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MOHAÇ SONRASI TÜRK - MACAR SIYASAL
ILI~KILERI ÜZERINDE MACAR TARIHÇISI
GUA PERJES'IN BIR DE~ERLENDIRMESI
~SMAIL SOYSAL
Eski Budape~te Büyükelçisi
1972 y~l~~sonbahar~nda Budape~te'deki görevim sona erip Ankara'ya dönerken,
Macaristan Halk Cumhuriyeti D~~~Kültür ili~kileri Enstitüsü Ba~kan~~Say~n Rosta,
1526 Mohaç Sava~~ndan sonra 15 y~ll~k dönemde Macaristan'~n durumu ve Macar
yöneticilerin tutumuna objektif bir yakla~~m niteli~inde tarihsel bir yap~t~~Türkçeye
çevirttiklerini söyleyerek, bunun bir kopyas~n~~bana vermi~ti. Geza Perjes adl~~Macar
tarihçisi "Yolun kenar~na itilen ülke" ba~l~kl~~bu yap~t~nda 1, Mohaç Sava~~~ve Türklerin Macaristan'~~ i~galinden, bu ülkeyi do~rudan do~ruya yönetme~e ba~lad~klar~~
1541 y~l~na dek süren çok çeki~meli ve karma~~k bir dönemini anlatmakta ve ki~isel,
ilginç bir de~erlendirme yapmaktad~r.
O zamanki Macar yöneticilerini ele~tirerek, onlar~n Kanuni'nin Macaristan'~~
Türk himayesinde, Türk ve Avusturya imparatorluklar~~aras~nda bir tampon devlet
biçiminde kalmas~~yolundaki önerisini kabul etmeyi~lerinin tarihsel bir yan~lg~~oldu~unu belirten yazar, bunun sonucunda ülkenin birlik ve bütünlü~ünü yitirdi~ini
ve birçok kanl~~ sava~lara sahne te~kil etti~ini belirtmektedir. Perjes, yap~t~n~n son
bölümünde de, 1541 'den ~~ 686'ya süren 150 y~ll~k Türk yönetimi döneminin Macar
ulusu için teselli say~labilecek yönlerini anlatmaktad~r.
Biz bu yaz~m~zla önce Perjes'in de~erlendirmesini iyi anlayabilmek üzere,
Türklerin Macaristan'~~istilâs~~ve oradaki egemenli~i ile ilgili tarihsel olaylar~~k~saca
hat~rlataca~~z; sonra Perjes'in yap~t~n~n bir özetini verece~iz ve en sonunda da
yazar~n de~erlendirmesi üzerinde dü~üncelerimizi aç~klayaca~~z.
"Az Orszâgut Szelere Vetett Orszâg" Macarca ba~l~~~m ta~~yan söz konusu
yap~t Kortârs (Ça~da~) adl~~derginin ~~~~ve ~~2 nci say~lar~nda (Budape~te, 1971-72)
yay~mlanm~~t~r. Ayr~~bir kitap olarak da 1975 y~l~nda yay~rr~lanaca~~~önerilmi~tir.
Türkçe çevirisi Budape~te'de Macaristan D~~~Kültür Ili~kileri Enstitüsü taraf~ndan
yapt~r~lm~~~ ve daktilo ile s~n~rl~~ölçüde ço~alt~lm~~t~r.
Geza Perjes 1917 y~l~nda Trencsen'de do~mu~, önce Harp Okuluna giderek
subay olmu~, sonra Edebiyat Fakültesini bitirmi~tir. 1957 y~l~ndan beri Macar Bilim
Akademisinde Istatistiki Tarih üzerinde ara~t~rmalar yapmaktad~r. Birçok tarihsel
yap~t~~ aras~nda, "Avrupa'da Osmanl~~Imparatorlu~u sava~lar~n~n yaratt~~~~askeri
sorunlar" ve Kanuni'ye kar~~~Sigetvar'~~savunan "Miklos Zrinyi" adl~~etüdleri
vard~r.
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Türklerin Avrupa yönündeki ilerlemesinde kar~~lar~na ç~kan ilk ciddi güç Macarlar olmu~tu. Balkanlar~n büttinünün, özellikle Tuna ve Sava ~rmaklar~n~n birle~ti~i yerdeki Belgrad'~n al~nmas~~bu yüzden gecikmi~ti. XV. yüzy~l~ n ortalar~nda
Htinyadi birkaç kez Türkleri durdurmu~~ve püskürtmü~tü. Macarlar Türklere kar~~~
adeta H~ ristiyan Avrupa'n~n bayraktarl~~~n~~ yap~yordu.
Belgrad ancak Kanuni zaman~nda, 152 ~~ y~l~nda al~nabilmi~ti. Art~k Macaristan
ile kesin biçimde hesapla~mak olana~~~ortaya ç~km~~t~. Nitekim, 1526'da aç~lan seferde, Kanuni bugünkü Macaristan'~n güneyindeki Mohaç'ta Macar ordusunu
yok etmi~ti. Sava~~s~ras~nda Kral II. Layo~~da ölmü~tü. Birkaç hafta sonra Budin
kalesine giren Padi~ah bu uzak ülkenin do~rudan do~ruya Türkler taraf~ndan yönetilmesini du~ünmemi~~ve vâris b~rakmadan ölen Kral yerine, bir k~s~m Macar
soylular~n~n seçtikleri Erdel (bugünkü Transilvanya) Voyvodas~~Yano~~Zapolya'n~n
Krall~~~n~~kabul ettikten sonra ordusu ile birlikte Macaristan'dan ayr~lm~~t~. ~u
kadar ki, Yano~'un krall~~~na kar~~~olan Habsburg Hanedan~~yanl~s~~di~er Macar
soylular~~ da, Alman imparatoru V. ~arl'~n karde~i, Bohemya Kral~~ve Avusturya
Dükü Ferdinand'~~— ki ölen Kral~n eni~tesiydi — Kral ilan edince ortaya iki kral
ç~km~~t~. Krall~k tac~n~~da Ferdinand giymi~ti. Böylece, Türk ve Avusturya devletleri aras~nda Macaristan üzerindeki çeki~me ba~lam~~~oluyordu.
Yano~, Ferdinand'a kar~~~koyamay~p yenilince, önce Erdel'e, oradan da kay~nbabas~~Lehistan Kral~n~n yan~na gitmi~ti. Fakat yeterli deste~i bulamay~nca, tek
çareyi Türk himayesinde gören Yano~, 1527'de Istanbul'a bir elçi yollayarak, vergi
vermek kar~~l~~~nda, Krall~~~n~n sa~lanmas~n~~ istemi~ti. 1528 Ocak ay~nda elçiyi
kabul eden Padi~ah, Yano~'u koruyaca~~n~~kendisine vadettikten sonra, — ki ayr~ca
ilk kez bir ittifak anla~mas~~ da yap~lm~~t~~— 1929 may~s~nda Ikinci Macar Seferine
ç~km~~t~. Yano~~Kanuni'yi Mohaç civar~nda kar~~lam~~t~. Türk ordusu fazla bir
mukavemetle kar~~la~madan Budin'e girmi~, Yano~~orada Kral ilan edilmi~ti.
