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Balkan milletlerinin ve macarların, öteden beri, türk hakimiyeti 
altında geçirdikleri devirlerden, zaman zaman, acı bir lisanla bahset~ 
tikleri ve garp medeniyetinden layikı ile ve zamanında müstefit oıama~ 
malarını bu sebebe irca eyledikleri malumdur. Gene içlerinden bazıları, 
bazı ehemmiyetsiz ve mevzii hadiseleri şu veya bu şekilde 1 tefsir 
ederek, garp kÜıtürfi ve Avrupa medeniyetini barbarlara, hususiyle 
türklere, karşı müdafaalarındaki tarihi· rollerinden bahsederler. İlmi 
usuller ve tenkit zihniyeti bir tarafa bırakılarak edinilen ve tarihi bir 
hakikatiortaya koymaktan ziyade, mutaassıp hıristiyan zihniyetinin 
zemin ve zamana göre muhtelif· mülahaza ve gayeler tesiri ile izharı 
demek olan bu fikirler, bu iddia sahiplerinin henüz romantik devl'ini 
yaşamalarının bir tezahürü mahiyetindedirler. Karakterleri bilinen bu 
kabil iddialara ciddi bir ehemmiyet atfetmek icap etmezse de, bizi 
tamamen de lakayt bırakamaz. 

Eski grek ve romalılar kendilerinden başkalarına "barbar" demiş~ 
lerdi. Bu vasıf, kavimlerİn muhacereti esnasında, V. asırda, c~rmen ve 
İslavlara da teşrnil edilmekle beraber, daha ziyade, şarktan gelerek 
garpla temasa geçen, hiç değilse, teşkilat çı lık, harp ve hayvan besleme 
kültürü sahalarmda çok daha üstün bir medeniyetin mümessili bulunan 
ural-altay kavimleri hakkında, bir "antik topos" olmak üzere,kuııanıl~ 
mıştır. 

Maruf yunan müverrihi Herodot, milIattan önce İskitler hakkında 

"çok kahraman, fakat çok zalim" demişti. Kuvvetli bir tekniğe ve ince 
bir san'ata sahip olan İskitlerin tipik bir "atlı nomad" karakteri göster~ 
dikleri ve idareci zümrelerinin altaylılar, binaenaleyh ilk türkler olduğu, 
kültür morfoloji alimlerince (Richthofen, Laufer, Alföldi), kabul edilmiş
tir. Bu vasıflar, gothlar hakkında da söylenmekle beraber, hunlara, 
'avarlara, macarlara ve nihayet türk ırkından olan muhtelif halklara 
intikal etmiş ve hıristiyan tarihçileri buna daha türlü türlü ilaveler yapmış~ 
lardır. Avrupa 'nın büyük bir kısmını zapteden, Roma imparatorluğunu 
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bakimiyetleri altına alarak, Avrupa 'yı bir devlet halinde ve sulh içinde 
yaşatmağa çalışan At t i i a htınlarınınise, muasır komşularından aşağı 

.. ·değil, bilakis, epeyce üstün bir medeniyette bulundukları, gerek bu . 
cihangir hükümdarı seyyar sarayında ziyaret eden bizans tarihçisi 
Priscus Rethor 'un verdiği mufassal malumatla 1 gerekse Attila: 'nın Ro.,. 
ma 'ya kadar gittiği halde, kısa bir zaman sonra. vandalların yaptığı 

.gibi, zapt ve tahribe teşebbüs etmeyerek, medeni eserlere hürmet edecek 
ve kıymetverecek kadar yüksek bir <Yolgunluk göstermesi ile sabittir. 
Avarların Tuna havzasmda ve şarki Avrupa 'da islav halkalarına, bir çok 
bakımdan, hocalık ettiklerine, hatta onları Balkanlara, getirmek ve bu 
günkü etnik haritayı tesis ve teşkil eylemek sureti ile, Avrupa ;da oyna
dıkları büyük· role dair de elimizde bir çok kayıtlar vardır (bk. Alföldi, 
Nemeth, Rasonyi, Gombocz, Lukinich, Fettich lin bu husustaki tetkikleri). 

Diğer taraftan islam kültür muhitine giren ve bunu benimseyerek, 
·ırklarının . yüksek hasletlerini bu din ve, yaratmak hususunda kendileri
nin de büyük rolleri olan, bu kültür~n evvela rnüdafaası, sonra neşir ve 
tamimi emrine tahsiseden türkler, mümessili oldukları üstün medeniyeti 
garpta her tesadüf. ettikleri müteferrik, inhilal halinde ve geri cemiyet
lere kabul ettirirken~ yıkıcı ye tahrip edici değil, bilakis, tarihin şa:hade
tine göre, yapıcı ve birleştirici, binaenaleyh medeni bir rol oynamışlırdır.2 

Hal' böyle iken, bu iddianın sebebi ve manası nedir? Meseleyi daha 
-dar bir çerçeve içine alarak, osmanlı türklerinin garba ilerleyişini ve bu 
kabil iddiada bulunanlardan macarların vaziyetinimutalaa edelim. 

