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MACARLARIN TARIHINE 
KISA BIR YOLCULUK

Macaristan seyahatimiz 
Zigetvar, Peç, Mohaç, 

Budapeşte, Estergon, Vişegrad, 
Sentedre ve Bugaç şehirlerini kap-
sayacak. Özellikle bu şehirlerin 
seçilmesi Osmanlı Türk mimari 
eserlerinin daha çok buralarda ol-
masından kaynaklanmaktadır. Bir 
diğer özellik ise Tuna boyu beş 
önemli kalenin bu bölgede bulun-
masıdır. 

Macaristan Türk tarihi açısın-
dan son derece önemli bir ülkedir. 
Geçmişlerini Hun Türklerine da-
yandıran Macarlar efsanelerinde 
13. yüzyıldan itibaren Hun-Macar 
birlikteliğine vurgu yapmaktadırlar. 
Macar tarihinde Hunor - Magor 
efsanesinde Hunların ve Macarla-
rın Hunor ve Magor kardeşlerden 
geldikleri anlatılmaktadır. Yani 
Macarlar Türk kökenli Turanî ka-
vimlerdir. 

M.S. 900-950 yıllarındaki Bi-
zans kaynaklarında Macarlar için 

Türkler ve Macaristan için de Tür-
kiye ifadesinin kullanılması boşu-
na değildir. Macar kabilelerini bir 
araya getirerek Macaristan’ı kuran 
Arpad için Bizans kaynaklarının 
Türklerin Büyük Prensi ifadesi-
ni kullanması da, Macarların Türk 
Boyları olduğunun göstergesidir. 
Macaristan’ın tarihi, göçebe Macar 
kabilelerinin Arpad’ın önderliğin-
de Asya’dan 896 yılında Karpat-
ya bölgesine gelmeleri ve burada 
yaşamakta olan Keltler, Romenler, 
Slavlar, Hunlar ve Avarlarla yapı-
lan uzun savaşlar sonucunda böl-
geyi ele geçirmeleri ile başlamıştır.

Bugün Macar dilindeki bazı 
kelimeler ile Türkiye Türkçesin-
deki bazı kelimelerin aynı olması 
(Bizde Kapı Macarcada Kapu 
kelimesinde olduğu gibi) Macar 
dilinin Ural Altay dil gurubu aile-
sine ait olduğunun bir göstergesi-
dir. Bu birlikteliklere Macaristan 
gezisi esnasında sıklıkla rastlamak 
mümkündür. Aynen havalimanın-
da kapı numaralarını ararken kapu 

kelimesi ile karşılaştığımız gibi. 
Bugün geçmişlerinin bilincinde 
olan Macarlar 2014 yılının Ağustos 
ayında 14. Turan Şenliklerini dü-
zenleyecek düzeyde Türklük bilin-
cine ulaşmışlardır. Böylece Turan-
cılığın kötü ve kaçılacak bir durum 
olmadığını dünyaya ve Türkiye’yi 
idare edenlere tekrar göstermişler-
dir. Macaristan’a bu güzel duygular 
içinde bir gezi düzenledik.

Macaristan’da Türk İzleri / 1
Prof. Dr. Orhan Gedikli

Kahramanlar Meydanı Budapeşte
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MACAR TARIHINDE 
OSMANLI DÖNEMI
9. yüzyılda Arpad ile başlayan 

Macar tarihi 1050 ‘li yıllarda Mo-
ğol istilaları ile sarsılmış ve sonra 
kendini toparlayarak 16. yüzyıla 
kadar güçlü bir şekilde gelmiştir. 
29 Ağustos 1526 Mohaç Meydan 
Muharebesi ile Kanuni Sultan 
Süleyman Macaristan’ı Osmanlı 
topraklarına dâhil etmiş ve yakla-
şık 145-150 yıl bizim egemenliği-
miz altında kalmıştır. Osmanlı Türk 
ordusu Macar Kraliyet Ordusunu 
iki saat gibi kısa bir sürede mağ-
lup etmiş ve bu savaş tarihe en 
kısa sürmüş en ağır sonuçlu savaş 
olarak geçmiştir. Bu dönem Vişeg-
rad Kale Müzesinde Karanlık 
Dönem olarak belirtilse de bu hiç 
doğru değildir. Aksine her açıdan 
Macaristan’ın en parlak dönem-
lerinden biri olmuştur. Buradan 
Türkiye’nin Macaristan Büyükel-
çisine sesleniyorum. Lütfen bu ko-
nuda girişimler yapın ve Türkiye-
Macaristan dostluk ve kardeşliğine 
yakışmayan bu yazıyı kaldırtmaya 
çalışın. 