Kanuni bununla da yetinmeyerek Viyana'y~~ilk kez muhasara etmi~ti (26 Eylül
1 529)•
Orduyu Humayun —ba~l~ca kalelerde yeterli asker b~rakt~ktan sonra— istanbul'a
dönmü~tü. Fakat Ferdinand 1531'de Budin'i muhasara etmi~ti. Gerçi muhasara
ba~ar~ya ula~mam~~t~, ancak muhasara haberi Istanbul'da k~zg~nl~k yaratm~~, Kanuni
de, Yano~'a verdi~i himaye vaadini tutarak, 1532 y~l~nda Macaristan'a 'üçüncü
Seferini (Alman Seferi) açm~~t~. Ordu Almanya'ya do~ru yürümü~, Ferdinand bir
meydan sava~~ndan kaçm~~~ve 1533 y~l~nda bar~~~yapmak zorunda kalm~~t~. Bu
bar~~~anla~mas~na göre, Yano~~egemen oldu~u yerlerde Macar kral~~kalacak, Ferdinand ise elindeki Macar topraklar~~için Osmanl~~Hazinesine vergi verecek, Yano~~
ile Ferdinand aras~nda yap~lacak anla~malar Padi~ah~n tasdikine ba~l~~kalacakt~. Böylece Macaristan iki kral aras~nda payla~~lm~~~oluyordu. Fakat Yano~,
1538 y~l~nda Ferdinand ile gizlice Nagyvarad anla~mas~n~~yaparak, kendi ölümünden
sonra Krall~~~n Habsburglara geçmesini kabul etmi~ti. Ku~kusuz, bu Türkleri
k~zd~racak bir olayd~.
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1540'da Yano~~ölmü~tü. Kar~s~~Izabella'dan Sigismund adl~~ bir erkek çocuk
b~rakm~~t~. K~raliçe, Nagyvarad anla~mas~n~~bir kenara b~rakarak, istanbul'a bir
elçi yollam~~~ve o~lunun krall~~~ = kabulü ve desteklenmesini istemi~ti. Fakat o
s~rada, yani Kral~ n ölümü üzerine, Avusturya kuvvetleri Budin'i muhasara etme~e
ba~lam~~t~ . Bu durumda Kanuni Macaristan'a Dördüncü Seferini açma~a karar
vermi~~ve Ordunun ba~~nda 1541 bahar~nda harekete geçmi~ti. Bu arada Budin'i
alma~a kalk~p bunu ba~aramayan Ferdinand kuvvetleri Türkler gelince imha edilmi~ti.
Art~ k Kanuni, Budin'de Macar yönetiminin zay~fl~~~, sadakats~zl~~~~ve istikrars~zl~~~~nedeniyle, ülkeyi bir eyalet gibi do~rudan do~ruya Türklerin yönetmesi
zorunlu~unu duydu~undan, Sigismund'u ecdad~n~ n yeri Erdel'in ba~~na atam~~,
Macaristan'~n ba~~na da bir Beylerbeyi getirmi~ti. Böylece ~~54 ~~'den itibaren Macaristan'da ~~5o y~ll~ k Türk yönetimi ve Erdel'de Türk himayesinde ve vergi kar~~l~~~nda özerk Macar yönetimi dönemi ba~lam~~ t~. Ferdinand'~n Macar Krall~~~na da,
i~galinde bulunan bat~~ve kuzeybat~daki topraklar (ülkenin 1/3 kadar~) kalm~~t~.
Böylece büyük Macaristan üçe bölünmü~~oluyordu.
Padi~ah~ n Istanbul'a dönmesinden sonra, Ferdinand Budin'i yeniden muhasara
edince 1543'te Be~inci Macaristan Seferine ç~kan Kanuni, Türk üstünlü~ünü kabul
ettirmi~, Avusturyal~lar bar~~~istemi~ti. Sürekli bir gaile haline gelen Macaristan
i~inde hiç de~ilse bir süre rahat edebilmek için Padi~ah bu iste~i kabul etmi~, Ferdinand'~n son kez ald~~~~yerleri geri vermesi ve her y~l 30 bin duka alt~n ödemesi
kar~~l~~~nda, 1547'de Türk-Avusturya Bar~~~~ yap~lm~~t~.
Fakat, Ferdinand, Kanuni han Seferinde iken, 155 ~~ 'de bar~~~~bozup Erdel'i
alma~a kalk~~~nca Erdel sava~lar~~ ba~lam~~t~. ~~ 562'ye dek süren bu sava~larda
Türkler duruma hakim olmu~, Ferdinand Erdel'den vazgeçmi~ti. Sonunda, sekiz
y~ll~k yeni bir bar~~~andla~mas~~ yap~lm~~t~.
1564 y~l~nda, Ferdinand — ki V. ~arl'~n ölümünden sonra ayn~~zamanda Alman
Imparatoru olmu~tu — ölmü~tü. Yerine geçen Maksimilyen ile Erdel i~inden ç~kan
anla~mazl~k üzerine 1566'da Osmanl~~Devleti Avusturya'ya sava~~ilan etmi~ti. Kanuni böylece ordusunun ba~~ nda Macaristan'a alt~nc~~ve son seferini açm~~t~.
Sigetvar Seferi denilen bu sava~ ta, Sigetvar kalesinin dü~ürülmesinden bir gün
önce Padi~ah ölmü~tü.
Bundan sonra, Macaristan'daki Türk yönetimi ve Erdel'deki özerk Macar
yönetimi, çe~itli sava~lar içinde, ~kinci Viyana muhasaras~n~n yap~ld~~~~1683 y~l~n~n
getirdi~i bozgunla birlikte, 1686'da Budin'in ve arkas~ndan di~er kalelerin dü~mesiyle sona erecek ve 1699 Karlofça Andla~masiyle tasfiye edilmi~~olacakt~.
~~~
Gha Perj6'in Türkçe çevirmesi 27 daktilo sahifesi tutan yap~t~~ ~ ) Kanuni'nin
önerisi, 2) Önerinin reddi, 3) Teselli, ba~l~ klariyle üç bölümden olu~maktad~r.