Türkler, XIII.· asİrdan sonra, garba doğru olan fütuhat yolları 
üzerinde, evvela grek-islav ortodoks medeniyeti ile karşılaştılar~ Bunu, 
nisbeten kısa bir zaman içinde, kısmen temsil, kısmen tasfiyeettikten 
sonra~ ön safta .hırvat, macar ve venediklilerin· bulunduğu katolik-Iatin 
medeniyeti ile temas ve mücadeleye giriştiler. Kendi aralarındaki bir 
sürü dini, siyasi, içtimai ve iktisadi mücadelelerin yorgun bir hale getir
·diği birinciler, türkleri, kısa bir mukavemetten sonra, nasıl bir kurtarıcı 
olarak tanımışlarsa, ikinciler, bu meyanda macarlar da, islamlığın alem
-darı olan türkleri, hıristiyanlık ve garbi Avrupa medeniyeti için, o de
rece büyük ve müşterek bir tehlike addetmişlerdir. 

ı V. asrın ortasında, Tuna'nın şimalind~ bulunan Attila nezdine elçi olarak giden 
Priscus, hunların arasında bir grek tacirine rastladığını ve· onun kendisine ·barb.arlığı 
nıedeniyet'e niçin tercih ettiğini mufassalen anlattığını kaydeder . (H. St. L. B. Moss, 
La Naissance du Mogen Age, Paris, 1931). 

2 Bk. Fuad Köprülü,. ıslammedenigeti tarihi, İstanbul 1940; başlangıç, XXXVII, XXXIX; 
.ayn. mIl., Orta zaman türk huk. mües., İstanbul 1937; Şemsettin Günaltay, ıslam dün
gasının inhıtatı sebebi selçuk istilası mıdır?, İstanbul, 1937 .. 



202 Türkiyat Mecmuası 

Macarlarda asalet fikrinin ve tarihi an'anelerin milli şuura ve vatan
perver hislere öteden beribir kaynak oluşu, hatta bu macar asilliği 
şuurunun; aynı zamanda, kendisini aynada görmek isternek kabilinden, 
macar tarih yazıcılığına da tesir edişi, bu nevi hislerin ve· iddiaların 
inkişafına bir zemin hazırlıyor.1 X. asırdan itibaren cermen ve islavlar 
arasında ve komşuluğunda bulunan bu milletin asıllarını, menşe şuurlarını 
kaybetmeden, muhafazayamuvaffak olmaları, filhakika, iki sebebe irca 
edilebilir: biri bu asalet şuuru, diğeri de yeni vatanıarına yerleştikledn
den itibaren kabul ve camiasına dahil bulundukları katbliklatin din ve ' 
kültürüne bağlı kalmaları ... Menşe'lerini aşagı yukarı aynı kaynaklar
dan alan türk ve macarların mensup Oldukları dini canla başla müdafaa 
etmeleri ve onun tipik bir mümessili bulunmaları ise, bir vakıadır. 

Macarlara bu tarihi rollerini benimseyiş şuuru nasıl ve nereden gel
miştir? Orta çağda, hıristiyanlık bakımından taşıdıkları ehemmiyetten 
dolayı, bazı devletler bir takım vasıflar almışlardı: mesela Roma için 
caput christiantis, Fransa için regnum clıristiantissimum ve Macaristan 
için de propugnaculum christiantis denilmiştir. 2 

Macaristan '1 bu adla anan ilk papa Nicolas V. ve sonuncusu da 
papa Pius XI. 'tur. Bu telakki humanistlerce de kabul ediliyor ve her 
biri eserlerinde bunu birer suretle zikrediyorlar: Pius II. unvanı ile 
papa olan Aenas Sylvius, tarihçi Bonfinius, Andreas Dudith, Henri 
Estienn v. s. Papa Jules II. 1505 'de yazdığı iki mektupta Macaristan 'ın 
bütün Avrupaca (communi omnium iudicio, omnium christianorum con~ 
sensu) "hristiyanlığın koridoru" olduğunu bildirmekte, İnnocent VIII. de 
1484 de, macar milletine, hıristiyanlığın düşmanlarını durdurmak ve 
Avrupa 'nın siperi olmak vazifesinin taraf-ı ilahiden (divina pro'{lidentia ... 
d.ispositum) verildiğini anlatmaktadır (L. Terbe, agn. esr. s. 538). Bu va
sıflar ve bu vazife Balassa ve Zrinyi gibi türklere karşı harbeden macCj.r . 
şairlerinin eserlerinde tekrar edilmekte olduğu gibi, Lriskai 'nin dini 
mevizelerinde de şöyle tesbit edilmektedir: "Kan ve kemiklerinİn bir çok 
memleketlerin dağ ve vadilerini . doldurduğu bu kuvvetli milleti, Tanrı, 
cesaret ve kahramanlığı ile, mukaddes hıristiyanlığa sulhu temin edebil
mesi için, Büyük Türk 'e karşı bir kalkan olarak seçmiştir" (L. Terbe, 
agn. esr., s. 538). ' 

Ancak Luther macarların bu vasfı almasına aleyhtardır: o, bu vas
fın dini manasızlığına işaret ediyor ve macarların, bunu, mühim hizmet-

ı Bk. Joseph Bardos, La Hongrie du XVll. siiiele (NouvelIe Revue de Hongrie, 
, septembre 1938) s. 242-ll43. 