Macaristan 1685’te Osman-
lı’dan çıkmış ve Hapsbug Hane-
danlığı denetimine girmiştir. Uzun 
süren bağımsızlık mücadelesi so-
nunda Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu kurulmuştur. İkinci Dün-
ya Savaşı’nın başlangıcında ise, 
Almanya’nın Macaristan’ın kay-
bettiği toprakları geri almasını 
sağlayabileceği inancıyla savaşa 
girmiştir. Uzun süren mücadele-
lerden sonra Rusya 4 Nisan 1945 
tarihinde ülkeyi denetimi altına al-

mıştır. 1 Şubat l946’da Cumhuriyet 
rejimi kurulmuş, 1956 yı1ı Ekim 
ayı silahlı ayaklanma sonunda yö-
netimde belli değişiklikler yapılmış 
ve Sosyalist rejim benimsenmiştir. 
1980’li yıllarda başlayan reform 
hareketleri sonucunda 1990 yılında 
Parlamenter Demokratik Sisteme 
geçilmiştir.

Macar tarihçi Lajos Fekete’ye 
göre 1526-1686 arasında Osman-
lı Türkleri Macaristan’da pek çok 
eser yapmışlardır. Bunların sade-
ce Camilerini sayarsak şehirlere 
göre;  Budapeşte 81, Eğri 47, Es-
zek 44, Peç 17, Zigetvar 17, Kop-
pan 15, Siklos 13 ve Çanad 13’tür. 
Cami dışında pek çok medrese, 
çeşme, kuyu, havuz, kaplıca, ha-
mam, köprü, kervansaray, hasta-
ne, bimarhane, misafirhane, saray, 
konak, tekke, ribat, zaviye, çarşı, 
namazgah, asithane, kale, hisar, 

sarnıç, kütüphane, liman, fener ve 
tersane yapılmıştır. Bunların pek 
çoğu Macaristan’ı Türklerden alan 
Almanlar tarafından yıkılmıştır. Bu  
kısa bilgiden sonra, Macaristan’da 
bugüne ulaşabilen Türk eserleri gö-
relim.

Zagrep’te kısa ama 
hoş bir vakit geçirmek
Gezimize Macaristan’ın güne-

yinden başlamak için 5 Ağustos 
2014 tarihinde sabah saat 08.55 
THY uçağı ile Hırvatistanın baş-
kenti Zagrep’e gittik. Havalima-
nındaki işlemlerden sonra Zagrep 
şehir merkezine doğru yola çıktık. 

Zagrep’te yeşillikler içinde bir 
şehir. Her ne kadar kenar mahal-
leler bakımsız olsa da, eski şehir 
merkezi çok güzel korunmuş. 

Hırvatistan beş milyon nüfusa 
sahip olmasına rağmen, Avrupa’da 

Zagrep Eski Şehir Meydanı Hırvatistan 

Vişegrad Kalesindeki Bilgi Notu 

Budapeşte’de Tuna Nehri ve Parle-
montu Binası 
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turist alma bakımında 18. sırada 
geliyor. Bu büyük oranda Adriyatik 
sahillerine bağlı olsa da eski tarihi 
kültür mirasını iyi korumaları da 
başka bir etkendir diye düşünüyo-
rum. Darısı bizim başımıza diye-
lim. Bu kısa zaman dilimine aslın-
da çok şey sığdırdık. Eski Zagrep’e 
hoş bir gezi yaptık. Tam merkezde-
ki Katedral, etrafdaki çok güzel ko-
runmuş eski mimari yapılar, mer-
kezdeki pazar yeri ve geleneksel 
giysileri ile nöbet değişimi yapan 
askerleri, kısaca hepsi güzel bir anı 
olarak hafızamıza yazıldı. 