Yazar, birinci bölümde, günümüze dek Macar tarihçilerinin birço~unun
Türklerin Macaristan politikas~n~~yanl~~~ de~erlendirdi~ini, Erdel'e tan~nan özerk
yönetim göz önünde tutulursa, as~ l Macaristan için de böyle bir yönetimin kurulBelleten C. XL, 9
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mas~n~n olanak d~~~~bulunmad~~~n~ , esasen bunu kan~ tlayacak birçok tarihsel verilerin elde oldu~unu belirterek söze ba~lamaktad~r. Perj6'e göre, Kanuni böyle bir
yönetim için iki ko~ul öne sürmü~ tü; bunlardan biri Macaristan'~n ba~~na Habsburg
Hanedan~ ndan kral getirilmemesi, ikincisi de Macaristan'~n Türk dostlu~una
dayanan bir d~~~politika izlemesiycli. Büyük Macar vakanüvisi Mihaly Horvarth ve
sonradan bir çok türkologun kan~ tlad~~~~üzere, KanunPnin, Belgrad'~~al~p Tuna-Sava
~rmaklar~ na dayand~ktan sonra, daha kuzeye geçmek, Macaristan'~~fethetmek niyeti
yoktu. Oysa, Macar tarihçilerinin ço~unlu~u Türklerin s~n~rs~z istilâ hevesi içinde
olduklar~n~~ileri sürmek ve onlar~~kötülemekle yan~lg~ya kap~lm~~lard~r.
Perj6, KanunPnin önerisini, o zamanki askeri ko~ullar~~analize ederek, ~öylece
ortaya koymaktad~r: Macaristan Osmanl~~Ordusunun faaliyet çevresinin d~~~ nda
kal~yordu. Avrupa'da bir e~i bulunmayan bu güçlü ordu her zaman sefere haz~r
de~ildi. Özellikle ikmal ve haberle~me güçlükleri nedeniyle, k~~~ n sefer açmak olanak
d~~~~idi. Seferler, nisan-may~s aylar~ndan ekim-kas~m aylar~na dek 6 ayl~k dönem
içinde yap~labilirdi. Bunun için de sefer emirlerinin 4-5 ay önceden ç~kar~lmas~~ve
haz~rl~klar~n ba~lamas~~gerekiyordu. Ordunun baharda Edirne'de toplan~p Belgrad'a ve oradan, Eszar yolu ile, Tuna'n~n sa~~k~y~s~ndan Budin kalesine ula~mas~~üç
ayl~k bir zaman al~yordu. Askeri harekat~n ekim sonunda bitmesi gerekti~inden sava~lara ancak 2,5-3 ay süre kal~yordu. Ordu geri dönmeden önce, Budin ve di~er kaleler,
ne denli tahkim edilirse edilsin, gene de dü~ebilirdi. Eyalet kuvvetleri de onlar~~
kurtarma~a yeterli de~ildi. Orduyu Hürnayun ise en erken gelecek y~l~n a~ustosunda
yeti~ebilirdi. Kald~~ki, her y~ l Macaristan'a yeni bir sefer açmak da olanaks~zd~.
Imparatorlu~un ba~ka yerlerde de sorunlar~~vard~. Ayr~ca, uzun süren Macar
Seferleri çok pahal~ya mal oluyordu. Bütün bunlar~~inceden inceye hesaplamak
gerekiyordu. Örne~in Ferdinand'a yenilen Yano~'a 1528'de yard~m edilmesi zorunlu
oldu~u halde, özellikle parasal zorluklar bunun o y~l gerçekle~mesini önlemi~,
sefer ~~529'da
Yazara göre, Macaristan'da Türk egemenli~inin temeli Budin kalesiydi. Bu
kale kaybedilirse Türklerin Belgrad'a dek tutunabilmesi zordu. E~er Habsburglar
kuvvetlerini ilkbaharda harekete geçirebilse Macaristan'da Türk savunmas~~olanak
d~~~~kal~rd~. Oysa, Av~~sturyahlar bu güce ancak ~~5o y~l sonra, ~~68o'lerde eri~ebileceklerdi.
~~te bu stratejik ko~ullar nedeniyle, Kanuni, Macaristan'~n ~mparatorlu~a
do~rudan do~ruya ilhak~n~~istememi~ ; onu, toprak bütünlü~üne dokunmaks~z~n,
özerk ve Avusturya'ya kar~~~tampon bir devlet biçiminde ya~atma~a çal~~m~~t~.
Bu formülü Türk imparatorlu~u için daha güvenli, rahat ve ucuz görmü~tü. Ne
var ki, olaylar onun bu politikas~n~n sürdürülmesini k~sa bir süre sonra önledi ve
Macaristan 154.1 y~l~nda imparatorlu~un bir eyaleti ilan edildi.
Perj6, bundan sonra, olaylar~~daha yak~ndan anlatarak dü~üncelerini ~öyle
aç~kl~yor:
Kanuni'nin 1 526'da ilk Macaristan Seferini, Macar Kral~~II. Layo~'un akl~n~~
ba~~na toplarnas~~ve Türklere kar~~~dü~manca politikadan ve Haçl~~Seferleri sevdas~ndan vazgeçmesi için bir ihtar amac~yle yapt~~~~yolundaki Türk vakanüvislerinin
kan~s~~do~rudur. Macaristan'a ve onun Kral~na gözda~~~verilmesi Mohaç'ta hatta
bir az fazlas~yle yerine getirilmi~ ti. Çünkü Kral~n sava~ta ölümüyle Macar taht~n~n
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Habsburglara b~rak~laca~~~yolunda önceden var~lan anla~ma yürürlü~e girmi~~demekti. Böylece Kanuni, en büyük dü~man say~lan Avusturya'n~n Macar taht~m ele
geçirmesine bilmeden yard~m etmi~~oluyordu. Türkler bu durumu düzeltmek için
Macar soylularm~n 1526 kas~m~ nda acele krall~~a seçtikleri Yano~~Zapolya ile s~k~~
ili~ kiler kurmak ve onu Habsburglara kar~~~tutmak istediler. ~u kadar ki, Yano~~
Haçl~~Seferi konusunda daha önceden kendisini angaje etti~inden, bu yoldaki Türk
önerisini kaçamakl~~biçimde reddetmi~ti. Buna ra~men Kanuni onun kral kalmas~nda yarar görmü~tü. Ancak 1527 sonlar~nda Ferdinand, Yano~'u Budin'den
kovunca -ki bunun üzerine Yano~~Lehistan'a s~~~n~r- Fransa ve Venedik diplomasisi
Yano~'u Türk politikas~~gütmekten ba~ka çaresi olmad~~~na inand~rm~~t~. Bunun
üzerine Yano~'un elçisi Istanbul'a gelmi~~ve büyük bir itibar görmü~tü. Padi~ah
Macaristan'~~Yano~'a vermekle kalm~yor, onunla bir ittifak da yap~yordu. Bu ittifak~~tasdik eden Ferrnanda Sultan: " ... Ben Sultan Süleyman, yemin ederim ki,
seni asla terketmiyece~im ..." diyordu. Yemini gayet ciddi idi. Esasen Kanuni'nin
Yano~'un ölümüne dek davran~~~~bu yemin ile tam bir uyum içinde olmu~tu.