2 Krş. Louis Terbe, Le Rôle h,istorique de la Hongrie dans la de/ense de I'Occideni 
(Nouv .. Rev. de Hong., haziran 1938, s. 537). 



Macaristan'da türk hiikimiyeti 

ler mukabilinde Avrupa 'danalmaniış, fakat kendi kendilerine g.arip bir 
şekilde mal etmiş olduklarını bildiriyor (L. Terbe, ayn. esr., s. 539). 

· Gene buna benzer bir iddiayı muasır tarihçilerden H. Pirenne (Histoi
re de . 'Europe, Paris, 1936, s. 376) de görmekteyiz. Ona göre, XV. 
asır ortasma kadar islavların ve macarların tarihinden elde edilen umu
mı intiba, bunların hıristiyanlık camiasına girmelerine -rağmen, Avrupa
lı1ık camiasına hemen tamamen yabancı kaldıkları şeklinde tefsiredile-
bilecek mahiyettedir ve vaktiyle Karolen] imparatorİuğunun cerrİıenleri 
sevk ettiği romen medeniyetine girmek kabiliyeti onlarda yoktur. Ma~ 
mafih diğer birisi, Johannes Kochleus, macarlan müdafaa eder: "Hun-

. - gari qui pro gloria chrisU et cu!tu Deİ, supra C C annos contra Turcos 
· pugnaverunl, pia simplicitate possuni chrisiL.. Deique de/ensores dici ,." 
(L. Terbe, ayn. esr., s. 540). XV., XVi. ve XVII" asırlara aİt eserlerde, 
bu neviden daha birçok yazılara tesadüf olunmaktadır. Diğer -taraftan 
macarİarın bu vazifeyi hakkiyle yapamadıklarını, Belgrad '1 muhafazci:· 
edemeyip Mohaç 'ta harbi kazanamadıklnrmı söyleyen ve aynı zamanda, 
Avusturya 'ya karşı da istiklanerini müdafaamaksadı ile harbettikleri 
için, muahaze eden bazı kimseler de vardır (krş.L. Terbe, ayn. esr, . 

· s. 541). • 
Burada bu iddianın doğı'u veya yanlış olduğu üzerinde muhakeme 

yürütülmeyecek, ancak ifa edildiği ilan edilen büyük hizmetin pek çok 
. kimseler tarafından takdir edilmediğine işaretle iktifa olunacaktır. Mama
fih şurası muhakkakbr ki, macarIık :runa havzasında diğer iki türlü faa-

· liyet daha göstermiştir. Biri, türk harplerini -müteakip, bu sahayı c.er
menleştirmeğe çalışan Avusturya 'ya karşı açık, gizli, fakat ekseriya 
passif mücadele etmek, diğeri de Avrupa 'yı İslav tehlikesinden kurtarmış 
olmaktır. Çek tarihçisİ Palaczky, panislav fikirlerinden mülhem olarak,. 
bu hususta macarlığın rolüne büyükbİr ehemmiyet atfeder. Ona göre, 
macarların Karpatlar ve Tuna havzasında yurt kurması, isW.vlığın en 

"büyük talihsizliğidir; macarlar yalnız büyük ve müttehit bir 'islav im
paratorluğunun ve mütecanİs bir islav kültürünün teşekkülüne mani 
olmakla kalmamışlar, aynı zamanda islavlığın merkezini işgal eden ve 
zay~flaşmış bir halde bulunan garp islavlannın da büyük mikyasta 
cermnleşmesinin sebep ve am ili olmuşlardır (Knizsa Istvan, A SzLavok, 
Budapest 1~32, . s. 71). Holstein'den Mora yarımadasına kadar yerlerde 
az müttehit ve muhtelif adette, fakat her yerde aktif ve medeniyete 
• teşne islav kavimleri bulunuyordu. Bu geniş. hattıİl ortasında Svatop
luk'un gayretleri sayesinde, Dir nüve teşekkiil ediyordu. Garpta latinlik 
tesİrİ altında Frank imparatorluğu kurulduğu gibi, şarkta da, Bi ~ 
zansın tesiri altında, bir İı;lav impatorluğu kurulur ve şarkı Avrupa 'nın 
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mukadderatı tamamen başka olabilrdi. Macarların, doğmakta olan, bu 
teşekkülün kalbine gelip yerleşmeleri, bütün bu ümitlerİ mahvetmiştir 
(L. Terbe, ayn. esr., s. 543). Buna mukabil rus alimi Lamanskiy 'nin ma
carlık hakkında düşündüğü tamamen başkadır. O, macarlığın Tuna 
havzasında yerleşmesini ve devlet kurmasını, isHivhk bakımından, büyük 
bir bahtiyarlık sayar: macarların orta çağdaki kuvvetli ve fa' al devleti, 
cermenliğin büyük mikyasta şarka doğru yayılma (Drang niwh Osten) 
cereyanı~a karşı koyabilecek yegane mania olmuştur. Cermenlerin bütün 
hamleleri bu siperde kınımıştır. Macarlar bununla· yalnız Macaristan 'da, 
şimalde ve cenupta yaşayan islavlann cermenleşmesini imkansız bir hale 
getirmemiş, aynı zamanda doğrudan doğruya, macar hudutlan boyunca 
oturan cermenleri zayıflatmak suretile, garpta yaşayan islavlan da alman
laşmaktan kurtarmıştır. Macarlar olmasa idi çekıer, morvalar, slovenler, 
belki de lehler, cermenliğin ciddi bir mukavemet görmediği şarkı 