Hedefimiz Trabzon’un 
Kardeşi Zigetvar 
Zagrep’ten sonra rotamızı Zi-

getvar’a çeviriyor ve Trabzon ile 
kardeş şehir olan Zigetvar için yola 
revan oluyoruz. Tabii ki Trabzonlu 
olmam nedeniyle içimde daha fark-
lı bir his var desem de yalan olmaz. 
Zigetvar Hırvatistan sınırına 20 km 
yakınlıkta ve Macaristan’ın en gü-
neybatıdaki şehridir. 

Başkent Zagrep’ten yaklaşık 1 
saatlik bir yolculuktan sonra sını-
ra geliyoruz. Her iki tarafta da bir 
sorunla karşılaşmadan sınırı geçi-

yor ve yeşillikler arasında yolu-
muza devam ederek kısa bir süre 
sonra Zigetvar Kalesi önüne ge-
liyoruz. Zigetvar Kalesi’nin fethi 
Kanuni’nin son seferidir. Kanuni 
sefere çıkamayacak kadar hastadır. 
Ancak ‘Asker sultanını başında 
görmek ister’’ diyerek Zigetvar’a 
tahtirevan üzerinde gider.  Kuşat-
ma çok zorlu geçer. Tam 39 gün 
sürer. Maalesef kalenin fethini o 
muhteşem sultan göremez. Kale 

fethinden iki gün önce 
hakkın rahmetine ka-

vuşur. Ölümü moral-
leri bozulmasın diye 
askerlerden sakla-

nır. Kale alındık-
tan sonra öldü-
ğü duyurulur. 
K a n u n i ’ n i n 
iç organları 
Zigetvar’da 

otağının oldu-

ğu yere gömülür. Daha sonra oğlu 
II. Selim buraya bir türbe yaptırır. 
Bölgenin adı bu nedenle Türbeki 
olarak anılmaktadır. Macaristan 
bizden çıktıktan sonra bu türbe ye-
rine bir küçük kilise inşa edilmiştir.

Osmanlı’nın girdiği 
Kapıdan Zigetvar’a girmek
Öncelikle Zigetvar Kale içi ge-

zimizi yapıyoruz. Zigetvar Kalesi 
ovada kurulmuş bir kale. 

Kale surlarını dolanıyor ve Ma-
carların milli kahramanı ve son 
kale komutanı Zrinyi Miklos’un 
heykelinin bulunduğu bölgede sa-
vaş hakkında yerel rehberden bazı 
bilgiler alıyoruz. 

Zrinyi Miglos ve 2500 civarın-
daki askeri kaleyi uzun süre Türk-
lere teslim etmemiş ve yapılacak 
bir şey kalmadığını anlayınca da 
son bir yarma hareketiyle askerleri 
ile birlikte Zigetvar Kalesi önünde 
hepsi hayatlarını kaybetmişler. 

Kahraman bir komutanmış.

Türbeki Köyü 

Zigetvar Kalesi Surları 

Zigetvar Kalesi Girişi 

Zigetvar Kalesi İçi  
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Kale içinde Osmanlı döne-
minden bugüne ulaşabilen Sultan 
Süleyman Camisi (bugün müze) 
tüm ihtişamı ile adeta Zigetvar’a 
Türk mührünü vuruyor. Cami her 
ne kadar müze olsa da içinde na-
maz kılınmasına müsaade ediliyor. 
Zaten müze Caminin arka kısmına 
sonradan ilave edilen bölümdür. Caminin demirden yapılmış 

kapısının orijinal olduğunu söy-
ledi rehberimiz. Ayrıca duvarlarda 
orijinal olan bölümler sıvanmadan 
duruyorlar. Ekibimizle birlikte ca-
mide bir öğle namazı kılarak başta 
Kanuni Sultan Süleyman olmak 
üzere tüm şehitlerimiz için dualar 
ettik.

Ayrıca kalenin bugünkü surla-
rının ve depolarının çoğunluğunun 
da Türk eseri olduğunu söyleye-
biliriz. Çünkü kale uzun süre sa-
vunulduğu için alındığında büyük 
oranda tahrip olmuştu. Tüm surlar 
ve kale içi yapıları Osmanlı tara-
fından restore edilmiş ve yeni ila-
veler yapılmıştır.