Nitekim, Padi~ah 1529 y~l~ nda Ikinci Macaristan Seferine ç~km~~t~. "Yano~~
Kral" ile Mohaç civar~ nda kar~~la~m~~~ve Budin Kalesine gelince de onun taç
giymesinde haz~r bulunmu~ tu. Bu arada Yano~'a ihanet ederek Ferdinand'a kat~lan
Macar Beylerinden Peter Perenyi ile Estergon Piskoposu Vardai Türkler taraf~ndan
esir edilmi~~ve Budin'e getirilmi~ti. Kanuni bunlar~~da Krala ba~~~latmak büyüklü~ünü göstermi~ti. Bundan ba~ka, Padi~ah Budin'de Macar soylularma yapt~~~~bir
konu~mada, ülkenin örf ve âdetlerini de~i~tirmek niyetinde olmad~~~ n~, Macarlar~n
içi~lerine ve dinlerine de kar~~mayaca~~n~~söyledikten sonra, elini k~l~c~na koyarak:
"bu k~l~m keskin yüzü ile kar~~la~mak istemiyorlarsa, Yano~'u krallar~~olarak
tan~malar~~ve desteklemeleri gerekti~ini" ihtar etmi~ ti. Bu jest Kanunrnin Macar
devletinin varl~~~n~~ortadan kald~rmak amac~nda olmad~~~n~~bir kez daha kan~tlamaktayd~.
Gerçi Türkler 1532-34 döneminde Ferdinand'a baz~~ödünler vermi~, onun
i~gal etti~i Macar topraklar~~üzerindeki egemenli~ini tammakla Macaristan'~n
bölünmesine raz~~olmu~tu (1533 Türk-Avusturya Bar~~~Andla~mas~~kastedilmektedir). Macaristan'~n toprak bütünlü~ünü bozan bu ödürnin verilmesinde Veziri-i
Azam Ibrahim Pa~a'n~n rolü oldu~u anla~~llyordu. Ferdinand'~n, birçok Macar
Beyinin de deste~i ile, sald~r~lar~n~~art~rmas~~ve Yano~'un sayg~nl~~~n~n azalmas~~
gerçekleri kar~~s~ nda, Padi~ah da gerçekçi bir davran~~~olarak bunu kabul etmi~~
olmal~yd~.
Nihayet, Yano~~1538'de Ferdinad ile Nagyvarad uzla~mas~n~~yapm~~t~. Bununla,
Yano~~ya~ad~~~~sürece kral kalmak kar~~l~~~nda, ölümünden sonra, çocu~u bulunsa
da bulunmasa da, krall~k tâcm~n Harsburglara geçmesini kabul ediyordu. Kanuni'yi
son denli k~zd~rabilecek böyle bir anla~ma duyulup da Türkler Yano~'a kar~~~harekete
geçerse, Ferdinand onun yard~m~na ko~maya söz vermi~ti. Anla~ma, Avusturya'n~n
askeri gücünün Türkleri yenme~e ve dolay~s~yle Macaristan'~n egemenlik ve bütünlü~ünü korumaya yeterli oldu~u varsaymma dayan~yordu. Oysa bu feci bir yan~lg~~
idi. Nitekim, Kanuni 1541'de söz konusu önerisini geri alacak ve art~k Macaristan
15o y~l bir Osmanl~~eyaleti olacakt~. As~l zarara u~rayan böylece Macaristan oluyordu.
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Yazar Perj6, daha sonra, Türk himayesinde bir Macar Krall~~~n~n ne denli
ya~ayabilir oldu~unu kendi kendisine sormakta, bunun kestirilmesinin ku~kusuz zor bulundu~unu, fakat her halde Varad anla~mas~n~ n Macaristan'~n
varl~~~~ve bütünlü~ünün korunmas~n~~ olanak d~~~~ b~rakt~~~n~~yazmaktad~r. Çünkü
bu durumda Kanuni, ya Budin'i ilhak edip elveri~siz bir stratejik durumu sürdürecek -ki bunu yapt~-, ya da Budin'i Avusturya'ya b~ rakarak Türk Imparatorlu~u
için tehlikeli bir durum yaratm~~~olacakt~. Olaylar ~öyle geli~ecekti:
1538 y~l~ nda Kanuni'nin Varad Anla~mas~n~~duydu~u ve Macaristan'a kar~~~
büyük bir sefer haz~rlad~~~~haberleri yay~l~nca Habsburglar~n yard~m~~beklenmi~,
fakat yeterli kuvvet gelmemi~ti. Yano~~dü~~k~r~kl~~~na u~ray~ nca Kanuni'yi yumusatma yollar~n~~aram~~t~. Padi~ah, esasen ba~~ ndan beri pek güven duymad~~~~Yano~'un ihanetine k~ zmakla birlikte, gene de ortada Yano~'tan ba~kas~n~~bulamayaca~~ ndan onu elinde tutmak gibi ak~ll~ca politikas~n~~ surdurmü~tü.
154o'da Yano~~ölünce, onun varisinin kim olaca~~~sorunu ortaya ç~km~~t~.
Macar Beylerinin ço~unlu~u Varad Anla~mas~~ gere~ince Ferdinand'~n Krall~~~n~~
istiyordu. Bir k~sm~~ise (György Frater, Peter Petrovics, Veröczi, Balint Török gibi)
Türklerin yeni bir seferinden çekinerek, onlarla anla~ma~a meyilli idi. Bu grubun
içinde en etkin görünen Frater, önce Yano~'un küçük o~lu Sigmond'un krall~~~n~~
ilan ettirmeyi ba~arm~~~ve bunu tasdik ettirmek için de Istanbul'a Veröczi ba~kanl~~~nda bir elçilik heyeti yollam~~t~. Bu arada Ferdinand Budin'e asker sevkediyordu.
Cstelik Perenyi ve Frangepan gibi iki tan~nm~~~Macar soylusu de yön de~i~ tirip
Ferdinand'~~destekleme~e ba~lam~~t~ . Fakat her ~eye ra~men Frater Türk yard~m~n~~
bekleme~e koyulmu~tu. I~ te bu gergin durumda, 1541'de Budin'e gelen Kanuni
için Macaristan'~~~rr~paratorlu~a do~rudan do~ruya ilhaktan ba~ka çare kalrruyordu.