Prusya 'daki islavlar gibi, cermenleşeceklerdi. (Knizsa, göst. yer., s. 74) . 
• 

Macar tarihçiIiğinin bu husustaki düşünüşü de şudur: "Ural dağla
nndan Adiryatik'e kadar bütün şarkı Avrupa 'yı ihtiva edecek böyl~ 
muazzam bir islav imparatorluğu, kel}disi için türklerin fütuhatından 

daha büyük bir tehlike olmak sureti ile, garbl: Avrupa 'nın latin mede
niyetini ağır sıkleti altında, muhakkak ki, ezecekti. Halbuki türk harp
leri esnasında Avrupa 'dan "hıristiyanlığın 'bulvan" adını alan bu mem
leket, zamanımıza kadar, bir çok defalar hüriyet ve medeniyetin kalesi 
olmuş, panislavlık, pancermenlik ve bolşeviklik dalgalarına karşı bir set 
rolünü oynamıştır" (L. Terbe, ayn. esr.) s. 543). 

Filhakika macarlar bütün tarihlerince birçok cephelerde, muhtelif 
milletIere ve muhtelif karakterdeki istilalara karşı, bazan şiddetli müca
deleye girişmişler; fakat mevcudiyetlerini, azlıklarına rağmen, kahraman- . 
lıkları" hüriyet ve istiklale karşı olan derin merbutiyetleri sayesinde, 
temin etmişlerdi. Ancak bu istila teşebbüslerinden hangileri daha tehli
keli olmuş ve bunlardan hangisi onların mevcudiyetini, millı benliklerini 
daha fazla tehdit etmistir; propugnacuZum christianiis vasfı komşuları 

ve dindaşları tarafından takdir edilmiş ve bu sıfat kendilerine bir şey 
kazandırmış mıdır; türk hakimiyetine girmeleri tarihi bir zaruret olmamış 
mıdır ve nihayet müdafaa ettikleri şey, ileri bir kültür ve. medeniyet 
midir, yoksa geri mi? .. Daha bunun gibi bir çok sual irad etmek müm
kündür~ Bazı bHaraf macar tarihçilerinin de ispat eyledikleri gibi,· 
meseleyi bir az objektif şekilde tetkik edersek, çok daha başka bir netice 
ile karşılaşır, uzun asırların bir mirası olan koyu hıristiyan taassubunun, 
tamamen bir taraflı hüküm verdiğini görürüz. 



.: . 

Macaristan' da türk hakimiyeti 205: 

Macaristan 'da türk hakimiyeti devri hakkınd~ arşiv vesikaları üze-
·"rinde uzun uzadıya meşgulolup, Oltaya bir çok kıymetli eser koyan 

macar tarihçilerinden Takats Sandor (Rajzok'a iörök viliigbol, Budapest" 
1917, I, 2) 'un şu mutalaalarıçok dikk<ı;te değer: "Türk hakimiyeti devri 
ve Macaristan 'da yerleşen türklerin içtimai ve siyasi hayatı hakkında, 

tarih yazıcılarımız h~la eski kroniklerin küfIü izlerinde yürümektedir. Bu 
'zamana kadar ta~ihçiliğimizin kaynak olarak kullandığı kitapların büyük 

bir kısmının tarafgir ve bir cepheli olması, hayret edilecek bir şey değil--
': dir. Macaristan 'daki türklerin mektupları ve diplomatik müzakerelerinde, 

bize bıraktıkları muazzamvesaik üzerinde macar tarihçiliği hiç meşgul 
olmamıştır. Şu halde türk ha.kimiyeti devri bugün de henüz önümüzde· 
halledilmemiş bir bilmece olarak duruyor, tıpkı Oedipus 'un bilmecesi 
gibi:' İnsan hallederse, hayrette kalır; izah edemezse, yanılır" ve ilave,' 
ediyor: "Biz de, alelade bir tarih' araştırıcısı olduğumuz için, bir kaç: 

. yeni ve renkli hatla türk-macar devrinin aydınlatılmasına hizmet etmek, 
. . istiyoruz. Öyle vesikaIar ortaya koyuyoruı ki, şimdiye kadar tahripkar,. 

