yaparken geçtiği tüm duraklar hakkında kısa notlar almıştır. Kay-
seri’de kaldığı günlerde Adbulhaman Nafiz Paşa ile, ki o dönemde miralay idi, 
görüşüp sohbetlerde bulundu: ‘Türk-Macar akrabalığından da bahsettik. Kalıcı 
olacağını tahmin edemediği Trianon antlaşmasına da değindik. Mohaç Sava-
şı’ndan sonra 150 sene boyunca Macaristan üç parçaya ayrılmasına rağmen 
ayakta kalmayı başardı- dedim. Eski güzel zamanlardan bahsettiğimize sevindi 
ve Bursa bölgelerinde bugüne kadar Macar asıllı bir şarkının millet tarafından 
söylenegeldiğini ve bu şarkının herhalde Osmanlıların Macaristan’daki hakimi-
yeti zamanına dayandığını vurguladı.’32 Sonra, Sivas-Tokat-Amasya-Samsun 
yolunu takip ederken iki Macarla da karşılaşmıştır. Birisi o dönemde Sivas’ta 
çalışan György Pintér isimli bir demir yolu mühendisi, diğeri ise o dönemde 
Samsun’da gezen Pál Bakos isimli bir misyonerdi. Macaristan’a gönderdiği ra-
porun sonunda o dönemde hissettiği atmosferi bu şekilde özetledi:

‘Münevverler ve millet arasında ne ruhsal ne duygusal bağ var. Devlet 
memurları ve subaylar hep diğer bölgelerden geldikleri için sadece birbirleriy-
le bağ kurar, küçümsedikleri yerliler onlardan nefret eder. Bu anlaşmazlıkta 
yeni düzeni toptan reddeden ya da zorlukla kabul edenlerin ve İç Anadolu böl-
gesinde hissedilen dini fanatizmin büyük bir önemi olabilir. Dini görevlere ve 
eski adetlere karşı saygı göstermedikleri için Avrupalılarla aynı derecede devlet 
memurları ve subaylar da millet tarafından gâvur olarak nitelendirilir. Söyle-
meye cesaretleri yok, ama bu her yerde hissedilir. Yeni nesillerin yeni akıma 
kapılmasında kesinlikle başarı elde etmelerine rağmen yaşlıları hiç kazana-
madılar.’33

Sizlerle paylaştığım hikayeler Macarların Osmanlı İmparatorluğu ve Tür-
kiye üzerine yazdıkları anıların sadece küçük bir parçasıdır. Fakat görülüyor ki, 
geçen yüzyıl boyunca bu ülkenin her önemli dönüm noktasına en az bir Macar 
şahit olmuştur. Kırım savaşlarından I. Meşrutiyete, II. Abdülhamid dönemin-
den II. Meşrutiyete, Birinci Dünya Savaşından Cumhuriyet dönemine kadar 
Türkiye’nin en mühim vakalarını ve şahsiyetlerini Macar vatandaşları yakından 
takip etme fırsatı yakalamışlardır. İnşallah bu ortak hazinemiz gelecekte Türk-
çe olarak okuyucularla ve tarih meraklılarıyla buluşacaktır. 

31 Fehértájy, T., A rejtelmes Anatóliában [Esrarengiz Anadolu’da], Budapest: Stádium Sajtóvállalat 
Rt., [t. y.], s. 9-11.
32 Hadtörténeti Levéltár [Macar Askeri Arşivi], HL Personalia, 112 d, Imre Németh’in raporu, s. 
13. 
33 Németh, s. 39.
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Abstract

Ottoman Empire and Turkey from the Hungarian Perspective 
(1850-1940)

After the improvement of Hungarian-Turkish bilateral relations in the 19th 
century, Hungarians arrived in great number in the Ottoman Empire for differ-
ent reasons. Refugees, volunteers, researchers of various fields and engineers 
found the oppurtinity to visit Istanbul and other Turkish cities and wrote down 
their memories in form of diaries or books. This paper aims to shed light on 
the most important Hungarian secondary sources in which we can find inter-
esting details on such personalities as Sultan Abdulhamid II, Enver, Cemal and 
Talat Pashas, and Mustafa Kemal Atatürk. Beside the well known figures of the 
late Ottoman Empire, these sources also contain complementery information 
on Ottoman sociology, ethnography, ethnology and economics. Hopefully these 
memoirs will be available in Turkish in the near future.

Keywords: Ottoman Empire, Hungarians, memoirs, Turkish Republic, trav-
elers.
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Özgür KOLÇAK 
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Osmanlı tarihçiliğinin deneyimli ismi Pál Fodor, Osmanlı siyasî, askerî ve entelek-
tüel tarihinine dair yıllarca biriktirdiği muktesebatını bir kez daha Osmanlı tarih meraklı-
larına sunuyor. Kitabın içindekiler kısmına alelacele bakan dikkatsiz bir okuyucu, ilk anda 
yazarın eski çalışmalarından derlediği bir siyasî tarih kitabıyla baş başa olduğu intibaına 
kapılabilir. Bu, ancak kısmen doğrudur. Pál Fodor, kronolojik sıraya dayanan bir Osmanlı 
siyasî ve askerî hadiseleri tarihi anlattığının zaten farkındadır; okuyucudan muhtemel 
tekdüzelik için peşin peşin özür diler (s. 22). Gerçekten de, yazarın hoşuna gitmeyecek bir 
tanımlamayla, erken modern Osmanlı tarihi uzmanları arasında artık sır olmayan tarihî 
vaka ve gelişmeler, yazarın titiz üslubuyla bir kere daha baştan anlatılmaktadır. 

Ne var ki, Pál Fodor, bu siyasî ve askerî tarih anlatısını en az iki cephede başlattığı 
savaşın sahnesi olarak kullanma niyetindedir. Bu sebeple, yazarın revizyonist Osman-
lı tarihçiliğini kıyasıya eleştirdiği “Giriş” bölümünü dikkatle okumak gerekir (s. 7-24). 
Fodor, burada Osmanlı tarih çalışmalarının son zamanlarda, bilhassa Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yürütülen araştırmalar aracılığıyla nasıl yön değiştirdiğini, Osmanlı tarihi-
ne dair temel kabul ve varsayımların ne surette farklılaştığını, bundan da önemlisi, Os-
manlı geçmişini “batılılaştıran” küresel ve karşılaştırmalı bakışların tarihî hakikati nasıl 
çarpıttığını anlatır. Yazar, bu maksatla erken modern (sadece bu tanımlamanın tutarsızlığı 
üzerine sayfalarca eleştiri okunabilir, s. 13-17) Osmanlı tarihi hakkında neşredilen güncel 
literatürü, bunların ortak bir zeminde paylaştığı iddiaları reddetmek adına sırayla elden 
geçirir. Pál Fodor’a sorulursa, Osmanlılar öncelikle ve her şeyden evvel Osmanlıdırlar; 
Osmanlı tecrübesini o topluma özgü, batılı olmayan, çağdaşı batılı siyasî ve kültürel ya-
pılarla karşılaştırıldığında bir emsaline denk düşmeyen öz değerleriyle anlamak gerekir. 
Bu manada, bir Osmanlı Rönesansı’ndan, bir Osmanlı Keşifler Çağı’ndan bahsetmenin 
anlamı yoktur. 

Yazar, “Giriş” kısmının kapanış paragrafında, bu kez kendi geçmişiyle hesaplaşmayı 
başlatır. Türk tarihçiliğinin uzun zamandır unuttuğu bir fazilet sergileyerek, bir zamanlar 
Osmanlı ordusunun 1520-21 seferi hakkında yapmış olduğu değerlendirmeye inancını 
kaybettiğini, bugün itibarıyla meseleyi başka bir gözle gördüğünü itiraf eder. Pál Fo-
dor’un yazılarını takip edenler açısından açılan iç cephe önemlidir; bu, kitabın altbaşlığını 
oluşturan “başarısız teşebbüse” ruhunu verecektir. Pál Fodor, “Ottoman Policy Towar-
ds Hungary, 1520-1541” (Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 45/2-3 
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(1991), s. 271-345) makalesinde Macar illerindeki Osmanlı askerî harekatına 
dair tarif ettiği modelden vazgeçmiştir; Osmanlı askerî gücünün 16. yüzyılın 
ilk yarısında söylem düzeyinde koyduğu hedeflere aslında erişebileceği kana-
atine varmıştır. Bu bağlamda Osmanlı emperyal tasavvurunun retorik düzey-
de ele alınmasına karşıdır. Osmanlılar, birçok sebebin yanı sıra pekâlâ cihada 
canıgönülden inandıklarından devamlı sefer halindeydiler (s. 27-48). Bu gözle 
bakıldığında, Sultan Süleyman’ın Viyana’yı fethetmek arzusunda olduğunu dile 
getirmesi, ne Osmanlı siyasî iktidarının Macaristan’da Habsburg yönetimiyle 
giriştiği mücadelenin diplomatik veçhelerinden birini teşkil ediyordu, ne de 
Erdel’de sağlam bir nüfuz elde etme telaşındaki Osmanlı idaresinin V. Karl’ı 
veya I. Ferdinand’ı bölgeden uzak tutma hamlelerinden biriydi. Belki Habsburg 
elçilerinin yüzüne söylenenler neticede bu amaca hizmet etmişti; ama hikâye 
çok daha basitti. Sultan Süleyman, Viyana’yı fethetmek ve Habsburg iktidarını 
ortadan kaldırmak istiyordu. İşte başaramadığı da buydu. 

Aslına bakılırsa, Sultan Süleyman, aynen Habsburglar’a karşı takındığı 
tavırda olduğu gibi, Safevi hanedanını da yıkıp geçmek ve cihanşümul bir ha-
kimiyet iddiasıyla bilinen dünyada tek başına kalmak istiyordu (s. 55-64, 82-
84). Pál Fodor, daha önceki Osmanlı sultanları döneminde çıkan, ama nihayet 
Kanuni Sultan Süleyman’ın şahsında iyice tecelli eden sahipkıranlık, mehdilik, 
İskenderlik, hakanlık, kayserlik iddialarını, belki de en az, bu tarifleri tarih bel-
leğine kazıyan 15-16. yüzyıl Osmanlı müverrihleri kadar ciddiye almaktadır (s. 
89-93). Bu, revizyonist tarihçilikteki söylem, propaganda ve emperyal temsil 
yaklaşımı karşısında Osmanlı deneyimine, Osmanlı mazisi içinden bir bakış 
olarak değerlendirilebilir. Zaten bu tavrın bizatihi kendisi, Pál Fodor’un kita-
bındaki anlatımın en can alıcı noktasını oluşturmakta, tutarlı bir çizgi halinde, 
kendi sınırlarını tayin eden bir hat oluşturmaktadır.