Oysa Macar tarihçilerin ço~unlu~u, Kanuni'nin bu çaresiz durumuna de~inmeden,
Türklerin bu ilhak karar~n~~ gizli bir dü~ünce ve "imans~ z Turkün" ihaneti olarak
göstermi~ti. Gerçekte, Türklerle ittifak~~Varad Anla~masiyle bozan Macar egemen
s~n~f~~olmu~ tur. Macar tarihçilerinden Verancsisc'in yazd~~~na göre, Kanuni Budin'e
girdikten sonra, Macar soylular~n~n bu tutumlar~na de~inerek, "D~~arda bu denli
büyük ~an ve ~öhrete sahip olan ben, Budin'i bunlar~n elinde b~rak~rsam, ben
olmaktan ç~kar ve ecdad~m~n ~erefine leke sürdurmü~~olurum" demi~ti. Ba~ka bir
Macar tarihçisi, Ferenc Forgach, 157o'de yazd~~~~yap~t~ nda, Kanuni'nin Macaristan'~n bütünlü~ünü korumakta sonuna dek kararl~~oldu~unu, fakat Macar soylular~mn ihaneti ve Ferdinand'~ n ç~kard~~~~huzursuzluklar~ n onu bundan vazgeçirdi~ini belirtmi~tir.
Yazar Perj6, daha sonra, Kanuni'nin 1541 seferine ili~kin Fetihnâmesinden
~u sat~rlar~~ al~yor: "Önceki y~llarda Allah~ n inayeti ve muzaffer lul~c~m~z sayesinde
Macaristan'~~ve ba~ kenti Budin'i fethettik. Fakat Budin Müslüman ~mparatorlu~umuzdan pek uzak du~tü~unden ötürü, o zamanlar yönetilmesi zordu. Kral Yano~~
da vergi ödeme~i kabul etti~i için ona ve onun ölümünden sonra o~lu istfan'a
(Sigmund) ihsan eyledik. Fakat Macaristan'a kom~u Nemçe Kral~~Ferandus (Ferdinand) isimli kafir de Macaristan Kral~~olmay~~arzu ediyordu. Bunun için Karl
(V. ~an) isimli kafir karde~inin ittifak~~ve yard~ miyle büyük bir ordu toplad~. Macar
soylular~~aras~ ndan da Prini Petri (Perenyi Peter) isimli hain onlara kat~ld~. Böylece
Macaristan'a gelerek kendine iktidar sa~lad~~ve Buda kalesini i~gal etti... Hedefimiz
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Buda ~ehrini k~l~c~m~z~n yard~m~yle ~slam aleminin bir ülkesi yapmak, Macaristan'~~
mülkümüze geçirmekti. ..Macaristan'~~bütün kaleleriyle ve halk~yle birlikte Osmanl~~
Imparatorlu~unun di~er eyaletlerine ba~layarak, kad~lar, kale muhaf~zlar~~ ve
mahalli muhaf~zl~ klar kurduk".
Evliya Çelebi de Seyehatnâmesinde ~öyle demektedir: " ...Suleyman Han,
Buda'y~~dördüncü kez kurtard~ ktan sonra, ileride ~slam ordular~n~n bu denli büyük
zorluklarla ve dertlerle kar~~la~ mamalar~~için, Buda Kalesini ak~ll~~ bir Vezirine
devretmeye karar verdi".
Macar tarihçilerinden ~stvanffy'nin yap~t~na da de~inen Perj6, onun Türk
yöneticilerinin Budin'de yapt~klar~~son Divan toplant~s~ndan ~u bilgileri aktar~yor:
Bu toplant~~ bize Türk "Atmacalar~ " ile "Güvercinleri" aras~ nda Macaristan
konsunda ne denli derin çeli~meler oldu~u hakk~ nda bir fikir vermektedir: Ihti~aml~~
bir kabul resmi sona erdikten ve Balint Török hapsedildikten sonra, Türk Pa~alar~~ve
Beyleri aras~nda tart~~ma ba~lad~. Mehmet Pa~a'n~n ve Ulema'n~n görü~üne göre,
Kral~n küçük o~lu ~stanbul'a götürülmeli ve Buda'mn yönetimi mutedil ve ak~ll~~
bir Pa~aya verilmeliydi. Macarlardan nefret eden Belgradl~~Mehmet Pa~a ise, gerek
bebek Kral~n, gerek Macar soylular~n~ n öldürülmesini, kalenin yak~lmas~n~, Ana
Kraliçenin babas~ na geri gönderilmesini ve bütün Macaristan'~n bir Osmanl~~
eyaleti yap~larak her y~l yaln~z Avrupa'dan de~il, deniz a~~r~~ülkelerden, Asya ve
M~s~r'dan kalkarak, büyük yorgunluklara ve mahrumiyetlere katlanarak seferlere ç~kma~a, sava~~yapma~a gereksinme kalmamas~n~~istiyordu. Padi~ah'~n damad~~Munis
Rüstem Pa~a'n~n dü~üncesi ise bamba~ka idi. Ona göre sorun adalete ve vekara uygun
bir biçimde karara ba~lanmahyd~. Mademki Padi~ah Yano~~Kral~~himayesine
alarak ülkeyi kendisine vaat ve ihsan etmi~ti, Macaristan'~~~imdi ilhak etti~i s~rada
da Kral~ n yetiminin ve Kraliçenin korunmas~~ve himayesi adil olurdu. Padi~ah
bütün bu konu~ulanlar~~dinleyip iyice tartt~ktan sonra, Kraliçeye "o~lan büyüyüp
geli~ene de~in, Buda'y~~kendi elinde tutaca~~m, çünkü Kraliçenin dü~mana yani
Nemçelilere kar~~~Buda'y~~koruyamayaca~~, kendisine ise her y~l ordusuyle onlar~~
korumaya ko~man~n zor geldi~i" haberini gönderdi. Kanuni, Erdel ile güney
Macaristan'~n bir k~sm~n~, Lippa ve Teme~var'~ , Maramoros'taki tuz ve alt~n
madenleriyle birlikte, Kraliçeye ve o~luna b~rak~yordu. Bütün bunlara ili~kin bir
senet mektubu vererek, Kral~n yetimi Allah~n inayetiyle ülke yönetimine elveri~li
ya~a geldi~i zaman, Buda'y~~kendisine geri verece~ine dair teminatta bulunuyordu.
Yazar, bütün bunlar~n Kanunrnin Macaristan ile ilgili önerisinin gerçekli~ini
kan~tlad~~~n~~ve Türklerin s~n~rs~z istilâ h~rslar~~ bulundu~u yolundaki önyarg~lar~n
belgelerle tekzip edilmi~~oldu~unu belirttikten sonra, XX. yüzy~l~n tan~nm~~~Macar
türkolog ve tarihçisi Layo~~Fekete'nin ~u kan~s~n~~aktarmaktad~r:
"Kanuni Süleyman, Mohaç zaferinden sonra dahi Macar Krall~~~= Osmanl~larla Habsburglar aras~na yerle~tirilmi~~bir ara devlet olarak, hatta bütün geni~li~i
ile, kalmas~na raz~~olurdu. Tek iste~i ülkenin ~mparatorlu~a ba~l~~olmas~yd~.
