XVI. YÜZYILDA MACARISTAN'DA PADI~AH
HASLARINA BA~LI IKI ~EHIR
GZA FEHR
Macaristan'daki Türk yönetimi ça~~n~n incelenmesi, daha önceki
ku~aklar~~da derinden derine u~ra~t~ rm~~t~ r. Bununla birlikte, incelemeleri öyle iki çeli~meli görü~ün ortaya ç~kmas~na yol açm~~t~ r ki,
etkilerini bugün bile tümüyle yitirmemi~tir. U~rad~~~ = her yenilginin
nedeninden yaln~ zca Habsburglar~~sorumlu tutan görü~ ; Türk yönetimindeki Macaristan'da serhat kaleleri yi~itlerinin kar~~l~kl~~ hüner
gösterilerinden, birbirleri ile yapt~ klar~~ k~ran k~rana düellolardan,
birbirlerine kurduklar~~pusulardan, pazaryerlerine yap~lan bask~nlardan ve serüvenli yolculuklar~ndan, k~sacas~~ romantik renklerle
bezenmi~~bir dünyadan ba~ka bir ~ey görmek istememi~tir. ~kinci
görü~ ün temsilcileri ise, Habsburglar~~savunurken durumu öylesine
abartmal~ , olumsuz bir biçimde canland~rma~a çal~~m~~lard~r ki,
bununla, okuyucuda, Türk süvarisinin at~n~n ayak bast~~~~yerde bir
daha ot bitmedi~i ve her ~eyin yok oldu~u inanc~n~~uyand~rm~~lard~r.
Bununla birlikte, biz burada, birbiriyle çeli~meli bu iki görü~ün
kar~~s~ nda tarihsel bir gerçe~i ispatlamak niyetinde de~iliz. Bunun
yerine, yaln~zca ar~iv ara~t~ rmalar~ m~z~n sonuçlar~n~, geni~çe nesnel
bir temel elde ederek Macaristan'daki Türk yönetimi ça~~~ile ilgili
bir yarg~ da bulunabilmeleri için, dinleyicilerimize sunmak istiyoruz.
~imdi iki Macar ~ehri halk~n~ n XVI. yüzy~ ldaki ya~ant~s~ m biraz
yak~ndan tan~tma~a çal~~al~m. Birinci ~ehir; bir zamanlar Buda'ya
giden büyük askeri yol boyunda, Tuna'n~ n sa~~k~ y~s~nda bulunan
Tolna ~ehri. ~ kincisi; askeri yollara uzak dü~en ve Tuna ile Tisa
nehirleri aras~ nda kurulmu~~Keçkemet ~ehri. Her iki ~ehir de, padi~ah
haslar~na ba~lanm~~sa da, geli~meleri birbirinden çok ayr~~olmu~tur.
Durumlar~n~, birinci derecede, askeri yollara olan yak~ nl~ k ya da
uzakl~ klar~~de~il de, bir ~ehrin hazineye olan vergilerini mültezimlerinin toplamas~, di~er ~ehrin ise vergilerini do~rudan do~ruya ödemi~~olmas~~ tayin etmi~, belirtmi~tir.
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155~ 'de Tolna ~ehri halk~n~~veba salg~n~~ k~r~p geçirmi~ tir. Bununla birlikte, alt~~y~ l sonraki, 1557 y~l~~Cizye defteri, ~ehirde 941
aile ba~kan~n~n bulundu~unu göstermektedir 1. ~ehrin büyüklü~ü
ile ilgili olarak bir görü~~verebilmek için diyebiliriz ki, Türk yönetimi
alt~ ndaki en büyük Macar etni~inin bulundu~u ~ehir olan Segedin
~ehrinde 1546'da 1345 aile ya~amakta idi 2. Bu bilgiye, büyük Mohaç
çarp~~mas~ ndan önce de Segedin'de çok daha fazla insan~n ya~amad~~~ n~~eklemek gerektir; 1522 ö~ür kay~tlar~ na göre ~ ehirdeki aile
ba~kanlar~n~n say~s~~1449'du 3.
Tolna'da 1557 y~l~~Cizye defterinde gösterilen 941 aile ba~karundan, kanunnameye göre 322'si fakirdi, yani, bunlar~n hiç birinin
300 akçe tutar~nda menkul mal~~yoktu. Onun için kendilerinden 5o
de~il de, fakirliklerine uygun olarak 5, 12 ya da 25 akçe cizye al~n~rd~.