Pál Fodor, en geç I. Selim devrinden itibaren Osmanlı askerî gücünün 
imparatorluğu saran dört farklı cepheyi birden hesaplayarak davranmak zo-
runda olduğunun altını çizer. Osmanlı siyasî genişlemesi, cihanşümul hakimi-
yet mefkuresiyle taçlandırıldığında (kaldı ki, Pál Fodor’a göre, Osmanlı devleti, 
üzerine bina edildiği yapı bakımından savaşmadan toplumsal huzurunu temin 
edemeyeceğinden) Osmanlı başkentinden fersahlarca uzak bölgelerde askerî 
girişimler zorunluluk halini almıştı. Kitap, temel iddiasını desteklemek babın-
da dört cephede, başka bir deyişle, İran (s. 60-65), Kızıldeniz ve Hint Okyanusu 
(s. 65-67), Akdeniz (s. 67-71) ve Orta Avrupa (s. 71-74) cephelerindeki Os-
manlı askerî eylemlerinin bir kronolojisini verir. Bununla birlikte kitabın geri 
kalan bölümlerindeki esas inceleme konusu, Osmanlıların Orta Avrupa’daki 
faaliyetleri olacaktır. Örneğin, Pál Fodor, 1551-1552’de, Osmanlı birliklerinin 
Erdel’deki harekatını tasvir ederken Osmanlı kaynakları başta olmak üzere ta-
rihî kaynaklardan devşirdiği zengin bir malzeme kullanır (s. 103-129). Kitabın 
temel iddiası bakımından kayda değer olan, yazarın Osmanlı emperyal hedef-
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lerinin gerçekleştirilememesine yaptığı ısrarlı vurgudur. 16. yüzyılın ortasına 
gelindiğinde, Osmanlı iktidarının doğu seferlerinde karşılaştığı manzaranın bir 
benzerini batı cephesi için de söylemek mümkündür. Yüzyıl başlarında Habs-
burgları savunmasız bir vaziyette yakalama imkânı olmasına rağmen ilerleyen 
yıllarla beraber iş işten geçmiş gibidir. Sultan Süleyman, Beç diyarını fethetme 
arzusunda samimi olduğuna göre, bu isteğin yerine getirilememesini siyasî 
başarısızlık olarak tarif etmek icap eder. 

Dahası, Pál Fodor’a göre, Sultan Süleyman’ın Orta Avrupa’da izlediği 
siyaset, haleflerine altından kalkılması güç olduğu gibi, temelde hatalı olan 
ve imparatorluğun kaynaklarının asla ulaşılamayacak hedefler uğruna heba 
edilmesine yol açan bir miras bırakmıştı (s. 129-133). Kanuni Sultan Süleyman 
saltanatına bir altın çağ gözüyle bakan Osmanlı kuşakları, 1593-94, 1663-64 
ve 1683’te, aynen şanlı padişahın son kez 1566’da Sigetvar önlerinde son nefe-
sini verdiği seferde olduğu gibi, Viyana’yı elde etmek hevesiyle çıktıkları sefer-
lerde bambaşka şeylerle karşılaştılar. İmparatorluğun kaynaklarının dört ayrı 
cephede küresel egemenlik iddiasıyla dağıtılması, Pál Fodor’un anlatımında, 
kitabın son sayfalarını süsleyen Sigetvar’ın fethini, Habsburg başkentini almak 
azmiyle yola koyulan Osmanlıların “yalnızca bir Macar sınır kalesini” ele geçirip 
“yetersizliklerinin nişanesi”ni tescillemeleri hüviyetine sokmuştur. 





Géza Dávid and Pál Fodor (ed.), Ransom Slavery along the Ottoman 
Borders (Early Fifteenth-Early Eighteenth Centuries), Leiden and 
Boston: Brill, 2007, 253 s.  
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Osmanlı sınırlarında, 15. yüzyılın başlarından 18. yüzyıla kadar olan süre içerisinde 
fidye amacıyla tutulan savaş esirleri konusunu çalışan Macar tarihçiler, Avrupa kaynakla-
rını kullanarak konuyla ilgili vaka analizlerinin de olduğu bir makaleler derlemesi ortaya 
çıkarmışlardır. Géza Dávid ve Pál Fodor’un editörlüğünü yaptığı bu kitap; esirler, esaret 
hayatı ve esirlerin köleliğe giden yolda attıkları ilk adımları olan tutukluluk süreçleri hak-
kındadır. Son yıllarda yeni kaynakların ortaya çıkarılması, tarihçilerin köleliğe olan me-
rakının artması neticesinde yeni eserlerin ortaya konulması ile kölelik literatürü oldukça 
genişlemiştir. Ancak Pál Fodor’un kitabın girişinde bahsettiği gibi, kölelik hakkında kay-
naklarımızın genişlemesine rağmen insanların fidye amacıyla esir tutulduğu bu kölelik 
tipinde ve fidye ticaretinde yeterince araştırma mevcut değildir. 

İslam dünyasında kölelik, diğer uygarlıklardan çok daha farklı bir yapıya sahipti. Os-
manlı Devleti geleneksel anlamdaki köleliği yeniden ortaya çıkarmış; özellikle Balkanlar 
ve Orta Avrupa’daki Hrıstiyan nüfusun askeri alanda kullanılmaya başlanması ile köle-
lik yaygınlaşmıştır. Yalnızca küçük bir grup insanın ev işlerinde köle kullanma lüksünün 
olmasının yanı sıra, tarımda da kölelerin kullanılması rastlanılan bir durumdur. Esirler 
ise köle değil, fidye yani para karşılığı salıverilme maksadıyla tutulan savaş tutsaklarıdır. 
Fidyelerinin ödenmemesi gibi durumlarda ise her an köle konumuna düşme ihtimalleri 
olan bu tutuklular, savaş veya ateşkes zamanındaki baskın ve akınlar vasıtasıyla alıko-
nulmuştur. Bu kitap, Balkanlar’daki ve Orta Avrupa’daki esir ticareti, esirlerin problem-
leri, fidyelerini ödeme şekilleri gibi birçok soru hakkında cevaplar barındırıyor. Bunun 
yanı sıra Avrupa kaynaklarına çok fazla başvurulmasına rağmen, Osmanlı kaynaklarının 
eksikliği de hissedilen önemli bir unsurdur. 

Kitapta yer alan makalelerin konuları savaş tutsaklarının satın alınması, kaçırılması 
ve esir ticareti çerçevesindedir. Kitabın amacı esir avı, ticareti ve bu esirlerin gördüğü 
muamele gibi meseleleri daha detaylı incelemektir. Çalışmalar, Kırım’dan Malta’ya kadar 
olan geniş bir coğrafyayı kapsasa da, odak noktada Macaristan’ın bulunduğu söylenebi-
lir. Macaristan’ın uzun süre köle avı ve ticareti için önemli bir yere sahip olması kaynak 
bakımından çeşitlilik sunuyor. Bu bölgede sadece Hıristiyan kölelerin değil, Osmanlı te-
baasından kölelerin de sıkıntılarının incelenmiş olması yapılan çalışmaları daha değerli 
hale getiriyor. 

Kitaptaki makaleler kronolojiye dikkat edilerek sıralanmış; ancak okuyucuya ilk ola-
rak konunun daha genel olarak anlatıldığını makalelerin verilmesi konunun bir bütün olarak 
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anlaşılması açısından daha faydalı olabilirdi. “Miraculous Escapes” isimli ilk ma-
kalede St.John, St.Paul ve Meryem Ana’ya dua eden 41 kişiden bazısının mucize 
kaçışları anlatılıyor ve hikayelerin arka planında 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyı-
lın başlarında tutsak alınan kişilerle ilgili bazı bilgiler de değerlendiriliyor. Örne-
ğin bu esirlerin kaç paraya satıldığı, dini inançları ve bu yüzyılda Macar halkının 
genel olarak Osmanlılar hakkındaki görüşleri gibi konular ele alınıyor. Esirlerin 
satıldıkları fiyatlarla ilgili ise asıl bilgi sahibi olduğumuz makale “A List of Ran-
som For Ottoman Captives Imprisoned In Croatian Castles (1492)” adlı makaledir. 
Mohaç savaşı öncesi esir ticareti ile ilgili Macar Nádasdy ailesi kayıtlarında bu-
lunan bir belgeden yola çıkarak hazırlanan bu makale, esirlerin satıldığı fiyat ko-
nusunda bilgi vermesinin yanı sıra, bu esirlerin geldiği yerleri de belirtmektedir. 

Géza Pálffy’nin kaleme aldığı “Ransom Slavery Along the Ottoman-Hun-
garian Frontier in the Sixteenth and Seventeeth Centuries” adlı makale kitap-
taki en kapsamlı makaledir. Diğer vaka analizlerinin incelendiği makalelerden 
sonra kitabın vadettiği gibi Osmanlı-Macaristan sınırındaki esir ticaretini Bu-
dapeşte ve Viyana arşivlerinden yararlanarak buralarda uygulanan esir ticaret 
hukukunu anlamak amacıyla yazılmış olan makale, sınırlarda yer alan köle ve 
tutsakların durumlarını anlatıyor. Özellikle 17. yüzyılda esir ticaretinin zirveye 
ulaşmış olması ve bu dönemde fidye ve kaçırma olaylarının oldukça yaygın-
laşması, dönemin çalışılmasını daha da önemli hale getiriyor. Bu makalede 
Pálffy, sadece Hristiyan değil, Osmanlı esirlerinin de götürüldükleri yerler, esir 
alındıktan sonra neler yaşandığı gibi kanuni süreçleri de ayrıntılarıyla işliyor. 
Bu yüzyıllarda elde edilen ganimet ve tutsakların paylaşılması, esirlerin kimler 
tarafından satın alındığı, fidyelerin ödenmesi gibi mevzuların cevaplarını da bu 
makalede bulmak mümkün. Kitap boyunca en dikkat çekici mesele bu tutsak-
ların fidyelerinin nasıl belirlendiği ve ödendiğidir. Hem Pálffy’nin makalesinde, 
hem de kitapta yer alan “The Ransom of Ali Bey of Koppány: The Impact of Sla-
ves on Trade in Ottoman Hungary” gibi vaka analizlerinden anladığımız üzere 
fidyenin belirlenmesinde birden fazla unsur rol oynamıştır. Ayrıca bu örnekte, 
Ali Bey’in sancakbeyi olması nedeniyle, garantörleri ile mektuplaşması, fidye-
nin bir kısmının ödenmesi gibi meseleler daha kolay takip edilebiliyor. Kitap-
taki diğer makaleler de, Ali Bey örneğinde olduğu gibi esirlerin salıverilmesi 
için fidye belirlenmesi, bu fidyenin ödenmesi gibi süreçleri okurken sınırlarda 
işleyen kanunları ele alıyor. Bu kanunlar tarif edilmiş halleriyle her yerde stan-
dart bir uygulama sahasına sahip olmamış olsa da, genel işleyiş konusunda 
fikir sahibi olmamız açısından önemlidir.