Kral Yano~'un ölümüyle ... Türklerin Macar sorunundaki tutumu önemli ölçüde
de~i~ti. Sultan, Macaristan'~n kendi özerk varl~~~n~, Alman ~mparatoruna kar~~~
eskiden oldu~u gibi savunabilece~ini art~k umamazd~. Tam tersine, Alman ~mpararatorlu~unun Macar Krall~~~~ile birle~erek a~a~~~Tuna'ya dek inebilece~ini ve
Türk egemenli~i alt~ndaki Balkanlara sald~rabilece~ini hesaba katmas~~gerekiyordu.
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Osmanh Imparatorlu~unun Alman Imparatorlu~una do~rudan do~ruya kom~u
olmas~~halinde ise, Türk sm~rm~n a~a~~~Tuna'dan de~il, Buda'dan geçmesi Türkler
için çok daha elveri~li idi".
Perj63, yap~tmm Kanunrnin önerisinin reddine ili~kin ikinci bölümünde,
Mohaç'tan sonra as~l sorun Macaristan'~n devlet olarak varl~~~~ve, bütünlü~ü iken,
Macar yöneticilerin bunu anlamad~~un, 1532'de —büyük bir olas~l~kla, Ba~vezir
Ibrahim Pa~a'n~n giri~imi üzerine— Türkler Ferdinand'a, Macaristan'~n Yano~~
ile onun aras~nda bölünmesi dü~üncesini ileri sürünce, Macar soylularuun, Ferdinand'a verdikleri muht~rada, bunun ülkenin gelece~i için kötü sonuçlar~n~~bildir~ini, fakat gene de sonunda buna raz~~oldu~unu yaz~naktad~r. Bölünmenin böylece
"de facto" duruma geldi~ini de belirten yazar, genellikle Macar tarihçilerinin bu
dönem için de~erlendirme yaparken, Türklerin son denli güçlü oldu~unu, Macaristan'm ise Kral Matyas'~n ölümünden beri gerilemekte bulundu~unu ve Mohaç
sonras~~Avrupa'daki siyasi ko~ullar~n (ba~l~ca devletler aras~nda siyasal çeki~me, din
reformunun yaratt~~~~ayr~l~klar, Türk-Avusturya mücadele yerinin Macaristan
olu~u gibi) zorlukla= hesaba katmad~klar~m ve Kanunrnin önerisinin varh~nm
inkâr ettiklerini, oysa Macar türkologlar~mn zamanla gerçekleri ortaya koyduklarm~~
belirtmektedir.
Perjs, o zamanki ko~ullar içinde yap~lacak en iyi ~eyin, KanunPnin önerisinin
kabulü oldu~unu, çünkü Türklerin çok daha güçlü bulundu~unu, e~er o s~rada
Macar egemen s~mfm~~olu~turan soylular Kral Yano~'u bu do~rultuda desteklemi~~
olsayd~, gerekti~inde Habsburglarm sald~r~lar~na da kar~~~koyulabilece~ini, bu arada
Türklerin de yard~ma gelebilece~ini yazarak, ~u dü~üncelerini de aç~klamaktad~r:
KanunPnin önerisinin kabulünün Avrupa uygarl~~~ndan kopmak anlam~na
gelemeyece~ini, Türk himayesindeki Erdel örne~i göstermi~tir. Önerinin reddinin
as~l nedeni Bat~~ ve H~ristiyan uygarl~~~na ba~l~l~k anlay~~~, ~slam evrenini küçük
görme ve ondan nefretti. Tarihçi Szekfü bunu itiraf etmi~, fakat KanunPnin önerisinin kabulünü Türk Imparatorlu~una kat~lmak gibi göstermi~ti. Oysa öneri böyle
de~ildi. Her halde, Macar soylular~~—birçok Avrupal~~gibi— Türk dü~manl~~~~
duygusu ile yan~lg~ya dü~mü~tü.
Yazar, yap~tmm "Teselli" ba~l~kl~~üçüncü ve son bölümünde, Mohaç sonras~~
Macaristan'~n peri~anl~~ma de~inirek, Mohaç ve onu izleyen sava~larm ülkeyi altüst etti~ini, Türklerin al~~~lmam~~~sertlikte sava~~yapt~~~n~, ölenlerin adedinin çok
oldu~unu yerlerinden kaçan Macarlarm da ülkeyi anar~iye soktu~unu, açl~k
ba~lad~~~n~, bo~alan köylere güney Slavlar~n~n yerle~tirildi~ini anlatrnakta; bununla birlikte, Mohaç sonras~~döneminde kültür ya~am~n~n ve din reformlar=
özgürlük içinde geli~mi~~olmas~n~~bir "teselli" olarak ~if~ylece belirtmektedir:
Bu dönemdedir ki, Incil ilk kez Macarcaya çevrilerek bas~lnu~t~. Ayr~ca bir
Latince-Macarca grameri yarmlanm~~ , Lâtincenin yan~nda Macarca da bir kültür
dili olma~a ba~lam~~t~. Protestanl~k ülkede h~zla yay~lmak olana~~m bulmu~tu. Bu
hareket Macaristan'~n ekonomik, toplumsal, siyasal, ideolojik, psikolojik ve dinsel
ya~am~n~~da olumlu biçimde etkilemi~ti. Protestanl~~~n h~zl~~yarlmasmda halk~n
varl~~~n~~koruma içgüdüsü de rol oynam~~t~ . Halk kendisini himayesiz görüyor,
sorumsuz ve bencil Macar yöneticilerin ilgisizli~inden yak~nwordu. Tek umudu
yeni ve mistik bir ~eyde idi. Reformasyon, içtenli~i yani her türlü arac~y~~bir
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kenara b~rakarak ki~inin Allah'a bizzat hitap edebilmesi olana~~n~~ortaya koyuyordu. Macaristan'm "H~ristiyanl~~~n Kalesi" say~lmas~~Katolik bir kökten gelmi~ti. Papal~ k belgelerinde Macaristan bu deyime lay~k görülüyordu. Reformasyondan sonra ise, her ne kadar Protestanlar da Türk istilas~n~~mahküm
etmi~lerse de, Roma'n~n liderli~i reddedildi~inden, onun ad~na "H~ristiyanl~~~n
Kalesi" dü~üncesine de yer verilmiyordu. Ayr~ca Protestan vaizler, iki yabanc~~
(Türk ve Avusturya) egemenlik aras~nda bir seçim yapmak durumunda kald~klar~~
zaman, gerçekçi politik dü~üncelerden hareket ederek, Türklerin lehinde karar
k~hyorlard~.