Halk~n büyük ço~unlu~u ba~ed~kla u~ra~~rd~~ama toprak elveri~li olmad~~~ ndan Tolna ~ehrinde de~il de dolaylardaki tepe yamaçlar~nda üzümünden iyi ~arap yap~lacak topraklar sat~n alm~~lard~.
Bununla ilgili olarak, dolaylardaki padi~ah haslar~ndan olan köylerin
1565'ten kalan ö~ür hesaplar~~ iyi bilgi vermektedir. Bu ö~ür hesaplar~na göre, 341 Tolnalm~n dolaylardaki ~~köyde ba~~~vard~~ve bu
ba~lardan hazineye o y~lda 39 bin 547 pint (bir pint=1.7 litre) ~~ra
ö~rü vermi~lerdir 4. Sözünü etti~imiz kaynak, yaln~zca padi~ah haslar~na ba~l~~köylerle ilgili olan durumu göstermektedir ve dolaylardaki bütün köyleri içine almamaktad~ r. Oysa Tolnal~lar~ n, ad~~
geçen ~~~~köyün d~~~ nda, ba~ka köylerde de ba~lar~~olmu~~olabilirdi.
Kaynaklarmuzda bununla ilgili ara~t~ rmalar yaparken 1565 y~l~na
ili~kin bir veriye raslad~ k. Buna göre, Tolnal~.lar ba~ka bir köyde
de ba~hk topraklar sat~n alm~~ lard~ r. Söz konusu olan ~ 2'nci köydeki
ba~lar~ ndan, Tolnal~ lar, hazineye 751 pint tutar~nda ö~
ür vermi~lerdir 5.

Bu köylerdeki ba~lar~ ndan, Tolnal~lar, 6.800 hektolitre tutar~nda ~arap elde etmi~lerdir. Bu say~y~, e~er, Macaristan'~n
en önemli
~arap bölgesi olan Tokay'~n ayn~~ça~daki ~ arap ürünü ile kar
~~la~t~1 Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 6o6.
Paris, Bibl. Nat. Mss. Turc. Suppl., 76.
Mlint, S., Az 1522. evi tizedlajstrom szegedi vezeteknevei (= 1522 y~l~~ ö~ür
listesindeki Segedin'li soyadlar~), Budape~ te 1963, s. 7.
' Viyana, Nat. Bibl. Türk, Hss. Mxt., 57g.
6 Ayn~~ yerde, Türk. Hss. Mxt., 575.
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nrsak daha dikkate de~er bir anlam kazan~r. Viyana krall~~~na ba~~
11 Macaristan'da, yani Türk yönetimi alt~ nda olmayan topraklarda
Tokay bölgesinde en fazla ~arap yapan ~ehir, ~aro~patak idi. Burada
1567'de 358 ba~~sahibi, 3.781 hektolitre ~arap ç~karm~~t~r 6. Kar~~la~t~rman~n sonucu inan~ lmayacak gibidir. Çünkü, hemen hemen ayn~~
say~daki Tolna ba~~sahibi, Türk yönetimi alt~ ndaki bölgede, 1565'te
bunun a~a~~~yukar~~iki mislini ç~karm~~t~ r. Elimizde, sözünü etti~imiz ,.arap ürününü, Tolna'hlar~ n ve ~aro~patakl~lann kaç hektar
ba~dan sa~lad~ klar~~ile ilgili bir veri yoktur. Bununla birlikte, ~uras~~
ku~ku götürmez ki, topra~~ n niteli~i bak~m~ndan Tolnal~lar daha
kötü durumdayd~lar. Çünkü, Macaristan'~n en iyi ~arap üzümü yeti~en topraklar~~Tokay bölgesinde bulunur.
Bir y~ll~k ~arap ürünlerinin kar~~la~t~nlmas~, do~al olarak ku~ku
uyand~nc~~bir sonuç verir. Çünkü, belki bir yerde ba~bozumu o y~l
çok iyidir ve di~er bir yerde ise tam tersine çok kötüdür. Bununla
birlikte verilerirniz iki bak~ mdan tümlenebilir. ~lkin; 1567' den
1573'e dek ~aro~patak ~ehrinin 7 y~ll~k ~arap ürününün y~ll~k ortalamas~~4.045 hektolitre idi 7. Sonra; Viyana krall~ k mali müdürlü~ünün tahminine göre, Tolna'hlar ~ehirdeki topraklar~n~n d~~~nda,
1560 y~llar~nda, y~ lda ortalama olarak 5.800 hektolitre ~arap ç~karm~~lard~r 8. Demek ki, bu tahmine göre bile Tolna'hlar, Viyana
krall~k yönetimi alt~ndaki ~aro~patak ~ehri halk~n~n ç~kard~~~ = bir
buçuk misli ~arap ç~karm~~lard~r.