Esirlerden fidye elde edilmesi büyük bir ticari kazanca dönüştükten son-
ra esir vakaları artmış; bu vakaların görüldüğü coğrafya da genişlemiştir. 17. 
yüzyılın ortalarından itibaren hem hristiyanlar hem de Osmanlılar, gelirlerini 
arttırmak yahut esir düşen arkadaşları ile takas etmek ya da misilleme yap-
mak amacıyla alabildikleri kadar esir almaya başlamışlardır. Bunun örnekleri 
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ise, kitabın son beş makalesinde farklı coğrafyalardan farklı vakalar üzerinden 
daha ayrıntılı bir şekilde görülüyor. 1686 yılında Budin kuşatması sonucu ara-
larında İsmail Paşa, Lami Efendi, Abdi Ağa gibi isimlerin olduğu 345 kişinin 
Münih yakınlarına götürülmesi, burada çalıştırılması, bu esirlerin fidyelerinin 
ayarlanması ve bir kısmının 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile 
bazı Hıristiyan esirler karşılığında salıverilmesi olayı önemli bir örnektir. Bu 
kitapta, Galata ve İstanbul’da yine Karlofça Antlaşması’ndan sonra salıverilen 
özellikle kadın esirlerin, bulundukları mahalleler, nereden geldikleri gibi konu-
ları inceleyen Géza Dávid, mühimme defterleri, Zübde-i Vekayiât gibi Osmanlı 
kaynaklarını kullanan tek tarihçi olarak dikkat çekmektedir.

Orta Avrupa’dan biraz uzaklaşarak, Karadeniz ve Akdeniz’deki köle-
lik hakkında bilgi veren iki makale ile kitap son bulunuyor. Osmanlı Devleti 
için Balkanlar ve Afrika’nın yanı sıra diğer iki önemli esir kaynağı Karadeniz 
ve Akdeniz’dir. Kırım Hanlığı’nın Rusya, Lehistan gibi sınır bölgelerine yaptığı 
akınlar ve Macaristan seferlerine katılan Kırım Tatarlarının elde ettiği esirlerin 
Osmanlı diyarlarına gönderilmesi ile kazandıkları, başlıca gelir kaynaklarını 
oluşturuyor. Tatarlar bazı akınlardan ve seferlerden yüksek meblağda para ve 
çok sayıda esir kazansa da her zaman istedikleri sonuçla karşılaşamıyorlar. 
Ayrıca tüm bu kazançlarını nereye harcadıkları konusunda kesin bilgiler ma-
kalede sunulmamaktadır. 

Maltalı korsanlar ise, özellikle 1580-1680 yılları arasında Akdeniz üzerinde 
Osmanlıların karşılaştığı önemli bir tehdit unsurudur. Osmanlı unsurlarını fidye 
için kaçıran Maltalı korsanlar 1620’lerden itibaren iyi oluşturulmuş bir sistem ile 
hareket etmeye başlamışlardı. Kitapta yer alan son makalede Pál Fodor, Paris 
Ulusal Kütüphanesi’nde yer alan, Maltalı korsanların dört Osmanlı kadısını ka-
çırması ile ilgili 32 belgeyi kullanmak suretiyle Maltalı korsanlar ve Osmanlılar 
arasındaki fidye pazarlığını gözler önüne seriyor. Makaledeki diğer önemli bir 
bilgi de, İzmir’deki Fransız konsolosunun Osmanlı tutsaklarının salıverilmesinde 
oynadığı rol sonucu prestij kazanması ve yardımlarından dolayı pay almasıdır. 
Genel olarak Orta Avrupa ve Balkanlar ile ilgili vakaların yer aldığı bu kitap Mal-
talı korsanların faaliyetlerini öğrenebildiğimiz bu makale ile son bulmaktadır. 

Son yıllarda köleliğe olan ilgi artmasına rağmen fidye konusunda faz-
la çalışma mevcut değil; bu kitap, literatürdeki boşluğu doldurma açısından 
halen önemli bir katkı sağlamaktadır. Kitapta yer bulan esaret hikayelerinin 
sadece Macar ya da Osmanlı halkından değil, iki tarafa da ait örneklerden ol-
ması, önsözde Géza Dávid ve Pál Fodor’un hedeflediği bakış açısının yakalan-
mış olduğunu göstermektedir. Ancak zengin Avrupa kaynaklarının kullanılmış 
olmasına rağmen, esir ticaretinde uygulanan hukuku çalışırken Osmanlı kay-
naklarından faydalanmamak makalelerin zayıf tarafını oluşturmaktadır. Son 
olarak bu kitap, sadece Orta Avrupa çalışanların değil, Kırım, Malta hatta Ga-
lata ve çevresi ile ilgilenenlerin de mutlaka başvurması gereken bir kaynaktır. 
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Erken modern dönem tarihçisi, Erdel ile Macaristan’ın Osmanlı dönemi üzerinde 
araştırmalar yapan Macaristan’daki Szeged Bilim Üniversitesi profesörü Sándor Papp, 
akademi doktora tezi olarak yazdığı, Károli Gáspár Üniversitesi’nin “Károli Könyvek”1 adlı 
monografi serisinde çıkan eserinde Habsburglar ve Osmanlılar arasındaki Uzun Savaş 
denilen harbin (1593-1606)2 son kısmında 1604-1606 arasında Macar soylu István Bo-
cskai’nin liderliğiyle Habsburglara karşı cereyan etmiş isyanı inceliyor. Bu ayaklanma, 
Macar tarihçiliği tarafından (ilgili çalışmalar kitabın girişinde beyan edilmektedir) Macar 
milli benliğini belirleyen tarihi anlardan biri sayılmaktadır. 

Bocskai isyanı, daha ziyade Macar ile Habsburg açısından işlenmiş olsa da, yazar 
meseleye başka bakımdan yaklaşmıştır: anlaşılabileceği üzere ihmal edilen Osmanlı ta-
rafı. Bu bakış açısının bu zamana kadar ortaya çıkmamasının nedeni, Macar tarihçiler ve 
tarihle ilgilenen diğer uzmanların, kalıplaşmış yargılara istinaden, ülkeye sadece acı ve 
yıkım getirmiş olduklarına inandıkları Osmanlılara karşı mesafeli davranışlarıydı.

Sándor Papp, eserinde meseleyi Osmanlı ilişkileri ve bağlantılarını araştırmak su-
retiyle Osmanlılar açısından inceliyor. Bocskai meselesi bu yöntemle başka bir bakış açı-
sından aydınlatılıp, isyanı yeniden düşünüp değerlendirmeye yol açıyor. Bunun örneği, 
artık Macar ve Hıristiyan bağlantıları üzerinde yazılan son çalışmalarda da görülebiliyor. 
Mesela, Habsburgların olumsuz yorumlanmaması, Batı Macaristan’daki asillerin bir kıs-
mının isyancılara katılmadığının ispat edilmesi vb. Bu tespitler ise, tanıtılan eserlerde de 
geniş yer alan, Macarlar için her zaman ahlaki sorunlar taşıyan Türk vasallığı meselesi 
gibi genel kavrayışla karşı karşıya olmaktadır.

Sándor Papp, araştırmasını bugünkü milli ve ahlaki bilince değil, o dönemde geçerli 
koşullar, bağlantılar ve nedensellikleri daha geniş kapsamlı öğrenebilmeye yönelik bir 
arayışa bina etmiştir. Bu maksatla aynı dönemi irdeleyen çalışmaları (kitabın girişinde 
tanıtımı bulunan) ele alarak asillere yapılan haksızlıklara çözüm bulma yolları, özgürlük 
mefhumunun o zaman nasıl kavrandığı, zümrelerin Macar devletinin hükümdara bağlı 
olmayan simgesi Kutsal Taç kurduğu ilişki, milli düşünce tarzı, Osmanlı devletinin taşra 
teşkilatı ve Müslüman ve gayrimüslim yerli topluluk sistemi hakkında bilgi edinilirek is-
yanın cereyanı ve isyancıların hareketi daha iyi anlaşılıp açıklanabilir.

1 “Károli Kitapları”
2 Macar tarih yazımında “On Beş Yıl Savaşı” (1591-1606) denilmektedir.
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Yazar, meseleyi daha tarafsız değerlendirmek ve konu hakkında üretilen 
stereotiplerden soyutlamak için ilk adım olarak bugüne kadar ortaya çıkarılıp 
neşredilmiş arşiv malzemelerini yeniden gözden geçirip konu üzerinde yazı-
lan çalışmalarla karşılaştırmıştır. Eserin merkezinde isyanın cereyanı, perde 
arkasını açıklayacak şekilde hareketin Osmanlı bağlantılarına göre tartışma 
konusu olan veya açık olmayan sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları yazar 
belgeler ve belgelerin nüshalarının titiz, sistematik karşılaştırması ile o za-
manki Hıristiyan ve Müslüman umumi durum, zihniyet ve düşüncelerini göz 
önünde tutarak çözüyor; fakat ulaştığı neticeler bugüne kadar kabul edilmiş 
bazı görüşlerle uyuşmuyor.