Yazar, yapt~r~ m sonunda, Macar ulusu için "Mohaç felaketi"yle 500 y~ll~k
Macar devleti ortadan kalkmakla birlikte, bunun kaderin bir cilvesi de~il, tarihsel
bir zorunluk oldu~unu, hattâ o zamanki Macar yöneticilerinin bunu, istemi~~olsalar
da önleyemeyeceklerini, i~in teselli tarafmm Reformasyonla ayn~~zamana rastlayan
Türk egemenli~i s~ras~nda, halka dönük Macar edebiyat~n~n geli~mesi, ulusal sorunlar~n bilincinin güçlenmesi oldu~unu belirtmektedir.

Geza Perj6'in yap~t~, genellikle Bat~da ve özellikle Osmanl~~ imparatorlu~unun
yönetiminde kalm~~~ H~ristiyan ülkelerin tarihçilerinin Türkler hakk~ndaki önyarg~lar~ndan ar~nm~~, objektif ara~t~rmalardan biridir.
Esasen Macaristan'da Türk tarihi ile ilgili bilimsel ara~t~rmalar 1870 y~l~nda
— dünyada ilk- Türkoloji Enstitüsünün kurulu~undan beri yap~lagelmektedir.
Enstitünün kurucusu Armin Vamb&y ve daha sonralar~~Prof. N6neth, Prof. Layos
Fekete gibi büyük tarihçi türkologlar Türk tarihi, tarihte Türk-Macar ili~kileri ve
akrabal~~~~üzerinde çok de~erli yap~tlar yazm~~lard~r. Bugün de ba~ta Dr. KaldyNagy olmak üzere, genç türkolog ku~a~~~bu alanlardaki ara~t~rmalar~~sürdürmektedir.
Birinci Dünya Sava~~ndan sonra Macar tarihçileri ve dii~ünürleri daha çok
Türk-Macar akrabal~~~~üzerinde durmu~tu. Bu arada Macaristan'da birçok
"Turan Derne~i" kurulmu~tu. Bu faaliyet Türkiyede de yank~~bulmu~, hattâ Büyük
Atatürk 1932 y~l~nda Birinci Tarih Kongresine kat~lm~~~olan Macar bilgini Zayti
Ferenç'e ~unlar~~söylemi~ti:
"Biz Türkler ve siz Macarlar karde~iz. Ne yaz~k ki, bo~~yere, biz ilâ-i kelimetullah diye ~slam aleminin, siz de ruhullah diye H~ristiyanl~~~n as~rlarca öncülü~ünü
yaparak birbirimizin mahv~na yürüdük. Böyle bir dalâlete dü~ece~imize, iki karde~~
millet elele verseydik, insanl~~a ne büyük hizmet ederdik" 2 .
~~te bu dostluk ve karde~lik atmosferi içindedir ki, 1935 y~l~nda bizzat Atatürk'
ün emriyle Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde bir Hungaroloji Kürsüsü
kurulmu~tu.
~kinci Dünya sava~~ndan sonra sosyalist bir düzenin kuruldu~u Macaristan'da,
ülkenin Türk yönetimi alt~nda bulundu~u ~ m~ - ~~686 dönemine yeni bir yakla~~mla
2 Bk. Hasan Cemil Çambel, Makaleler, Hat~ralar. s. 77, Türk Tarih Kurumu,
XVI. seri, No. 5, Ankara, 1964.
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özel bir ilgi gösterilme~e ba~lanm~~t~r. Budape~te'de görevli bulundu~um 1969-1972
y~llar~nda baz~~yönetici ve ayd~nlarla yapt~~~m temas ve okudu~um yaz~lardan bu
ilgiyi sezinlemek f~rsat~n~~buldum.
Gerçekten, Mohaç döneminde Macar yönetici s~n~f~n~n ço~unlu~u, Katolikli~in
hâmisi Habsburglarla i~birli~i halinde idiler. Kültür dili ise Latince idi. Ayr~ca
Almanca ~ehirlerde yay~l~yordu. Feodal bir düzen içindeki Macaristan'da halk
tabakas~n~n ihmal ve istismar edildi~i gerçe~inden hareket eden Gza Perj6 gibi
tarihçiler, Türk yönetiminin, Habsburglara kar~~~olmakla ve soylular~n ço~unlu~unun kar~~s~ nda bulunmakla, ülkede halka dayanan ve Macarl~~a de~er veren bir
toplum bilincinin do~mas~ na yararl~~bir ortam olu~turmu~~oldu~u kan~s~n~~benimsemektedir. Bugün birçok Macar ayd~m "bize Türk dönemi Habsburg tarihçilerinin
ya da Katolik taassubundan kurtulamayanlar~n etki ve duygulariyle anlat~lagelmi~ti," diyebilmektedir.
Her halde ~uras~~bir gerçektir ki, bugünkü Macaristan'da Türk dönemine
ili~kin her ~ey büyük bir özenle saklanmakta, incelenmekte ve gittikçe duygusall~ktan uzak bir biçimde yap~tlar~ n yaz~lmas~na f~rsat vermektedir.
~imdi, yazar~n ileri sürdü~ü görü~ lerle ilgili olarak, üzerinde ayr~ca durmakta
yarar gördü~ümüz birkaç noktaya de~inelim:
a) Türkler Macaristan'~n fethini gerçekten dü~ünüp planlad~lar m~, yoksa
bunu yapmak zorunda m~~ kald~lar?
Perj6, Türk vakanüvislerinin kan~s~na kat~ larak, Kanunrnin Mohaç Seferinin,
Macarlar~~Osmanl~~Imparatorlu~una kar~~~dü~manca politikadan ve Haçl~~seferleri
sevdas~ndan vazgeçmelerini sa~layacak bir ihtar amac~n~~güttü~ünü ileri sürmektedir. Olaylar~n geli~mesine bak~l~ rsa, gerçekten Türklerin Macarlarla hesapla~ mas~~
kaç~n~lmaz& Hatta daha Belgrad muhasaras~~sürdürülürken, Budin'e sefer aç~lmas~n~~öneren eçüncü Vezir Ahmet Pa~a gibi ki~iler de olmu~tu. Fakat Kanuni,
Ba~vezir Piri Mehmet Pa~a'y~~dinleyerek, 1521'de Belgrad'~n zapt~ndan önce buna
yana~mam~~t~~3. Macaristan'a kar~~~ilk seferi (Mohaç) çabukla~t~ran bir nedenin
de, Avrupa'da güçler dengesinde beklenmedik bir de~i~menin sonucunda do~du~una Perj6 de~inmemektedir. O da ~udur:
~~5 ~ 9'da Ispanya Kral~~ V. ~arl ayn~~zamanda Alman Imparatoru seçilince,
Avrupa'da güçler dengesinde Fransa kendisini Avusturya ile Ispanya aras~nda
tehlikede görme~e ba~lam~~t~. Üstelik Kral I. François 1525 y~l~nda ~arl'a ma~lüp
olup Madrit'te hapsedilince, Fransa'y~~ve kendisini bu durumdan kurtarabilecek tek
devletin Türkiye oldu~unu görerek ayn~~y~l Istanbul'a gizlice elçisiyle yollad~~~~bir
mektupta, Kanuni'den Macaristan üzerine yürüyerek ~arl'~~ma~lüp etmesini, böylece kendisini de kurtarmas~n~, yalvaran bir deyi~le, istemi~ti. Padi~ah 15 ~ubat 1526
tarihinde yollad~~~~azametli cevapta, Kral~~teselli ederek, "gönlünü ho~~tutmas~n~"
ve gerekli yard~m~~yapaca~~n~~bildirmi~ti 4. Türklere, H~ristiyan Avrupa'da güçler
dengesinde yer almak ve buna müdahale etmek f~rsat~n~~veren bu yard~m ça~r~s~n~n
Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, C. II, S. 311, Ankara, 1975.