Tah~la gelince: Tolnal~lar, denebilir ki yaln~z bu~day ekerlerdi.
1565 y~l~ nda, ~ehre ba~l~~ topraklardan ~~ 1.65o kile (I kile = 25
kilogram) yani 291.000 kilogram bu~day kald~rm~~lard~ r 9. Bundan
ba~ ka, dolaylardaki 5 köyde (Agard, Kajmâd, Szentmiklos, Hegyi ve
Apti köylerinde) de 43 Tolna'h çifçi 1725 kile yani 43.1oo kilogram
bu~day elde etmi~tir. Bu say~lar~ , daha önce sözünü etmi~~oldu~umuz
padi~ah haslar~na ba~l~~köylerin ö~ür hesaplar~ndan ç~kard~~~m~z
için Tolna'hlar~n padi~ah haslar~na ba~l~~olmayan ba~ka köylerde
de tah~l yeti~tirmi~~olmalar~~olanak d~~~~ de~ildir.
(= Serf topraklar~~ve
6 Makkai, L., Jobbagytelek es parasztgazdasâg
köylü çiftlikleri...), Budape~te, 1966, S. 85.
7 Ayn~~ eser, s. 84.
Ruzsâs, L., Szigetvari ernlekkönyv (= Sigetvar an~~kitab~), Budape~te 1966.
s. 203.
9 Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 575.
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Tolnal~ lar, hayvanc~l~kla da karl~~olarak u~ra~m~~lard~r. Eldeki
kaynaklara göre, Tolna'da 156o-1561'de y~lda ortalama olarak 850
s~~~r", ve ~~565'te ise, 300 domuz gümrüklenmi~tir
1565 y~l~na ili~kin Tolna Gümrük defterinde en çok ~arapla
kar~~la~maktay~z. Fakat, bunun yan~nda bir miktar bu~day sat~~~n~n
yap~ld~~~~da görülmektedir. Birçoklar~~ tuz, s~~~r ve koyun derisi
ticareti de yapm~~t~r. Daha az bir miktarda olmas~na kar~~n peynir,
meyve, bal ve kendire de çok kez rastlanmaktad~r. Bunlar~, her halde
biraz para kazanmak amac~~ile fakirce insanlar getirmi~tir.
1557 y~l~~Cizye defterine göre, aile ba~kanlar~n~n % 35 tutar~ndaki fakir halk tabakas~, ba~~sahiplerinin ve tah~l üreticilerinin yan~nda çal~~~r ve yanl~zca ald~~~~ücretle ya~ard~. Bu ücret yetmedi~inden çok kez bahçesinde yeti~tirdi~i sebze, meyve ve kümes
hayvanlar~= sat~~~~ile de u~ra~~r ve bir gelir sa~lard~. 1553 y~l~~ bostan vergisi hesaplar~na göre, Tolna çevresinde 93 dönüm bostan
vard~~ve bunlar fakir halk~n mal~~idi 12. Budun Beylerbeyi Sokollu
Mustafa Pa~a'n~n vak~fnamesinden ö~rendi~imize göre, Tolna'da
sürekli olarak bir bal~k pazar~~da bulunurdu 13 .
1565'de Tolna'daki 200 evde Türkler oturmaktayd~~14 . Seksard
Sancakbeyi Dur Ali, daha 1564'de Istanbul'a yollad~~~~yaz~da Tolna
~ehrinde Müslümanlar~n ne oranda artt~~~n~~ve yolcular için bir kervansaray yap~ld~~~n~, ayr~ca bir hamam yapt~r~lmas~n~n da gerekli
oldu~unu bildirmi~ti". Birkaç y~l sonra ise, Sokullu Mustafa Pa~a
da bu ~ehirde bir hamam, bir kervansaray in~a ettirmi~~ve ayn~~
zamanda 35 dükkân kurdurarak halk~n, ihtiyaçlar~n~~ kolayl~kla elde
etmesini sa~lam~~t~~
Tolna'da birkaç Yahudi tüccar da ya~am~~t~r. Bunlar özellikle
elbisecilikle u~ra~~rlar ve mallar~, büyük bir ihtimalle, Selânik'teki
tüccarlardan sa~larlard~. Türk tüccarlan ise; deri, kuzu kürkü, terlik,
basma, çuha, sabun ve balmumu getirip satarlard~. Kazmir, b~çak,
Ayn~~ yerde, Türk. Hss. Mxt., 577.