Trabzon’un Kardeşi 
Zigetvar Şehri
Kaleden sonra tam karşısın-

da bulunan ve Trabzon ile kardeş 
şehir olan Zigetvar’ı dolaşıyor ve 
akabinde şehir içindeki Ali Paşa 
Camisi görüyoruz (şimdi kilise). 
Zigetvar caddeleri, evleri, Türk 
kahvesi yapan kahvehaneleri, dev-
let binaları ile çok güzel ve ter te-
miz bir şehir. Eğer vaktiniz varsa 
Zigetvar’da bir kahve molası ver-
menizi ve Török Kavezo da bir 
kahve içmenizi tavsiye ederim.

Zigetvar Şehir Merkezi ve 
Ali Paşa Camisi

Zigetvar Şehir Merkezi 

Zigetvar Kalesi’nde 
Sultan Süleyman Camisi

Sultan Süleyman Camisi 
iç kısmı ve mihrap 

Caminin demirden 
yapılmış 

kapısının orijinal



MACARİSTAN’DA TÜRK İZLERİ

TARİH AĞUSTOS 2015 31

Bu park 1994 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın 500. doğum 
yıldönümü nedeniyle inşa edilmiş. 
Dostluk parkının hemen girişinde 
sağ tarafta bir çeşme görüyoruz. 

Parka gelenleri Zigetvar kale 
komutanı Zrinyi Miklos ve Kanu-
ni Sultan Süleyman’ın heykelleri 
karşılıyor. Büstlerin altında her iki 
kahraman komutanın doğum ve 
ölüm tarihleri ve yerleri yazılıyor. 

Büstlerin hemen arkasında ise 
Kanuni Sultan Süleyman’ın tem-
sili mezarı bulunuyor. Kanuni’nin 
mezarı başında dualar okuyoruz.

Kanuni’nin son nefesini ver-
diği otağının önündeyiz. Dostluk 
Parkı’ndan Kanuni’nin 
Zigetvar seferinde otağı-
nın bulunduğu ve bugün 
Süleyman Köyü olarak 
anılan bölgeye geçiyo-
ruz. 

Aslında bu durum 
biraz kafa karışıklığı ya-
pabilir. Kanuni bu son 
seferinde oldukça hasta-
dır. Savaş, kale etrafında 
geçmektedir. 

Kanuni’nin otağı kaleye 4-5 km. 
uzak bir alanda kurulur. Çadırın-
da son nefesini hakka teslim eden 

Kanuni’nin iç organları bu bölgeye 
gömülür. Daha sonra oğlu II. Selim 
oraya bir türbe yaptırır. Bu neden-
le burası Türbeki olarak anılmak-
tadır. Bugün gördüğümüz yapı II. 
Selim’in yaptırdığı türbe değildir. 

Türbe yıkılmış ve yeri-
ne bu Şapel yapılmış-
tır. Şapel ve etrafı son 
derece bakımsızdır. 

Türkler Macaris-
tan’a gelen turistler 
içinde en büyük gu-
ruplardan birini oluş-
turuyor. 

M a c a r i s t a n ’ ı n 
Türkiye Büyükelçisine 

sesleniyorum. Buranın çevre dü-
zenlemesi çok önemlidir. Çünkü 
burası bizim ve Macar kardeşleri-
mizin ortak kültür mirasıdır.

Kanuni’nun manevi huzurundayız
Türbeki Köyü 

Zigetvar Macar-Türk Dostluk 
Parkı

 Kanuni Sultan Süleyman’ın temsili mezarı
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Nihayet akşam bastırmaya 
başlıyor.  Biz de birinci günün 
yorgunluğu içinde arabamızdaki 
yerlerimizi alıyor ve 2010 yılında 
İstanbul ile birlikte Avrupa kültür 
başkenti ilan edilen Peç şehrine 
doğru yola koyuluyoruz. Peç ve 
Zigetvar şehirleri Osmanlı Türk ta-
rihi açısından son derece önem arz 
ederler. Atalarımız Macaristan’da 
toplam 724 eser bırakmışlar. Tüm 
Balkanlarda olduğu gibi burada da 
maalesef çoğu yıkılmıştır. Ayakta 

kalabilen 30 civarındaki mimari 
eserimizin büyük çoğunluğu İs-
tanbul ile birlikte 2010 da kültür 
başkenti seçilen Peç ve Zigetvar’da 
dır. Bu nedenle gezimizin en önem-
li alanlarından birisi de Peç oluyor.