şayan-ı nefret 'olarak ilan edilen devri, bu vesikalar heyecanlı, fedakar,_ 
, her' bakımdan -miIll ve macar' karakteri taşıyan bir devir olarak gösteri--
· yorlar. Bu bir az garip görünürse de, bunu vesikalarıa isbat ediyoruz." 
Gene diğer bir eserinde (Török hOdoltsiig koriibOl, Budapest, 1917) tet
kikatından elde ettiği neticeleri şu suretle hulasa ediyor: "İşte bu kud-· 

. retIi millet, niza ve ihtilaf halinde bulunan Macaristan 'a bir sel gibi akın 
etmiştir. İnsanın, türkler hakkında, büyük bir nehrin küçük derelerin 
suyunu içine alıp, kendinin yaptığı gibi, 20-30 sene zarfında, dinimizi, 

· müesseselerimizi; dilimizi değiştirdiğine ve kendisine benzettiğine inana-
cağı gelir. Halbuki bunların hiç birisi olmamıştır. Mutaassıp müslümaR 
kendisini Macaristan 'da hiç kimsenin dinine' karışmayan, müsamahakar
bİr İnsan olarak tanıtmıştır. Bu ku d r e tl i fa ti h . yalnız memlekete - . 
sa):ıip oldu, fakat maziden kalan müesseselerimizin hiç birine dokunmadı". 

Arşiv vesikalarına dayanan tetkikat, macarların milli ve dini hüri-
yetlerinin türk idaresinde' ne kadar iyi muhilfaza edildiğini açıkca gös-,

'. termektedir; O ~evirdeki Ayrupa 'nın din ve mezhep mücadelesinden, 
ve bu mücadelenin yarattığı şiddetli hırs ve kinden azade, onların gös-. 

· terdikleri koyu taassubun çok üstünde kalan türk idarecileri bu mek-, 
tuplardan bir çogundçı."Allahımız birdir, dinimiz. ayrı ise de, hepimiz' 

· insanız" ( Takats, Rajzok V.s., s.5) diyecek derecede, geniş bir müsamaha 
gösteriyorlardı. Esasen türkler hakkında dini v.e Jllilli husumet duyanlar, 
ancak onları tanımayan ve kendileri ile uzun boylu temas 'etmeyen kim
selerdi. Her hangi bir kimse ne kadar uzak bir hudutta kalmış ve türk' 
bahadırları ile ne derecede fazla bir münasebettebulunmuşsa, onlarla O, 
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'kadar sıkı bir ahbaplık tesis ederdi. Serhatta muhterem ve inanılabilir 
bir türk dostu bulunmayan bir macar hemen hemen yok gibidir. Aslen 
bir alman olan ve türkleri" yakından tanıyan Gabelmann, türk askerinin· 
itidalini, şeref ve kahramanlığıni en güzel bir şekilde tasvir etmişti 
,( Takats, agn. esr., s, 45).' 

Erdel beyi B e t h e n G a lı or (1613 - 29) 1626 da şunları yazıyor: 
-"rahmet-i rahmana kavuşan Sultan Ahmed i. 'den çok iyilik gördük. 
Eğer çocuklarına ve Osmanlı devletine karşı nankörlük edersek, Türkiye 
"de yediğimiz tuz ve ekmek gözümüze dizimize durur" (bk. Angyal 
David, Törleneti TanuZmangok, Budapest, 1937, Akad. neşr. s. 241). 

Macaristan' daki tür k idarecileri; yanlarında, bazan, iMida etmiş· ve 
-bir dereceye kadar tahsil görmüş macar gençleri bulundumrlardı. Bun
lara tarihlerimizde digak tabir edilmektedir; macarlar dedk derler. 
Bunlar huduttaki macar makamları ve Viyana hükumeti ile muhabere..: 
lerini idare ederler, tercümanlık yaparlardı; macarca, latince bazan almanca 
da bilirlerdi. Bunları, Erdel beyleri ve türklerle muarefe temin etmiş ma
car büyükleri hüsn-i telakki ettikleri halde, Avusturya makamları daima 
.şüphe ile karşılamışlardır. Çünkü bunlar türk-macar yakınlığının ve kar
şılıklı anlaşmanın yollarını açıyorlardı. Takats bunlar hakkında "hürmet
kar, mültefit ve macar zevkini taşıyan mektupları ile bizimkileri türklere 

. 'onlar yaklaştırdılar" demektedir (Takats, Rajzok . .. , s. 45). 

Türk hakimiyeti devrinde Macaristan'ın iktısadi vaziyeti mükemmel-' 
'dir. Ferdinand i. ile aktedilen ilk muahededen itibaren, gümrük varidatı 
mütemadiyen artmaktadır. Ticarette bu inkişafı temin eden şey, şüphesiz 

-ki, tüccar, komisyoncu ve alelumum satıcıların türk idaresinde gördük
leri emniyet olmuştur.' Ticaret erbabı türkler arasında, krallık arazisinde 
olduğundan çok daha emniyetle dolaştıklarını itirafta müttefiktirler. 
Türklerin makul iktısadi siyasetleri boynuzlu hayvan ticaretini ve şarktan 

:gelen malların mübadelesini inkişaf ettirmiştir. Aynı muharrir bu hususta 
şu neticeye varıyor: "Bu hal XVI. asırdaki milli hayatımızın, medeniye - . 
timizin, mevcudiyetimizin esasını, daha ziyade, Macaristan 'daki türklelin 
ve Budin paşalarının makul ticari siyasetlerine borçlu olduğumuzu bil

'dirir" (agn. esr., s. 107). 