Bundan hareketle Habsburg hükümetinin ayaklanmadan fiilen ne za-
man, nasıl haberdar olduğu ortaya çıkıyor; Bocskai hakimiyeti altındaki Macar 
toprakları ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki münasebetleri düzenleyen, 
Osmanlı hükümeti tarafından Erdellilere verilen ahidname ve Bocskai’ye gön-
derilen beratın yazım koşulları gözler önüne seriliyor. Bunu incelerken, yani 
isyancıların Osmanlılarla ittifak yaptığını ve bunun öncesinde cereyan etmiş 
müzakereyi anlatırken yazar, Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafın-
dan János Szapolyai’ye verilmiş sözde ahidnamenin mevcut olup olmadığını 
ve Bocskai’ye giydirmek istenen tacın aslını da aydınlatıyor. Bu aynı zamanda 
vasallığı kabul etmeye hazır Macarların ahidname hakkında, buna karşın Os-
manlıların taç kuşanma hakkında bilgi ve anlayışlarını ihtiva eden iki amme 
hukuku anlayışının karşılaşmasına güzel bir örnektir.

Kitapta, isyanın nedenlerini (Türk ilişkileri de dahil) Macar ve Hıristiyan 
kamuoyuna açıklayan propaganda, doküman ve mektuplar, bunların (isyan-
cıların en önemli manifestosu Szerencs manifestosu ismiyle bilinen Quere-
lae Hungariae3 da dahil) meydana gelişinin yanı sıra Bocskai’nin ayaklanma 
aracılığıyla ulaşmak istediği asgari, esas hedeflerine dair değerlendirmeler 
bulabiliriz. Bocskai’ye verilmiş ahidnamenin ortaya çıkışı, düzeltilmesi, var-
yantları ilginç detayları ortaya çıkarıyor. Osmanlıların Macaristan kralı yaptığı 
Bocskai’nin bu ünvanla arasının nasıl olduğu da su yüzüne çıkıyor. Bu bağ-
lamda Macar milli kimlik algısı/milli şuur ve Macar tarih yazıcılığında sık sık 
tekrarlanan bir motif olarak Bocskai’nin taçı kabul etmemesi de başka açıdan 
aydınlatılıyor. 

Sándor Papp, tarihçileri eskiden beri zihnini kurcalayan bir konu Bocs-
kai’nin ölüm koşullarına da el atıyor; ölüme yol açan zehirlenme veya hastalığı 
tespit etmek için girişimde bulunuyor. Buna bağlı olarak Bocskai’nin vasiyeti-
nin muhtemelen tahrif edilmiş olması, halefinin seçilmesi konusunda kendisi-
ne verilmesi farz edilen ikinci ahidname ve Bocskai’nin başkatibinin faaliyetleri 
ve ölümü hakkında da bilgiler elde edebiliriz.

3 “Macaristan’ın Şikayeti”
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Sándor Papp’ın kitabı, Bocskai ayaklanması bağlamında Osmanlı-Habs-
burg Uzun Savaşına da değiniyor. Ele alınan gelişmeler 1599’dan beri neredey-
se her sene yapılmış sulh müzakerelerine odaklanıyor; Bocskai isyanı savaşın 
taraflarına mücadeleye devam etmeye fırsat veren iki barış görüşmesi arasın-
da cereyan etmiştir. Bu esnada iki imparatorluğun gerek savaşı kazanmak, 
gerekse elverişli bir barış antlaşması temin etmek için Bocskai isyanından fay-
dalanma girişimleri ve ayaklanan kitlenin menfaatleri, attıkları adımlar araş-
tırma konusu edilmektedir.

Sonuç itibarıyla okuyucunun elinde çok önemli bir eser tuttuğunu be-
lirtmek gerekir. Çünkü uluslararası bağlamda Bocskai isyanının Osmanlı bağ-
lantılarını ortaya koymakla yalnız ayaklanmanın esas meseleri değil, birbiriyle 
mücadele eden ve savaşın ciddi iktisadi sonuçları yüzünden geçici olarak zayıf-
layan iki imparatorluk arasına sıkışmış Macarlar ve Erdellilerin imkanları, ha-
reket alanı da açıkça gösterilmektedir. Bu bakışla Sándor Papp’ın bu kıymetli 
eseri, Macar tarihi dışında Habsburg veya Osmanlı İmparatorluğu ile ilgilenen 
veya üzerinde çalışanların ilgisini çekebilir, onlar için farklı detaylar sunabilir.





Gábor Kármán, A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe: 
The Life of Jakab Harsányi Nagy, Leiden: Brill, 2016, x+315 s. 
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(Hacettepe Üniversitesi)

Tarih yazımının 20. yüzyılda geçirdiği evrim, bilim olarak tarihin ele aldığı konuların 
çeşitlenmesine imkân verirken, diğer taraftan da tarihin ana temaları olarak kabul gören 
büyük olayların ya da büyük şahsiyetlerin hikâye ediliş biçimini de esaslı bir şekilde de-
ğiştirdi. Tarih araştırmalarının hâlâ önemli bir yekûnunu meydana getiren biyografi çalış-
maları da bu değişimden hissesine düşeni almıştır; bir imparator veya bir generalin kah-
ramanlıkları ekseninden çıkarak büyük şahsiyetler kadar tarihî rolü olmayan kimselerin 
de hayatları ele alınmaya başlanmış, bununla birlikte kişiyi yaşadığı dönemin dünyasına 
yerleştirmenin önemi daha fazla vurgulanmıştır.

Gábor Kármán’ın hazırladığı Jakab Harsányi Nagy (1615-1677) biyografisi yeni bi-
yografi çalışmaları arasında zikredilebilir. Kármán’ın doktora araştırmalarının sonucu olan 
kitap, Brill yayınevinin Şark Araştırmaları Tarihi (The History of Oriental Studies) serisinin 
ikinci cildi olarak 2016’da yayınlanmıştır. Giriş ve sonuç haricinde altı bölüm ve eklerden 
mürettep kitabın hemen başında Kármán, sosyal elitlerin ikinci ya da üçüncü sırasına men-
sup olanların veya sosyal elitler arasında kendine yer bulamayanların biyografisini çalış-
manın, yaşadıkları çağı anlamak için önemine işaret ederken, kaynakların yetersiz olduğu 
hallerde nasıl bir metot takip etmek gerektiğine dair bir çözüm önerisi sunar: Anı, günlük, 
otobiyografi gibi benlik anlatılarının (ego-documents) olmadığı hallerde resmî yazışmalar-
dan düşünce dünyasına girmek mümkünken, kaynaklar büsbütün sustuğunda ise benzer 
yaşam öykülerine sahip olanların hikâyelerinden hareket ederek yapılacak makul bir yo-
rumla boşlukları doldurmak yoluna gidilebilir (s. 1-4).

Kármán’ın biyografisini çalıştığı Harsányi’nin hayatını, belgeler sustuğunda tarihî 
hakikate uygun olarak yeniden inşa etmek için seçtiği yol sorunsuz değilse de -ki yazarın 
esasen böyle bir iddiası yoktur- bilhassa çağın düşünce dünyasına girmek için okuyucu-
ya fırsat vermektedir. Bu nedenle kitabın “The Beginnings of an Ecclesiastical Career” (s. 
8-53) başlıklı birinci bölümü, Harsányi’nin hayatının erken safhası kadar 17. asırda Erdel’in 
siyasî ve dinî kompozisyonunu, Yeniçağ Avrupası’na özgü gezgin öğrenciliğin macerasını, 
Franeker, Leiden ve Cambridge üniversitelerindeki entelektüel atmosferi de sunar. 

Aldığı eğitime uygun olarak Erdel’e döndükten sonra bir süre ders verdiğini öğren-
diğimiz Harsányi, Erdel prensi II. György Rákóczi vasıtasıyla ülkenin en saygın kolejinde 
çalışmalarına devam etmek üzere Gyulafehérvár’a (Erdel Belgradı) yerleşmiş, fakat daha 
sonra kendisini diplomatik görevle İstanbul’da bulmuştur. Kármán, kitabın ikinci bölümü-
nü (In the Service of the Prince, s. 54-96) neredeyse bütünüyle Harsányi’nin İstanbul’daki 
faaliyetlerine ayırmıştır. 1651-1658 seneleri arasında Osmanlı başkentinde Erdel kapı ket-
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hüdasının tercümanlığı görevini üstlenen Harsányi’nin Prens II. György Rákóc-
zi’ye gönderdiği raporların kaynak olarak kullanıldığı bu bölüm ele aldığı konular 
itibariyle Türk okurun dikkatini celbedecektir. Osmanlı diplomasisinin işleyişi, 
17. yüzyılın ortasında İstanbul’daki siyasî ortam, Köprülü Mehmed Paşa’nın ve-
ziriazamlığa getirilişi, Osmanlı ve Erdel arasındaki siyasî ilişkilerin II. György 
Rákóczi’nin politikaları sebebiyle savaşa dönüşü vb. konular -Harsányi’nin 
mektupları gibi- birincil kaynaklardan hareketle yazılmıştır. 17. yüzyılda Orta 
Avrupa’daki haraçgüzâr prensliklerin Osmanlı ile ilişkilerinin anlaşılması için 
katkı sağlayan bu bölümde Kármán’ın ele aldığı iki konu özellikle ilgi çekicidir.

Bâbıâli’nin Erdel elçileri için tayin ettiği tercüman Zülfikar Ağa’nın sonu 
Yedikule’de biten girişimleri, 17. yüzyılı da aşacak şekilde Osmanlı başkentin-
de elçilerin nasıl istihbarat ağı oluşturduğunu, bununla beraber aracı olarak 
tercümanların oynadıkları rolü, hatta elçilik maiyetiyle -örneğin Zülfikar ve 
Harsányi arasındaki rekabet gibi- ilişkilerini açıklar (s. 76-80, 86-88). Aynı şe-
kilde Harsányi’nin gündelik hayatının incelendiği başlık da (Living Conditions in 
Constantinople, s. 88-96), İstanbul’daki elçilerin yaşam şartlarını ortaya koyar. 

Jakab Harsányi’nin hayatının son safhaları kitabın üçüncü ve dördüncü 
bölümlerinde ele alınmıştır; Köprülü Mehmed’in Erdel siyasetinin bir neticesi 
olarak, Osmanlı diplomasi pratiklerine uygun bir şekilde hapsedildiğinde Har-
sányi için yeni bir hayat başlar. Kármán’ın kitabının üçüncü bölümü, Yedikule 
hapisliği de dâhil olmak üzere, Harsányi’nin kendisine yeni bir hami aradığı 
dönemi inceler (Years of Turmoil, s. 97-144). Biyografi yazarının tespit ettiği 
üzere Erdel temsilcileri ve Zülfikar Ağa bir seneden uzun bir süre (Ağustos 
1657-Kasım1658) Yedikule’de kapatılmış, ancak dünyayla bağları kesilmemiş-
tir; örneğin Harsányi o tarihte İstanbul’da bulunan İsveç elçisi Rålamb’ın bazı 
resmi evrakını tercüme etmiştir (s. 99). Bu bilgiler ışığında elçilerin Yedikule’ye 
hapsedilmelerini yeniden düşünmek gerekir.