Türk. Hss. Mxt., 575.
12 Ayn~~ yerde, Türk. Hss. Mxt., 576.
13 Topkap~~Saray~~ Ar~ivi D. 7000.
14 Viyana, Nat. Bibl. Hofkammerarchiv, Hungarn, fasc. 15423.
Karâcson, I., Török-magyar okleveltâr (= Türk-Macar belgeleri), Budape~te, 1914, s. 6o.
16 TKSA, D. 7000.
10

11 Ayn~~yerde,
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t~rpan ve ham demir gibi Bat~~mallar~n~n ithali ile Macar tüccarlar~~
u~ra~~ rd~.
~ehir halk~n~ n maddi durumunun ne denli iyi oldu~unu, Türk
yönetimindeki herhangi bir ~ehir halk~n~n, giyimine harcad~~~~paradan
daha fazla harcam~~~olmas~~bile gösterme~e yeter. Burada, iyi kaliteli
"i~tamet" kul-I-ta~~na kar~~~olan talep, çok daha ucuz Breslav kuma~~na
gösterilen talebin iki misliydi. ~~565'te, bir y~ l içinde, Tolna'ya Breslav
kuma~~ ndan — ki gümrük de~eri top ba~~na 3 alt~n forintti — 130 top
ve de~eri üç misli fazla olan "i~tamet" kuma~~ndan ise, 260 top
getirilmi~tir 17. Bir kar~~la~t~rma olarak hat~rlatmak isteriz ki, bu
pahal~~kuma~tan 1563-1564 aras~nda 7 ay içinde Vaç ~ehrine 18 top 18
ve Budun ~ehrine 1571 y~l~nda yaln~zca 46 top ithal edilmi~tir 19.
Tolna halk~, 1557'den 157o'e dek, oraya yeniden yerle~enlerle
% 24 artm~~, aile ba~kanlar~n~n say~s~~234 fazlala~m~~t~ r 2°. ~~~
arayanlar~n say~s~~ da ço~alm~~t~r. Bunu, 1570'de 239 sürekli hizmetkâr~n bulundu~unu belirten resmi kay~ tlar da göstermektedir.
Tahrir defterine göre hali vakti yerinde olan 23 çiftçinin yan~nda
iki~er hizmetkâr bulunuyordu. Fakat baz~lar~~üçer dörder hizmetkâr
çal~~t~r~yordu. Bundan ba~ka pek çok gündelikçiye de i~~veriyorlard~.
Demircilerin say~s~~ ~~~ 'e yükselmi~tir. Oysa, 1557'de ancak 8 demirci
vard~. Di~er zanaatkârlar~n da say~s~~ artm~~t~r. Çünkü, üretim, genel
bir yükseli~~göstermektedir. Yaln~zca ~ehir çevresindeki topraklardan,
5-6 y~l öncekinden 38.700 kilogram daha fazla bu~day kald~r~lm~~t~r.
Bunun yan~ nda, art~k ~ehir çevresinde de kurulmu~~olan 1.9oo hektolitre ~arap elde edilmi~tir. Dolaylardaki köylerde bulunan ba~lar~ndan elde ettikleri ~arap ürünü ve tarlalardan sa~lad~klar~~tah~l
ile ilgili olarak Tahrir defterinde bir kayda rastlamad~k.
1557' de herkesçe tan~nan ö~renim görmü~~olanlar~n say~s~~14
iken, bunun 1570' de 23' e ç~kmas~~da belki ~ehrin iktisadi geli~mesine
ba~lanabilir. 1557 y~l~~Cizye defteri kay~tlar~~yap~l~rken Tolna okulu
Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 575.
Bkz. Kâldy-Nagy, Gy., Statistische Angaben über den Warenverkehr des
turkischen Eroberungsgebiets in Ungarn mit dem Westen in den Jahren 1560-1564,
Annales Univ. Sci. Budapestinensis Sect. Hist. Tom. IX. (197o) s. 269-341.
19 Fekete, L. ve Kaldy-Nagy, Gy., Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen
in Buda 1550-1580. Budape~te, 1962, S. 731.