Türk idaresi, Macaristan 'da iktısadi hayatı canlandırdığı gibi, halkın 
refahını temin edecek her türlü tedbiri de almıştır. Bunu teyit eden· bir 
çok vesikadaİı bir tanesini zikredelim. Büyük bir samirniyet ve dürüst
lükle yazılan bu satırlar Budin beylerbeyi Hasan Paşa' dan Palatin 
:Eszterhazy'ya 23 safer 1040 (9 teşrin ı. 1630) tarihlidir: 
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Bu noktaya Takats da temas etmektedir: "KitapIarımız mütemadiyen 
türk hakimiyeti mıntakasındaki macarlığı türkler mahvettiler diye bağır
maktadır.Eğer bu iddiayı hakiki kabul etsek, Macaristan 'daki türklerin 
çok akılsız kimseler .olduğunu farzetmemiz icabedecektir. Çünkü mah
yedecekleri bu şey kendilerini beSleyen birkaynaktır. Fakat iyi türkler 
böyle 'bir şey yapmamışlardır. Onların en büyuk istinatgahı ve kuvveti 
evvela bu mıntaka halkıdır, bunlar olmaksızın ne harp yapabilirler, ne 
de küI1iyetli miktardaki askerlerİni besleyebmrlerdi" (ogn. esr., s:128). 

". Macaristan 'a müteallik türk· avusturya münasebetlerinde türk makamları 
daima sulh ve doğrulıık tarafını tutmuşlar ve hareketlerini açıkça anlat
mışlardır. Budin 'beylerbeyi Mehmed Paşa 'dan 4 zilkade 1035 '( 28 tem

'muz 1626), aynı zata yazılan bir mektupta şU' satırları görüyoruz:" 
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. (bk Fekete, ayn. esr. s. 36 v.d.). 

Murtaza Paşa da, gene Palatin'e 1627 tarihinde yazdığımektupta 
. İnzibatı temİn edememelerinden dolayı, onları muaheze etmektedir: 

, -i> •• ,.. .6J'-" ).)~)).k~ LS""~.\ )i} 0~.1") ı5'~;; d,..)I",,) ~"" )~?- J'. • .. " 

, Lib j. ).,-':.I.:..G~:o)j)1 (.5)SJ...\,~ '-:'r."':,\S"" .)~)b. .:J"p...\ı.1 ,)U ":,,r.J) i ~ (.5pb~ 

... )))1 .... ~lt)\ "lıS".IG oJ') ,.)-I>)\.,.,) e.,ko )~~ J . .J~J'. jv-0";;ol ~ 0-0l:- J'. JiJ 
" ... )~)~,\S"" .:~)t=- .:J)PJ:,I ,)w .. )J...oj'1 ~-:? ",)~j .u,., J.~)) .k~ .:JPY. 

(bk. Fekete,ayT].. esr. s. 47 v.d.) 

1 Ludwig Fekete, Türkische Schriften, aus dem Archive des Palaiins NikoZi:ıus 

,Eszterhazg, Budapest, İ932, s. 72. 
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Budin beylerbeyi Hasan Paşanın 21-30 zikade 1039 (2-1ltemm\1z. 
1630) (tarihinde aynı zata gönderdiği mekt~pta) 

ı.s~ "';"::"'J.) ;,- J)"'·31 0"';.". " • .) ;ıJI ..j)l.;. .,"';)..)\:)"} ).)j>~ ı.sj>- .=)p\". ... " 
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denmekte ve gene Hasan Paşanın imzasını taşıyan diğer vesikalar şu 
satırları ihtiva etmektedir: 
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(bk. Fekete, ayn. esr., s. 52, 53, 74). 

Macar tarihçilerinden Angyal David, Erdel Beyi Bethlen Gabor hak
kında yazdığı bir makalesinde, onun türkler hakkındaki düşüncesini şu" 
keIimelerIe hülelsa ediyor: "Türk beylerinin harpçiliği, bazan ani bir 
ihtirasla kabaran mağrur sükunu, debdebeleri, nezaketleri, misafirper
verlikleri ve çok reaIist şarklı zihniyetIeri macar büyükleri arasında, bir 
çokları gibi, onu da çok meclup etmişti. Eski ırki sevk-i' tabiinin bir 
tezahürü demek olan bu sempatiyi asırlarcadevam eden hıristiyan kül
türü tamamen ortadan kaldırmağa muvaffak' olamamıştı. Bethlen, türkler 
arasında bir çok şey öğrendi; siyaset usulleri tamamen türklerinkine 
benziyordu. Türklerin verdikleri söze çok kıymet verirdi. Çünkü verdik
leri sözü yapmadıkları çok nadirdi. Bu itibarla onlar en emin müttefik· 
lerdi". (Angyal David, aynı. esr., s. 241). 0, dünyada padişahtan daha 
iktidar sahibi bir hükümdar bulunmadığına kanidi. Küçük Erdel 'in bu. 
emsalsiz askeri devletten ayrı' yaşayabileceğini ve kendisini müdafaaya . 