Harsányi’nin İstanbul’dan ayrıldıktan sonra kendisine yeni hami/iş bul-
masını kolaylaştıran maharetinin Türkçeye hâkimiyeti ve Osmanlı siyasetine 
dair bilgisi ve görgüsü olduğu Kármán’ın kitabından anlaşılır. Nitekim Erdel’de 
ve Boğdan’da Osmanlı karşıtı kampta kendisine yer bulan Harsányi’nin Büyük 
Elektör Friedrich Wilhelm nezdinde kabul görmesi de söz konusu maharetle-
rinin bir sonucudur (s. 148). 

Kitabın The Court Concillor of the Great Elector (s. 145-186) başlıklı dör-
düncü bölümü Harsányi’nin Berlin’deki faaliyetlerine ve ölümüne ayrılmıştır. 
Lehistan meselesini yakından takip eden Friedrich Wilhelm’e Osmanlı siya-
setine dair tavsiyelerde bulunan Harsányi’nin hizmetleri arasında Kırım’dan 
Berlin’e gelen Şah Gazi Ağa (1670) ve Nureddin Devlet Giray’ın gönderdiği bir 
başka elçinin (1671) teşrifatının hazırlanması ve kabul sırasında tercümanlık 
yapılması gibi önemli işler de vardır (s. 152-154). 
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Harsányi, Berlin’de yukarıda zikredilenlerden daha önemli bir diploma-
tik rol üstlenmemişse de, 1672’de basılan Colloquia Familiaria Turcico Latina 
başlıklı kitabıyla Türkoloji alanında oldukça önemli bir katkıda bulunmuştur. 
Kármán da kitabında buna uygun olarak Colloquia’ya geniş yer ayırmıştır. 
Harsányi’nin kitabının daha önce müteveffa György Hazai tarafından filolojik 
açıdan incelenmiş olması1 Kármán’ın 17. asırda Avrupa’daki Türkoloji iklimi 
üzerinde daha fazla durmasına imkân vermiş görünüyor. Esasında Latince üze-
rinden Türkçe öğretmek için yazılmış Colloquia’nın, gündelik hayatta gereksinim 
duyulacak bazı kelimeleri ve karşılıklarını vermekten öte, iki muhayyel şahıs 
arasında geçen diyalogda Osmanlı hakkında Harsányi’nin süzgecinden geçmiş 
bilgi/yorum ihtiva etmesi, eseri tarih bilimi açısından ilginç kılar. Nitekim Gábor 
Kármán, Colloquia’daki bu bölümü Harsányi’nin zihnindeki Türk imgesini ve bu 
imgenin zaman içindeki değişimini anlatmak için kullanmıştır.

Harsányi’nin bürokrat ve entelektüel olarak portresinin ele alındığı beşinci 
bölümden sonra (The Bureaucrat and the Intellectual, s. 187-218), son bölümde 
Kármán, Harsányi’nin yazdıklarında zaman içinde değişen Türk imgesi üzerinde 
durmuştur. Biyografi yazarının da belirttiği gibi bu mesele, Harsányi’nin hayatına 
dair küçük bir ayrıntı ise de (s. 219), Türk okurlar başta olmak üzere öteki imgesi 
üzerine çalışanların nokta-i nazarından oldukça önemlidir.2 “Harsányi’s Changing 
Image of the Turks” (s. 219-251) ismini taşıyan bölüm, Osmanlılar/Türkler hakkın-
da 17. asırdaki temel yargılardan hareketle hazırlanmış birçok alt başlıktan oluşu-
yor. Bu başlıkları tek tek incelemek bir kitâbiyat yazısının sınırlarını aşacağından 
mümkün değilse de, şunu özellikle vurgulamak gerekir. Harsányi, Osmanlılar/
Türkler arasında doğuştan Müslüman olanlarla daha sonra devşirme ve ihtida 
yoluyla Türkleşenler arasında kesin bir ayrım yapar. Buna göre rüşvet, sözünden 
dönme vb. kötü huylar doğuştan Türk olanlarda görülmez, bilakis cesaret, doğ-
ruluk ve mütevazı bir yaşam Türk doğanların hasletleri arasındadır. Kármán’ın da 
belirttiği üzere bu ayrım, 17. yüzyıl Batılı yazarlarında ender görülür (s. 220-223).

Yazarın Harsányi’nin İstanbul’dan gönderdiği mektuplardaki ve daha sonra 
Colloquia’da yer verdiği pasajdaki ifadelerini karşılaştırarak ulaştığı sonuç ilgi çe-
kicidir. Harsányi’nin Osmanlı’ya dair imge dünyası zaman içinde mutlak biçimde 
değişmiştir. Kármán’a göre bu değişimin sebebi, Harsányi’nin 1651-58 seneleri 
arasında İstanbul’da bulunduğu zamandaki Osmanlı ile Colloquia’yı kaleme aldı-
ğı 1670’lerdeki Osmanlı arasındaki güç farkıdır (s. 237-238). Anlaşılan Köprülü 
iktidarı -Harsányi tarafından da övgüyle anılır (s. 239)- İmparatorluğu yakından 
tanıyan birisinin Osmanlı algısını köklü bir şekilde değiştirmeyi başarmıştır. 

1 György Hazai, Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert: Untersuchungen an den 
Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány, Budapest, 1973.
2 Kármán’ın aynı çerçevede yayınlanmış bir makalesi için bkz. “Turks Reconsidered: Jakab 
Hársányi Nagy’s Changing Image of the Ottoman”, Well-Connected Domains: Towards an Entangled 
Ottoman History, ed. Pascal W. Firges, T.P.Graf, C.Roth ve G.Tulasoğlu, Leiden, 2014, s. 110-130.
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Kitabın geneli hakkında söz söylemek gerekirse; Kármán, mikrotarih bağ-
lamında biyografisini çalıştığı Jakab Harsányi Nagy’ın hayat hikâyesini 17. yüzyıl 
Orta Avrupası’nın tarihine yerleştirerek, sadece Erdelli bir diplomatın ya da bir 
Macar entelektüelinin hayatını merak edenlerin değil, bu döneme ilgi duyanların 
da okumaktan memnun kalacağı bir eser ortaya çıkarmıştır. Kitabın Türkçeye çev-
rilmek üzere yayınevlerinin ilgisini çekip çekmeyeceğini tahmin etmek güçse de, 
bilhassa biyografi çalışırken kaynakların sessizliğinden muzdarip olan Osmanlı 
tarihçilerinin, başarıyla takip ettiği metoduyla dikkatini çekeceği muhakkaktır.



Anna Fundarkova, Ein Ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 
17. Jahrhunderts: Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von 
Trauttmansdorff (1647-1650), Wien: Collegium Hungaricum, 2009, 
LXXIV + 97 (172) s. 

Mahmut Halef CEVRİOĞLU 

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

“Viyana’daki Macar Tarihi Araştırmaları Neşriyatı”nın ilk cildi alt başlığıyla basılan 
bu eser, içeriğinde uzun bir değerlendirmeyi de barındıran metin neşriyatı hüviyetinde-
dir. Başlığını Türkçe’ye “17. Yüzyıl Viyana Sarayı’nda Bir Macar Aristokratı: Paul Pálffy’nin 
Maximilian von Trauttmansdorff’a 1647 ila 1650 Arasında Yolladığı Mektuplar” şeklinde 
çevirebileceğimiz bu eser, belli ki, yazarın birkaç yıl önce yine Paul Pálffy üzerine Bratis-
lava’da Slovakça yazmış olduğu doktora tezinin bir uzantısı konumundadır. Hummalı bir 
arşiv taraması sonucunda ortaya konan mevcut çalışmanın odağındaki figür, döneminin 
Macaristan Palatin’i (genel valisi) olduğundan ötürü Osmanlı tarihçilerinin dikkatini celp 
etmelidir.

Bilindiği üzere 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı batı serhaddinin en önemli ve hare-
ketli ayağını Budin paşalarının kontrolündeki Budin Eyaleti ile Habsburg idaresi altındaki 
Macar Krallığı arasındaki geçişken sınır teşkil etmekteydi. Bu doğrultuda Habsburg ha-
nedanlığına bağlı bu krallığın yerel aristokrasi arasından seçilen palatinleri, Budin bey-
lerbeylerinin doğrudan muhattabı olarak addedilebilmektedir. Fundárková’nın ele aldığı 
konular, palatinlerin hanedanlık merkeziyle ilişkilerini, Macar krallığı içindeki siyasi den-
geleri ve palatinlerin gerek Osmanlı Devleti ve gerekse Osmanlılara tabi Erdel Beyliği’y-
le münasebetlerini idrak edebilmemiz açısından ehemmiyet arz etmektedir. 17. yüzyıl 
(Habsburg) Macar Krallığı’nın siyasi mekanizmalarını ele alması bakımından bu çalışmayı 
adeta István Hiller’in Palatin Nikolaus Esterházy: Die ungarische Rolle in der Habsburger-
monarchie 1625 bis 1645 (Viyana, 1992) başlıklı kitabının bir devamı niteliğinde değer-
lendirebiliriz.

Kitabın içeriğine geçecek olursak, başlangıç kısmını genç kuşak Macar tarihçiler-
den Géza Pálffy’nin kaleme aldığı önsöz süslemektedir. Pálffy’ye göre bu eser, 1980’ler-
den sonra Macar aristokrat ailelerine odaklanan çalışmaların sayısında görülen artış 
içinde değerlendirilmesi gereken küçük ama önemli bir monograftır: Macaristan Palatini 
Paul Pálffy ile Viyana’daki Danışma Meclisi (Geheimrat) başkanı Trauttsmandorff (1637-
1650) arasındaki dostluğa dayalı münasebetleri, dönemin Macar krallığında cari olan si-
yasi hizip mücadelesini ve Palatin Pálffy’yle Erdel prensi arasındaki ilişkileri göstermesi 
bakımından mühim bir çalışmadır. 