Ismail Soysal, Türk-Frans~z diplomasi münasebetlerinin ilk devresi, Tarih
Dergisi, c. III, Say~, 5-6, Istanbul, 1953. Ayr~ca Prof. Uzunçar~~l~, ayn~~s. 503.
3
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Kanunrnin ilk Macar Seferini fazla beklemeden açmas~nda ba~l~ca âmil oldu~u
ku~kusuzdur. Hatta, François, bu ilk seferden sonra da, kendi politik gereksinmelerine göre, Padi~ahtan Macaristan üzerinden Avusturya'ya kar~~~sefer açmas~n~,
ya da onunla bar~~~yapmas~n~~isteyecektir 5..
Perjes'in, Türklerin Macaristan'~~bir tampon devlet olarak ya~atmak amac~~
ve Kanunrnin bu yoldaki önerisiyle ilgili dü~ünce ve gerekçeleri sa~lam ve inand~r~c~~
görünmektedir. Aksi halde, Kanunrnin 1541'e kadar beklemesine neden yoktu.
Bu bak~mdan Perjes, böyle bir tarihsel gerçe~i Türklerin dürüstlü~ü ve Kanunrnin
sözünü tutan, anlay~~l~, tedbirli, büyük devlet adaml~~~n~~bugün Macar ulusuna
anlatmakla, bizim tarihsel imaj~m~za olumlu bir katk~ da bulunmaktad~r.
Bunun gibi, Perjes, Kanunrnin önerisinin reddinin gerçek nedenini Müslüman
Türklere kar~~~duyulan nefrette görmekte ku~kusuz hakl~d~r. Türklerle anla~mak
yanl~s~~Macar yöneticilerinin bile, korkudan böyle davrand~klar~, baz~lar~n~n ilk
f~rsatta Habsburglar yönüne geçmesiyle kan~tlanm~~t~r. Bütün bunlar~~o günün
islam-H~ristiyan husumeti içinde do~al saymak gerekir. Perjes'in Kanunrnin,
önerisinin reddini, tarihsel bir yan~lg~~sayarak, bunun kabul edilmesi olas~l~~~n~, o
günkü ko~ullara ra~men, dü~ ünebilmesi ise bize pek geçerli görünmemektedir.
Avusturya ile geni~~hududu bulunan Katolik Macaristan için, daha uzakta ve Türklere kar~~~çaresiz Erdel'i örnek göstermek de kolay olmasa gerektir.
Perjes'in yap~t~ ndaki "Teselli" bölümüne gelince, bu gerçekten ilginçtir
ve zamamm~zda Macaristan'da gittikçe yay~lan olumlu bir kan~y~~yans~tmaktad~r,
san~yor ve Türk yönetimi alt~ nda kalm~~~di~er ülkelerde de ayn~~yolda bir uyan~~~
için örnek olmas~n~~diliyoruz.
Önce "teselli"nin dinsel yönüne de~inelim: Gerçekten, Avrupa'da, reformasyon
hareketi ba~lay~ p bu Macaristan'a da yay~l~ rken, e~er ortada her türlü inanca
sayg~l~~ ve bir grubun di~erini ezmesine kar~~~olan Türk yönetimi bulunmasayd~,
o s~rada Katolikli~in bayraktarl~~~n~~yapan Habsburglar~ n Macaristan'da Protestanl~~~ n, bir ölçüde de olsa (bugün nüfusun %27 si Protestan-Kalvinisttir), yerle~mesini çok kanl~~biçimde önlemesi olas~l~~~~vard~. Perjes'in yazd~~~~gibi, bugün
Macar Kalvinistlerinin Türk yönetim dönemine biraz da sempatiyle bakt~klar~~
ku~kusuzdur. Bunun kan~ tlar~n~~bizzat görmü~ümdür. Ayn~~ ~eyi Macaristan Yahudileri için de söyleyebiliriz: Ikinci Dünya Sava~~ndan önce Macar halk~n~n % 8'
ini olu~turan Yahudilerin -ki büyük ço~unlu~u Hitler zaman~nda Naziler taraf~ndan yok edilmi~ tir- Türk döneminde dinsel ve toplumsal ya~amlar~n~~tam özgürlük içinde sürdürdükleri bilinmektedir. Bugün Türklere ayn~~sempati onlarda
da görülmektedir.
Yazar~n, Türk döneminde Macar dili ve edebiyat~n~n da geli~ti~i kan~s~n~n,
bugün Macar ayd~nlar~n~n birço~u taraf~ndan payla~~ld~~~n~~ san~yorum. Bunu
kan~tlayan bir an~m~~burada yazmakla yetinece~im:
Budape~ te'de Büyükelçi bulundu~um s~rada, D~~i~leri Bakan~m~z Ihsan Sabri
Ça~layangil 17-21 Kas~m 1970 tarihlerinde Macaristan'a resmi bir ziyaret yapm~~t~.
Macar D~~i~leri Bakan~~Yano~~Peter -ki kendisi eski bir Kalvinist rahibidir- ül5
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kenin güneyinde yap~ lan gezi s~ras~ nda, ~iklo~~ ~atosunda verdi~i bir ak~am yeme~inde, 1865 y~l~ nda bir Macar porselen sanatç~s~n~n yaratt~~~~Kanunrnin muhayyel
portresini canland~ ran bir taba~~~Çaglayangil'e arma~an ederken, yapt~~~~konu~mada, Macaristan'da Türk dönemine de~inerek, ~unlar~~ söylemi~ti: "E~er Türk
dönemi araya girmeseydi, bugün ben bu sofrada sizlere belki de Macarca hitap
edemeyecektim".
Her halde Perjes, Türklerin ba~ka uluslar~ n dil, din, gelenek ve törelerine
gösterdi~i sayg~n~ n giderek daha iyi anla~~ld~~~n~~ kan~tlayan bir yap~ t ortaya koymu~ tur. Kendisini, bu cesareti ve objektifli~i için kutlanz.