. muktedirolamayan, olsa bile, siyası ve vicdanhüriyetini boğacak olan 
bir devlete ( Avusturya 'ya) iltica edebileceğini bir türlü' havsalası almıyor
du. 0, türklerle bir olarak, hıristiyanlığı ezdigi hakkındaki' ithamlara' 
verdiği cevapta "hıristiyanlığın türkler yüzünden bozulciiığuna inanma
yınız" diyor ve hıristiyanların' kendilerine ne kadar merhametsizce mua
meh~ ettiklerini, esir aldıkları zaman bile, nasıl öldürdüklerini' tasvir edi
yordu. Bunu teyit eden vesikalardan diğer birini gene Hasan Paşa 'nın .. 
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1~10 rebiülahlf'1041 de Ci7 teşrin l.-5 teşrinIl. 1631) Palatin ·E.sz~ 
'.' teihazy 'ye yazdığımektupta görüyoruz:" . 
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. (pk. Fekete,. agn. esr;, s. 93). 

Bundanbirmüddet evvel, XVI. asrın' son ve XVII. asrın ilk s~nele. 
rinCıe,. cereylin eden Osmanh-Avusturyaharpleri esnasında, avusturya
.'lılar macarlar ve ınacar şehirlerine karşı çok fena muamele.etmişler; 
"oı:ı.l~rı ~utazarrır etmek için,her" tedbire baş vurmflğı tecrübe etmişlerdi . 
. Me~ela "·türklerln vaziyeti'hakkındaiyi 'mahimal sahibi olan Avushirya 
kuıİı~ındanlarındarr Prepostvary B~liİit· harbin bidayetinde, harekatı idare 
eden Prens Matyas 'a, türklerin, B6kes, 'Debreczen, Halas; Tiır, Mako,' 
Simand, Kecskeı;net, Tolna, Raczkeve gibi, .bir çok' şehirlere, dolaYısiyle 
büyük kuvvetlere malik' olduğunu .. ve b~nların hıristiyanIiktan. tama· 
men sOğudukıimnı ve uzaklaştıklarını yazıyor ve harp meclisinin,' bu' va~ 

. ziyet karşısında, türk hakimiyetialtında bulunan bütün macar şehirlerinin 
yakılması ve tahrip" edilmesi' hususunda emir vermesini temihe çalışı-' 
yordu, (bk. Takelts, agn;esr.; s. 107). Hakikaten bu şehirler müreffeh, 
Zengiri veklilabalıktı.Bu harpten 15' sene önce İstanbul 'a giden bir 
A vqsturya elçisi Viyana 'ya yazdiğı mektupta, -. Vacz' (. Vaç ) 'tan Pecs 
( Peç )' e kadar~ her yerde kalabalık ve zengin köylere rastgeldi~ini ve 
'buralarda iyice işlenmiş ·tarla ve bağlardan geçtiğini bildirmektedir~ Bu 
'harp, esnasında hepsi. zarar görmüştü. Bu. arada Macaristan 'da yerleşen 
ve oraya alışarak, onJarın' ört ve adetine göre -yaşayari serhat türkleri, 
şehir ve köylerdeki türk halkı da perişan olmuştu. Türk ve macar tarih
çileri bunların . çok iyi ve" temiz türkler olduğunu söylemekte, müttefik
tirler; Bq< malumatı . veren' Takats şunları da ilave ediyor: "Hadiseleri 
'hangi . siyasi bakımdan mütalaa edersek edelim, bu türklüğün mahvol
masınamüteessir olmamiz lazımdır; çünkü oriıarolmasa idi, ITiilIi hare
ketleriİniz kat'iyen ," muvaffakiyete erişemezdi. Müıtecilerimiz ve siyasi 
takibata uğrayanlarımız ancak onların ~rasında" bir melce biıldular. 
Diğer tara,fhm bu" toprağı onlar da bizim kadar sevmişler ve oha bağ-

. lanmışlClrdJ~ Hayat tarzımızı, dilimizi bile benimsemışlerdi" (agn. esr., 
s. '321) . 

. Ma.caristan 'daki türk' idaresi meyvacılık ve bahçıvancılı;k sahasıIi;' 
da da bıı memleket üzerinde müsbet bir- tesiryapmış," ona birçok şey
ler-öğretmiştir. O sırada oralarda seyahatedenlerin mektupları türk 

. idaresi albnda macar·şehirleriIiin bag vebahçelerinden daima büyük 
bir hc.tyranlıkla: bahsederler~ Türkler burada bahçevancılığı,büyük 'bir 
'Türkiyat Dl~c!!,uası 14 
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sevgi ve, ehliyetle yapmışlar, bir, çokmeyva ve çiçek nevilerini:' getirmiş 
ve tamim etmişlerdir. İşgal ettikleriher yerdetoprağı işlemiş, ağaç ye
tiştirmiş, bahçıvancılığı bir san'at haline getirmişlerdir:, Takats ,,,bahçı:
vancılık sahasındatürk-macaf münasebetleri bizde çokhayıdı' şeyler 
doğurmuştur;'Macarıstan meyva ağacı ve çiçek hususunda şark ve garp 
arasında mutavassıt olmuş, macar meyvası, XVI. asır ortasında Avrupaca 
büyük bir şöhret kazanmıştır" demektedir (agn. esr., s,. 216)., 