Önsözü takip eden kısım Fundárková’nın uzun bir makale sayılabilecek değerlendir-
mesidir: Paul Pálffy ile Maximilian von Trauttmansdorf’un kısaca biyografileri, birbirleriyle 
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nasıl tanıştıkları ve Habsburg siyasetinin basamaklarını tırmanıp nasıl makam 
sahibi olduklarını anlatmaktadır. Burada hem Pálffy’nin babasının hem de Tra-
uttsmandorff’un zamanında Osmanlılar ile Habsburglar arasında cereyan eden 
ve literatüre Uzun Savaşlar (1593-1606) olarak geçen mücadeleye katıldıklarını 
öğreniyoruz. Katolik üniversitelerde eğitim görmüş olmaları da ikilinin Osman-
lılara karşı tavrını muhtemelen etkileyen başka bir ortak noktadır.

Biyografik bilgilerin ardından mektupların kapsadığı dönemin arka pla-
nı okurlara aktarılmaktadır: Krallık Macaristanı’nın palatinliğini yirmi yıl gibi 
uzun bir süre yürütmüş ve Macar siyasetine hem döneminde hem de sonra-
ki kuşaklara etkisiyle yön vermiş olan gözüpek genel vali Nikolaus (Miklós) 
Esterházy’nin ölümünün ardından Macaristan’daki güç dengesinde yaşanan 
değişimler bu dönemin odağındadır. Zira Estergon başpiskoposu Lippay’ın 
uhrevi önderliği ile başta hem Macaristan kazaskeri (Obersten Landesrichter) 
ve Habsburg Danışma Meclisi üyesi (1646-1649), ardından 1649-1653 arası 
Macaristan palatini olan Paul Pálffy’nin dünyevi liderliği siyasi bir gerilime se-
bep olmaktadır. Macar aristokrasisini iki kutuba ayıran bu hizipleşme, Ester-
házy’nin sağken oluşturmuş olduğu siyasi şebekenin (Esterházy-Kreis) üye-
lerini iki tarafın da kendi saflarına katma çabasında açığa çıkmıştır. Kimsenin 
nihai olarak muzaffer olamadığı bu çatışma, neşredilen mektupların odaklan-
dığı ilk temadır.

Mektuplarda değinilen diğer iki konu ise Macar kalelerine yerleştirilen 
Alman garnizonlar ile Erdel meselesidir. İlk hususa konu olan Alman garni-
zonlar mevzuu, Otuz Yıl Savaşları’nın bitmesi sonucu işsiz kalan İmparatorluk 
paralı askerlerinin küçük birliklere ayrılıp Krallık Macaristanı’ndaki sınır ka-
lelerine yerleştirilmesini kast etmektedir ki, bu sorumluluk Palatin Pálffy’nin 
görevi olarak belirlenmiştir. Uzun Savaşlar döneminden beri paralı askerler-
den nefret eden halkın tutumu ve nakli gerçekleşecek askerlerin idame ve yol 
masraflarını karşılamak yine Pálffy’nin uğraşması gereken çetin meseleler-
dendi. 

İkinci husus olan Erdel meselesi ise bir bakıma Pálffy’nin dış politikasını 
temsil etmekteydi. Her ne kadar resmi ilişkiler söz konusu olduğunda amiri 
Trauttmansdorff’un talimatlarına uyacağını bireysel münasebetlerinde belli 
etse de, Erdel prensleri ile arasını iyi tutmaya özen gösteriyordu. Bu sayede 
Osmanlı İmparatorluğu hakkında bilgi edinebiliyor ve yine prensler üzerinden 
Divan’a yazabiliyordu. Bununla birlikte, Osmanlılar ve Erdel ile ilgili edindiği 
bilgilerin başka bir kaynağı ise doğrudan İstanbul’daki Habsburg mukim el-
çilerinin yolladıkları haberlerdi. Haber akışı içinde yer almanın yanı sıra Erdel 
prensleri ile Viyana sarayı beyninde yine Pálffy aracı olarak konumlanmakta, 
zira neredeyse her gün saraydaki amiri Trautssmansdorff ile gelişmeler hak-
kında yazışmaktaydı. 
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Kitabın tahlil bölümü addedebileceğimiz bu ilk kısmında yer alan ko-
nuları bu şekilde özetleyebiliriz. İkinci kısım ise yukarıda değerlendirilme-
si yapılan, Trauttmansdorff ile Pálffy arasında 1647 ve 1650 yılları arasında 
geçen yazışmalardan seçilmiş 76 Almanca mektubun transkripsiyonundan 
oluşmaktadır. Fundárková, Viyana’daki Trauttmansdorff aile arşivinden çıkar-
dığı bu mektupların her birinden önce birer paragraflık kısa özetlerini vererek 
okuyucunun dönemin Almancasını anlama zorluğuna büyük ölçüde yardımcı 
olmuştur. 

Mektupları göz ucuyla bir değerlendirmeye aldığımızda bile en çok 
göze çarpan unsur, Osmanlı-Macar serhaddinin hareketliliğidir. 1649 yılında 
yenilenen anlaşma gereği iki tarafın esir iadesi yapmaları gerekliliği (ancak 
Macar askerlerinin maddi bir karşılık olmadığı takdirde Müslüman esirleri is-
tirdada gönülsüz olduğu), Türklerin antlaşma sonrasında dahi Uyvar civarına, 
Drégely (Palanka) ve Bukkanz istihkamlarına saldırmaları ya da Orta Macar 
bölgesindeki Habsburg komutanının amirlerinin sözü hilafına Türklere karşı 
akınlara çıkması, literatürde çokça sözü geçen küçük çaplı sınır çatışmala-
rına (Kleinkrieg) renkli örnekler sunmaktadır. Osmanlı diplomasi tarihi açı-
sından önemli görülebilecek başka bir nokta, 1650’de İstanbul’a yollanacak 
Habsburg elçilik heyetine Pálffy’nin bir temsilcisinin de katılması mevzuudur. 
Zira Macar Meclisi’nin aldığı bir karar dolayısıyla kendi çıkarlarını İstanbul 
nezdinde korumak amacıyla Habsburg diplomatik heyetlerine bir de Macar 
temsilci eşlik etmeliydi (s. 84, mektup # 73). Benzer şekilde 14 numaralı (s. 
21) mektupta Erdel prensi II. György Rákóczi’nin, Krallık Macaristanı’nın yeni 
kazaskeri (Obersten Landesrichter) olarak kimin seçildiğini bizzat Pálffy’ye 
yazarak sorması, Osmanlı serhadd aktörleri arasındaki ilişkinin boyutuna 
dair bilgilendirici bir örnektir.

Çalışmayı oluşturan temeli ele alacak olursak, Fundárková’nın nüfuz 
ettiği kaynak havuzu oldukça derindir. Zira Fundárková, Trauttmansdorf aile 
arşivinden neşrettiği mektuplarla yetinmeyip, kitabın ilk kısmında (tahlil bölü-
münde) hem Avusturya arşivlerindeki diğer fonlara hem de Macar ve Slovak 
arşivlerine girmiş olduğunu göstermiştir. Keza Macarca ve Almanca tetkik 
eserleri de etraflıca taramıştır. Öte yandan, yeniçağ Avrupası’na dair kaleme 
alınan bu eserde neredeyse hiçbir İngilizce kaynağa referans verilmemiş ol-
ması ilginçtir. Bununla birlikte kitap içinde hiçbir görsel yer almaması da anla-
tım açısından bir dezavantajdır: Ne mektuplarda geçen yer isimlerinin göste-
rildiği bir harita, ne de neşri yapılan seksene yakın mektuptan herhangi birinin 
orijinal el yazması görüntüsü çalışmaya iliştirilmemiştir. 

Fundárková’nın çalışması, yukarıda belirttiğimiz üzere, Hiller’in eseriy-
le birlikte değerlendirmeye alındığı takdirde gerek Osmanlı-Macar serhaddi, 
gerekse de Habsburgların doğu politikasını etkileyen mekanizmaları incele-
me açısından bir boşluğu doldurmaktadır. Hiller’in 1645’te Palatin Nikolaus 
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Esterházy ile bıraktığı yerden Fundárková Palatin Pálffy ile devam etmekte-
dir diyebiliriz. Osmanlı Budin serhaddinin karşısında yer alan siyasi dünyayı 
kavramak bağlamında bu eseri de Osmanlı diplomasi tarihçilerinin raflarında 
görmek münasip olacaktır.
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Giriş

Bu değerlendirme yazısında Peter Jung’un Türkçeye “Kayserlik ve Krallık Çöl Sa-
vaşı: Avusturya-Macaristan Yakın Doğu’da 1915-1918” şeklinde tercüme edilebilir eseri 
ele alınmıştır. 

Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan, Birinci Dünya Savaşı’na müttefik olarak 
katılan ve savaşın sonunda aynı kaderi paylaşarak dağılan iki imparatorluktur. Almanya 
gibi askeri, mali, iktisadi, teknolojik açılardan son derecede gelişmiş bir devletin mütte-
fiki olan bu iki imparatorluk savaş sırasında birçok alanda Almanya’nın desteğine ihtiyaç 
duymuştur. Nitekim Osmanlı Devleti’nin ve Avusturya-Macaristan’ın Almanya ile geçmiş-
ten gelen güçlü işbirlikleri savaş sırasında Almanya’nın yardımları neticesinde daha da 
gelişmiştir. Bu durum savaşla alakalı tarihyazımına da yansımıştır. Türkiye’de, Osmanlı 
Devleti’nin müttefikleri ile alakalı yapılan çalışmalarda Almanya başı çekmiş; Avustur-
ya-Macaristan ile kurulan ittifak gölgede kalmıştır. Oysaki Osmanlı Devleti ve Avustur-
ya-Macaristan arasında da, özellikle savaşın sonuna doğru gittikçe artan, ittifak gereği 
yakın ilişkiler kurulmuştur. Bunlar iki büyük başlık altında toplanırsa, birincisi savaş ne-
deniyle ilk sırada gelen askeri; ikincisi ise hem ittifak hem de Avusturya-Macaristan’ın 
Osmanlı Devleti’ne yönelik olan nüfuz politikaları sonucunda gelişip çeşitlenen iktisadi 
ve sosyo-kültürel temelli ilişkilerdir. Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti ittifakın-
da aydınlatılmayı bekleyen birçok konu bulunmaktadır. Jung’un eseri Osmanlı Devleti ve 
Avusturya-Macaristan ittifakını, özellikle askeri tarih alanında yaşanan gelişmeleri ele 
aldığından bu boşluğu birçok yönden doldurmasıyla dikkate değerdir.