Zigetvar ile Peç arasındaki 50 
km. lik yolu hızlı bir şekilde alarak 
Peç’te bir gece konaklayacağımız 
otelimize geliyoruz. Yarım saatlik 
bir dinlenme akabinde akşam ye-
meğini alıyor ve ondan sonra da 
Peç şehrinin akşam görüntüleri ile 

baş başa kalıyoruz. Burası her şeyi 
ile harika bir şehir. Demek ki 2010 
da Avrupa’dan gelen paraları iç 
etmemişler, ceplerine indirme-
mişler ve şehrin güzelleşmesi için 
harcamışlar. Gece 22-24 arası ol-
masına rağmen Peç şehir merkezi 
oldukça kalabalık ve hareketli idi. 
Her taraf açık, şehir çok güzel ay-
dınlatılmış, sokaklar tertemiz, bir 
tane dilenci görmek mümkün değil. 
Evler genellikle iki katlı ve eski mi-
mari tarzı korunmuş durumda.  

2010 Avrupa Kültür Başkenti olan 
Peç Yolundayız

Peç Şehir Meydanı ve Gazi Kasım Paşa Camisi 

Peç Şehirinden manzaralar 
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Gazi Kasım Paşa Camisi
Peç’in kalbi Gazi Kasım Paşa 

Camisi’nin de bulunduğu şehir 
meydanıdır. Bizde hem meydanı 
ve hem de tamamen Osmanlı ese-
ri olan bu caminin gece görünüm-
lerini tespit etmek için doğruca 
Szechanyi Meydanı’na gidiyoruz.  
Gazi Kasım Paşa Camisi şimdi kili-
seye çevrilmiş durumda ve minare-
si de yıkılmış. Caminin tepesine de 
hilal yerine bir haç konulmuş. Bun-
ları gördükten sonra içimiz buruk 
şekilde bir alt sokaktan otelimize 
dönüyoruz. Çünkü nasıl olsa yarın 
sabah Peç’i tekrar gezeceğiz. 

Sabah kahvaltı sonrasında otel-
den ayrılıyor ve yürüyerek Peç 
sokaklarına dalıyoruz. Tam şehir 
meydanına geliyor ve resimler çek-
meye başladığımızda yağmur baş-
lıyor. Yağmur altında gezimize de-
vam ediyoruz. Avrupa’yı gezmeyi 
düşünenlere tavsiyem yanınızdan 
yağmurluk ve şemsiyenizi eksik et-
meyin. Çünkü yağmurun ne zaman 
yağacağı hiç belli olmaz. Hızlı bir 
şekilde meydanı ve Gazi Kasım 
Paşa Camisini görüyoruz. Cami 
restorasyon halinde olduğu için içi-
ne giremiyoruz. 

Yakovalı Hasan Paşa 
Camisi
Buradan Yakovalı Hasan Paşa 

Camisini görmeye gidiyoruz. Yo-
lumuz üzerinde Peç şehrindeki en 
Büyük Katedrali de görüyoruz. 
Restorasyon çalışmaları yapılan bir 
Türk hamamını görüyor ve Yako-
valı Hasan Paşa Camisine geçiyo-
ruz. Bu cami de şimdi müze olarak 

kullanılıyor. Müze saat 10 da açıl-
dığı için onunda içini pencereden 
görebiliyoruz. Ancak caminin 

içinde namaz kılınmasına da mü-
saade ediliyormuş. Cuma namazı 
bir Boşnak imam tarafından kıldı-
rılıyormuş. Macaristan ile dostluk 
köprüleri pekiştirilerek her şeh-
rinde bir camimizin devamlı iba-
dete açık olmaları sağlanmalıdır 
diye düşünüyorum.

- Devamı Gelecek Sayımızda -

Yakovalı Hasan Paşa Camisi

Yakovalı Hasan Paşa girişi 