Hudutlarda türk ve macar askerlerinin . temaslan her zaman faal 
olmuştur. Bu münasebet şekli, fatih ve mağlup arasında, başka hiç bir 
yerde rastlanamayacağı derecede, samimi olmuştur. Vaziyeti kavrama
yanlar türk ve macarların bu kadar sıkı bir dostluk yapmalannı ve 
aralarında eğlenmelerini bir türlü anlayamamışlar, bilhassa avusturya
lılar bundan çok endise duymuşlardır. Aynı muharrir bu hususta: "Bu 
dostluk, biz macarlar için, çok faydalı oirilUştur, çünkü birbirimizi tanıma 
ve takdir etme yollannı açtı" diyor (agn. esr., s. 243).; 

Macar tarih edebiyatında "ikinci Viyana muhasarası" ile başlayıp, 
on altı sene devam eden Avusturya-osmanlı harbi ve bu münasebetle 
bu harbin baş kahramanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkında bir 
çok şeyler yazılmış ve hepsinde de bu teşebbüs için gayr-i müsait ve 
menfi mutalaalar yürütülmüştür. Ancak son zamanlarda maruf bir macar 
tarihçisinin, Karolyi .Arpad 'ın, Thököly tmre 'ye tahsis ettiği bir maka
lede Merzifonlu 'dan bahsederken, dikkate değer bir izah tarzı göster
diğini ,görüyoruz: "Ecdadının kahramanhklarından gurur ve' heyecan 
duyan münevver bir türk imparatorun hilalle tezyin edilmiş bayraktan 
daha fazla ilerlemeğe hakkı olduğu nerede yazılıdır, diye sorabilir. Kara 
Mustafa 'nın, enerjisini, düşündüğü fikirlerin cesurane olduğunu" gayesine 
doğru şuurlu bir şekilde ilerlediğini, hıristiyan değildir diye, inkar ede
hilir miyiz? Her yolsuzıi.ığun menbaı olan ulema ve yeniçeriler hakimi
yetini milletinin üstünden _sıyırıp atmak, zMa uğramış bir vücudu hasta
lıktan kurtararak, ona yeni bir ruh aşılamak isteyen adam, sadece türk 
olduğu için mi o kadar garipbir ucfibe telakki edilmiştir?" (bk, 
Nehring törtenelmi ianulmring, Budapest, 1930, s.459). 

Tarih, objektif bir şekilde' mutalaa edildiği takdirde, hakikatın bazı 

iddialardan ne kadar başka olduğunu bu kayıtlar bilekısmen anlatmak
tadır. Macar Jarih edebiyatında. hıristiyanlığı vegarp kültürünü "barbar
lara" karşı müdafaa iddiasını şu bir kaç vesikanın da ne kadar zayıflattığı 
görülebilir. , '. 'o 

Türk milleti her zaman, her yerde, hamle ettiği vakit ileri bir mede
niyetin hamili olmuş; kendisine karşı müdafaa edilen şey ise,bazı 

, bakımıardan 'nizamsız bir halde bulunmuştur .. Bunun biiriz bir delili de . . 
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XVI. asırda türk hakimiyetinin, bizzat macar tetkiklerinin de işaret ettiği 
gibi, Macaristan: 'da macar dil, milliyet ve .mevcudiyetiniri büyük bir 
hamisi olmasıdır. Bugün bunu, şu veya bu türlü mülahazalarla, red ve cerhe 
çalışmak, tarihi realiteye karşı bir' hahsızhk olur. Halde ve istikbalde 
vazifeleri Iİıuasırkiilffir ve medeniyeti yüksefrlıek olan ve her sahada 
sıkı bir iş birliği yapmaları mukadder ve zaruri bulunan bu iki kardeş 
milleti birbirinden ayıracak mahiyeti haiz ve hakikate mugayir bu kabil 

. basma kalıp söı;leritekrarlamak" doğru bir yololmasa gerektir. Fakat 
Köprülü (ayn. esr., başlangıç, XXXVII)'nün - "Garp medeniyetine en son 
giren Balkan memleketlerinin tarihçiliğinde bile bu romantik devrin 
geçtiğini- yahut geçmek üzere olduğunu - görüyoruZ. Tarihi, siyasi men
faatleri . uğuruna. yahut' marazi ideolojileri müdafaamaksadı ile, bir 
'yalancı şahit gibi kullanmak, ilmin ve insanlığm haysiyeti' namına, çok. 
acı ve faydasız birşeydir. Fakat bu gibi hareketlerin geçici oldugunu 
ve her şeye rağmen, tam objektif bir surette tarihi realiteyi arayan ilim 
adamlarının dünyanın her tarafında bulunduğunu' memnuniyetle söyleye
lim" -mutalaasının teyidini bu, sahada da görüyoruz. 

,.",!;." 