İki imparatorluk arasındaki askeri ilişkiler, askeri ticaret ve cephelere gönderilen 
askeri birlikler çerçevesinde şekillenmiştir. Osmanlı Devleti, ortak düşman Rusya’ya karşı 
savaşmak üzere Galiçya Cephesi’ne iki tümen göndermiştir. Avusturya-Macaristan da Os-
manlı Devleti’nin çeşitli cephelerine topçu birlikleri, kayak ekibi, sıhhi birlikler sevk etmiş; 
aynı zamanda iki devlet arasında Skoda’nın başını çektiği aktif bir askeri ticaret yapılmıştır.

Peter Jung’un Eseri Çerçevesinde Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan 
Ittifakının Askeri Boyutu

1955 doğumlu Peter Jung’un kitabı kendisinin doktora çalışmasıdır. Doktora tezini 
Viyana Üniversitesi Tarih Bölümünde, Birinci Dünya Savaşı ile alakalı birçok çalışması 
olan Prof. Dr. Wolfdieter Bihl danışmanlığında tamamlayan yazar, Avusturya Devlet Ar-
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şivi’nin Savaş Arşivi (Kriegsarchiv-KA) bölümünde uzman olarak çalışmıştır. 
Jung, 2003 yılındaki vefatına kadar askeri tarih alanında çalışmalar yapmaya 
devam etmiştir. Peter Jung’un eseri, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan dev-
letleri arasındaki askeri ilişkilerin önemli bir kısmını kapsamaktadır.

Kitap, kronolojik olarak kurgulanmış ve altı bölüme ayrılmıştır. Bu bö-
lümlerde 1915-1918 arasında Avusturya-Macaristan’dan Osmanlı cephelerine 
gönderilen birliklerin cephelerdeki faaliyetleri ele alınmaktadır. Nitekim Jung 
çalışmasını bu birliklerde görev yapmış olan subaylara ve askerlere ithaf et-
mektedir. Jung yukarıda da bahsedildiği gibi Savaş Arşivi’nde görevli olduğun-
dan bu arşivdeki belgelerden çokça istifade etmiştir. Avusturya-Macaristan 
Savaş Bakanlığı (k.u.k. Kriegsministerium), Ordu Başkomutanlığı (Armeeo-
berkommando), İstihbarat Bürosu (Evidenzbureau) kullandığı arşiv fonların-
dan ilk sırada gelenlerdir.

Kitabın birinci bölümünde, 1914 yazından Osmanlı Devleti’nin savaşa gi-
rişine kadar olan kısa döneme değinilmiştir. Bölümün girişinde Avusturya-Ma-
caristan’ın İstanbul’daki iki önemli temsilcisinden kısaca bahsedilmektedir. 
Bunlardan ilki İtalyan asıllı Büyükelçi Markgraf von Pallavicini, diğeri ise Leh 
asıllı Askeri Ataşe Josef Pomiankowski’dir. Özellikle Pomiankowski, askeri 
alandaki faaliyetleri ve savaş sonrası kaleme aldığı hatıratı sebebiyle Jung’un 
atıfta bulunduğu kişilerin başında gelmektedir.1 Bu bölümde Osmanlı Devle-
ti’nin savaşa dahil olması, Alman Goeben ve Breaslau gemilerinin Karadeniz’e 
gelişi ve ardından yaşanan gelişmeler bağlamında ele alınmaktadır. 2 Ağustos 
1914 tarihinde Osmanlı Devleti ve Almanya arasında bir ittifak anlaşması imza-
lanmış olsa da, Osmanlı Devleti tarafsızlığını sürdürmeye devam ederek sava-
şa aktif olarak henüz katılmamıştı. Jung’un belirttiğine göre Merkezi Devletler 
Osmanlı Devleti’nin savaşa dâhil olması için çaba harcarlarken İtilaf Devletleri, 
Osmanlı Devleti’nin, siparişi önceden verilmiş olan savaş gemilerinin teslimatı 
nedeniyle İngiltere ile arasının bozuk olmasına rağmen, tarafsız kalabilme-
si için çabalamaktaydı. Osmanlı Devleti’nin savaşa aktif olarak dâhil olması 
Jung’a göre Alman büyükelçisi Wangenheim’ın Sadrazam Said Halim Paşa ile 
yaptığı görüşmelerin başarısız olması nedeniyle triumvirat olarak adlandırılan 
Enver Paşa, Talat Bey ve Cemal Paşa ile görüşmeleri sürdürmesi ve Osmanlı 
Devleti’nin savaşa girmesi karşılığında verilecek olan kredi, savaş malzemesi 
ve askeri birlikler gönderilmesi teminatı sayesinde gerçekleşmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin Kasım 1914’te savaşa aktif biçimde dâhil olduktan 
sonraki gelişmeleri içeren ikinci bölümde Jung, bir taraftan Osmanlı ordusunun 
genel durumu hakkında bilgi vermekte bir taraftan da Osmanlı Devleti’nin ge-

1 Josef Pomiankowski, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches: Erinnerungen an die 
Türkei aus der Zeit des Weltkrieges, Viyana: Amalthe Verlag, 1928. Kitabın Türkçe çevirisi için: çev. 
Kemal Turan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü: 1914-1918 I. Dünya Savaşı, İstanbul: Kayıhan 
Yayınları, 2003.
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niş toprakları ile olumsuz askeri koşullarına dikkat çekmektedir. Örneğin de-
miryolları ve menzillerdeki eksiklikler ilk sırada gelen yetersizliklerdi. Jung, bu 
bölümden itibaren Avusturya-Macaristan ile Osmanlı Devleti askeri işbirliğinin 
içeriğine değinmeye başlamaktadır. Yazara göre Avusturya-Macaristan, sava-
şın ilk aylarında, tıpkı Almanya gibi, Osmanlı Devleti’ne askeri destek sağlaya-
rak itibarını artırma fırsatı yakalamıştır. Jung, bu fırsatı gerçekleştirmek için 
hareket eden Avusturya-Macaristan’ın attığı adımlardan örnekler vermektedir. 
Petrol uzmanı olan Macar asıllı Georg Gondos ile arkadaşı hukukçu Dr. Paul 
Michael Simon’un Osmanlı Devleti’ndeki sabotaj faaliyetleri bu çabaya örnektir. 
Gondos ve Simon, Avusturya-Macaristan Savaş Bakanlığı’na İngilizlerin elinde 
bulunan Gemsa’daki petrol kuyularına bir sabotaj operasyonu düzenleme tekli-
finde bulunurlar ve önerileri kabul edilince Gemsa’ya gelerek burada petrol ku-
yularını tahrip ederler. Yine aynı dönemde Kafkas cephesinde Ruslara karşı sa-
vaşmakta olan Osmanlı birliklerine kayak eğitimi vermek üzere Avusturya’dan 
bu cepheye kayak ekibi gönderilir. Kayak ekibinin başı olan Dr. Viktor Pietsch-
mann ve diğer ekip üyeleri Osmanlı birliklerine kayak eğitimi vermişlerdir. 

1915-1916 yılları savaşın derinleştiği ve dolayısıyla ittifakın ve askeri 
ilişkilerin geliştiği bir süreçtir. Kitabın üçüncü bölümünde Jung, Çanakkale 
cephesini bölümün başlığına taşıyarak bu cephedeki Avusturya-Macaristan 
faaliyetlerine değinmiştir. Çanakkale cephesinde yaşananlar, başta Osmanlı 
Devleti olmak üzere savaşa katılan tüm devletleri yakından ilgilendirdiğinden 
kitapta cephedeki gelişmelere yer verilmektedir. Bu bölümün girişinde, tıpkı 
bir önceki bölümde olduğu gibi, Osmanlı cephelerindeki genel askeri durum-
dan kısaca bahsedilmiştir. 1915 yılının sonlarına doğru gelindiğinde Sırbistan’a 
yapılan bir harekât ile Osmanlı Devleti’nin müttefikleri Almanya ve Avustur-
ya-Macaristan ile olan askeri işbirliği de tam anlamıyla başladığından bu bir 
dönüm noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin Avusturya-Macaristan’dan ilk talebi 
30,5 cm’lik havan ve 15 cm’lik obüs bataryalarının Çanakkale cephesine gön-
derilmesidir. Ancak Osmanlı hükümetinin taleplerinin hepsi gerek bürokratik 
bazı aksaklıklar gerek mali sorunlar nedeniyle eksiksiz yerine getirilememiş-
tir. Örneğin talep edilen 30,5 cm’lik batarya ulaşım şartları uygun olmadığı için 
gönderilememiş; onun yerine 24 cm’lik batarya uygun görülmüştür. 

Jung, hangi bataryaların hangi tarihlerde geldiği ve hangi cephelerde 
kullanıldığı hakkında kitap ilerledikçe bilgi vermektedir. Bu bilgiler her ba-
tarya için hazırlanan günlüklerden edinilmiştir. Örneğin, 24 cm’lik bataryanın 
Osmanlı Devleti’ne intikali ve bataryanın katıldığı çarpışmalar hakkında bilgi 
vermek için Tagebuchauszüge der k.u.k. 24-cm- Mörserbatterie Nr.9 başlıklı 
batarya günlüğünden istifade edilmiştir. 

Kitabın dördüncü bölümü, Avusturya-Macaristan birliklerinin Osmanlı 
cephelerinde sayısını arttırdığı 1916 yılındaki gelişmelere ayrılmıştır. 1915 yı-
lının sonunda demiryolu bağlantısının sağlanması sayesinde Avusturya-Ma-
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caristan’ın bir numaralı ağır sanayi firması olan Skoda ile Osmanlı hükümeti 
arasındaki siparişler hayata geçirilmiştir. Aslında savaştan önce başlamış olan 
Osmanlı hükümeti ve Skoda arasındaki ticaret savaş ile daha da pekişmiş-
tir. Kasım 1915’te Skoda ile Osmanlı hükümeti arasında 72 adet (18 batarya) 
7,5cm M 15 dağ topu, 48 adet (12 batarya) 10 cm M 16 dağ obüsü ve her biri için 
1500 atış cephane sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmelerin savaş 
koşulları nedeniyle revize edildiğini belirtmek gerekir. 1916 yılında müttefik iki 
imparatorluk arasında yaşanan en dikkat çekici gelişme Avusturya-Macaris-
tan İmparatoru Franz Joseph’in Sina-Filistin cephesine Avusturya-Macaristan 
topçu birlikleri gönderme kararıdır.2 Nitekim Peter Jung’un eserinin temelin-
de Sina-Filistin cephesine gönderilen bu birliklerin faaliyetleri yer alır. 1916 
yılında bataryalar haricinde sıhhi birlikler, motorlu araçlar da bu yılda Osman-
lı Devleti’ne gönderilen askeri destek arasındadır. 1916 yılının yaz aylarında 
Osmanlı hükümeti de Galiçya Cephesi’ne 19. ve 20. tümenlerini göndermiştir. 
Peter Jung’un belirttiğine göre, Osmanlı birliklerinin Galiçya Cephesi’ne gön-
derilmesi ilk olarak Şubat 1916 tarihinde Avusturya-Macaristan Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından talep edilmiş ve Enver Paşa bu talebi hemen kabul etmiş 
olsa da, birliklerin gönderilmesi kararı Enver Paşa tarafından sürüncemede 
bırakılınca Avusturya-Macaristan bu talebinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. 
Ancak aradan geçen aylar sonrasında Brussilow Taarruzu’nun ağır hasarı ne-
ticesine Avusturya-Macaristan birlik sayısı açısından zor durumda kalınca En-
ver Paşa’ya bu teklif tekrar yapılmış ve Enver Paşa da bunun üzerine birlikleri 
hemen göndermiştir.3 Peter Jung eserinde Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı 
Devleti’ndeki askeri varlığı ve faaliyetleri üzerinde durduğundan Galiçya cep-
hesine gönderilen Osmanlı birlikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermemiştir.4 

Eserin beşinci bölümü savaşın 1917 yılına ait gelişmelerini içerir. Bu bö-
lümde yine 1917 yılında Osmanlı cephelerindeki genel askeri durum hakkında 
bilgi verilmektedir. Daha sonra ise, Avusturya-Macaristan birliklerinin Os-
manlı cephelerindeki faaliyetlerine değinilmektedir. 24 cm, Nr. 9 havan batar-
yası, Obüs bataryası Nr. 36, Marno dağ obüs tümeni, 10 cm top bataryası Nr. 
20, motorlu taşıtlar, sıhhi birlikler, eğitim müfrezesi ile 1917 yılında Avustur-
ya-Macaristan’ın Osmanlı Devleti’nde fark edilebilir derecede etkili bir askeri 

2 Sina-Filistin ve Çanakkale cephelerinde Avusturya-Macaristan topçu bataryaları hakkında 
Peter Jung’un eseri ve Pomiankowski’nin hatıratı çerçevesinde yazılmış Türkçe bir eser de 
bulunmaktadır. Tosun Saral, Emre Saral, Çanakkale ve Sina-Filistin Cephelerinde Avusturya-
Macaristan Ordusu Topçu Bataryaları, Ankara: Türk-Macar Dostluk Derneği Yayınları, 2012. 
3 Osmanlı birliklerinin Galiçya Cephesi’ne gönderilmesi kararı hakkında bir diğer çalışma için 
bkz. Bilge Karbi, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan Askeri 
Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki 
Tartışmalar”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 20 (2016), s. 193-206.
4 Osmanlı birliklerinin Galiçya Cephesi’ndeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. 
Oya Dağlar Macar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordularının Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi 
ve Cephe Gerisinde Yaşananlar”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Dergisi, 5(10) 2006, s. 45-76. 
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varlığı söz konusudur. 1917 aynı zamanda Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı 
Devleti’ndeki iktisadi faaliyetlerini de arttırdığı bir yıl olmuştur. Peter Jung da 
eserinde Avusturya-Macaristan Savaş Bakanlığı’nın iktisadi faaliyetlerine yer 
vermiştir. Örneğin, askeri malzeme siparişlerinin devamlılığı için Osmanlı Dev-
leti’ndeki madenler daha da önem kazanmıştır. Avusturya-Macaristan Savaş 
Bakanlığı Osmanlı Devleti’ndeki iktisadi etkinliğini artırmak için bakanlık içe-
risinde Orient Abteilung adı altında ayrı bir birim kurmuştur. Bu birimin altında 
oluşturulan çeşitli gruplar ile Osmanlı hükümeti ve Avusturya-Macaristan Sa-
vaş Bakanlığı arasındaki ilişkiler güçlendirilmiştir. 

Kitabın altıncı ve son bölümünde savaşın son yılına değinilmiştir. Bu 
bölümde öncelikle Osmanlı Devleti’nin iç durumundan bahsedilmektedir. Sa-
vaşın 1918 yılında en önemli gelişmelerinden biri şüphesiz Rusya’nın 1917 
sonunda savaştan çekilmesidir. Peter Jung da bölümün girişinde buna yer 
vermiştir. Bunu takiben, yine aynı şekilde, bir önceki bölümde de sayılan Avus-
turya-Macaristan birliklerinin cephelerdeki faaliyetlerinden bahsetmiştir. İm-
parator Karl ve eşi Zita’nın İstanbul ziyaretlerine de bu bölümde yer verilmiştir. 
Savaş 1918 yılının sonlarına gelindiğinde İttifak devletlerinin cephelerde ardı 
ardına aldıkları galibiyetler ile sonlanmıştır. Avusturya-Macaristan’ın Sina-Fi-
listin cephesinde bulunan birlikleri de İngilizlerin bu yıldaki öldürücü darbesine 
maruz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması ile 30 Ekim 
1918 tarihinde savaştan çekilmesi neticesinde Avusturya-Macaristan’ın Os-
manlı topraklarındaki birlikleri önce İstanbul’a oradan da Viyana’ya doğru yola 
çıkmışlardır. Birliklerin Osmanlı Devleti’nden ayrılmaları 1919 yılının Ocak ayını 
bulmuştur. Jung, birliklerin Avusturya’ya geri dönüşlerinin ne şekilde gerçek-
leştiğine de değinmektedir.

Kitabın bir sonuç bölümü bulunmamaktadır. Jung bir sonuç veya değer-
lendirme yazmak yerine yarım paragraflık bir bölüm ile Osmanlı cephelerinde 
savaşmış askerlerin ve subayların mezarlarının nerelerde bulundukları hak-
kında kısaca bilgi vermiştir. Savaşın son bulması ve birliklerin Avusturya’ya 
geri dönmeleri süreci de kitabın sonuç kısmını oluşturmaktadır. Ekler kısmın-
da ise, 1914-1918 arasında Osmanlı Devleti’nde bulunan birlikler, kişiler ve ge-
milerin bir listesi kronolojik olarak bulunmaktadır. Bu liste sayesinde Osmanlı 
cephelerine gönderilen birliklere toplu şekilde ulaşılabilir. Kitabın sonuna bir 
de Avusturya-Macaristan birliklerinin katıldığı cephelerin haritaları eklenmiş-
tir. Çalışmanın beşinci bölümünde ayrıca çeşitli cephelerden ve İstanbul’dan 
fotoğraflar bulunmaktadır.

Kitabın içeriği hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında kronolo-
jik olarak düzenlenen bölümlerde öncelikle Osmanlı Devleti’nin genel askeri 
durumu hakkında bilgi verilmiş; daha sonra da Avusturya-Macaristan birlik-
lerinin Osmanlı cephelerindeki askeri faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Kitabın 
içeriği genel olarak bu şekilde kurgulanmıştır. Eserde kronolojik bir yöntem 
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kullanılması savaş dönemi ele alındığından neredeyse bir zorunluluktur. Ni-
tekim birliklerin yerleri savaş sırasında sürekli değişmiştir. Örneğin, ilk önce 
Çanakkale cephesine gönderilen bataryaların bir kısmı daha sonra İzmir’e 
gönderilmiştir. Bataryaların bu takibi de ancak kronolojik bir sıra ile mümkün 
olabilirdi. Bir askeri tarih çalışması olan bu eserin ana gövdesini söz konusu 
bataryaların Osmanlı cephelerindeki askeri faaliyetleri oluşturmuştur. Bu-
nun yanında Jung, iki imparatorluk arasında yaşanan ancak askeri ilişkiler 
ile doğrudan bir bağlantısı olmayan bazı gelişmelere de yer vermiştir. Örne-
ğin İstanbul’daki Avusturya-Macaristan askeri ataşeliğinin Pomiankowski 
önderliğinde gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetlerden örnekler, Avusturya-Ma-
caristan İmparatoru Karl ve eşi Zita’nın İstanbul seyahati bunlardan dikkat 
çekenlerdir. 

Genel Değerlendirme

Askeri kavram ve terimlere son derece aşina olan Peter Jung bu bilgi-
sinden ve Savaş Arşivi’nde çalışıyor olmanın getirdiği faydalardan cömertçe 
yararlandığı bu eseri ile askeri tarih alanına dikkate değer bir örnek sunmuş-
tur. Kitap konu ile alakalı olan Almanca literatüre büyük bir katkı sağlamıştır. 
Ancak Peter Jung’un eserinde Türkçe ve Osmanlıca ne ikincil literatür ne de 
arşiv kaynağı kullanmış olması eseri tek taraf ile sınırlamış; bu yüzden Os-
manlı Devleti pasif olarak resmedilmiştir. İttifak yapısı gereği çift taraflı bir 
bakış açısı gerektirdiğinden Jung’un eserinde Osmanlı arşiv kaynakları veya 
ikincil kaynakların yokluğu hissedilmektedir. Bunun yanında Avusturya Dev-
let Arşivi’nin diğer bir kolu olan Siyasi Arşiv (Haus-, Hof- und Staatsarchiv- 
HHStA)’de bulunan askeri tarih ile alakalı belgelerin ve Avusturya-Macaristan 
süreli yayınlarının da kitapta kullanılması sayesinde konu daha detaylı ve çok 
yönlü ele alınabilirdi.

Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan ittifakı şüphesiz birçok başlık 
altında ele alınabilir. Peter Jung’un eseri askeri tarih alanı için önemli bir ör-
nektir. Savaşın yüzüncü yılında bulunduğumuz bu dönemde Jung’un eseri Tür-
kiye’de konu ile alakalı yapılmış çalışmalar arasında hak ettiği değeri görmeli-
dir. Bu bakımdan eser Türkçeye çevrilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmalıdır.