20 Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 6o6. ve Ba~vekâlet Ar~ivi, Tahrir
Defterleri 665.
17

19
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rektörü olan Pâl Thüry, ö~rencilerinin iki desrhaneye bile zorlukla
s~~abildiklerini ve çocuklardan ba~ka, büyüklerden de elli ki~inin okula
devam etti~ini yazm~~t~ r 21. Halk~n maddi gücü, iyi okullar~n varl~~~n~~
ve de~erli ö~retmenlerin buraya davet edilmesini sa~lam~~t~r.
~ehrin Protestan papazlar~m ve ö~retmenleri, art~k Tolna'nm
Macar toprak a~alar~~de~il de, halk~n seçti~i ~ehir ~ûras~~tayin ediyordu. Böylece Tolna'ya ülkenin en de~erli ö~retmenleri yerle~mi~tir.
Bunlar~n ço~u Polonya'n~n Krakov ~ehrindeki, Almanya'n~n Wittenberg ~ehrindeki, ya da Italya'n~n Padova ~ehrindeki üniversitelere
gitmi~ti.
Bununla birlikte, 1570 y~llar~~ba~~nda halk~ n ya~am ko~ullar~nda öyle bir de~i~iklik olmu~tur ki, bu, ~ehrin h~zl~~geli~mesini durdurmakla kalmam~~, gittikçe geriletmi~tir. Aile ba~kanlar~ n~n say~s~,
1570' den 1576' ya dek yani 6 y~l içinde 415 ki~i, ba~ka bir deyi~le
% 35 azaLm~~t~r 22 . Nüfusun bu oranda azalmas~ndan, yeni bir veba
salg~n~~oldu~u sonucuna var~labilir. Evet, ama 1580 y~l~ na ili~kin
Tahrir defterine göre dört y~l içinde aile ba~kanlar~n~n yeniden 67
ki~i 23, ondan sonraki ~~o y~l içinde ise, 1590 y~l~~Tahrir defterine
göre, 126 ki~i daha azald~~~~anla~~lmaktad~ r 24 . Demek ki, hemen hemen zo y~l içinde aile ba~kanlar~ ndan ancak yar~s~, 567 ki~i kalm~~t~r.
Belirtti~imiz say~lar~n da gösterdi~i gibi, Tolna ~ehri halk~n~n nüfusu
ve maddi gücü, Türk yönetimi alt~nda geçen ilk çeyrek yüzy~lda
kesinlikle artm~~t~r. Sonralar~~ ~ehrin zenginli~i, Osmanl~~Imparatorlu~unun her bölgesinde halk~~amans~zca soyan mültezimleri buraya
çekmi~tir. Zorbal~ klar~n~, hazinenin belirli bir tekelini (monopolünü)
Tolna'ya da uygulama~a ba~lamalar~~da bunu göstermektedir. Çevre
lerinde ~arap ç~kar~lan köy ve ~ehirlerde hazinenin iki ay on gün süre ile
~arap sat~~~~tekelini uygulamak hakk~~vard~. Bu süre içinde hiç kimse,
oralarda ~arap satamaz, yaln~zca hazine ~~ra ö~ründen elde etti~i ~arab~~
satard~. Hazine, daha sonralar~, bu ~arap sat~~~~hakk~n~~çok dertli
bir i~~oldu~u için kullanmam~~~ve onun yerine ~arap ç~karan bölgelere, "monopolye ürünü" ad~~ile belirli bir vergi koymu~tu. Tolna
21 Holub, J., A tolna reformâcio törtenetenek vâzlata (=Tolna reformasyonunun tarihsel krokisi), Szekszârd ~~~ .
22 Bkz. Tahrir Defterleri 665 ve Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 575.
23 Bkz. Tahrir Defterleri 593.
24 Bkz. Tahrir Defterleri 632.
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~ ehri çevresinde uzun bir süre ~arap yap~lmad~~~~için hazinenin
burada tekeli uygulamak hakk~~da yoktu.
"Monopolye ürünü vergisi" kanunsuz olarak Tolna ~ehri halk~na
uygulanm~~~ve hatta vergi zorla toplanm~~t~ r. Bunu, Budun beylerbeyine 1571 y~l~ nda yollanan bir hükümden ö~renmekteyiz. Hükümde
~öyle denmektedir: "Tolna nam varo~un ba~lar~~ kendü s~n~ rlar~ nda
olmayup monopolye dutulmak hilâf-~~kanun olma~~ n muharrir-i
sâbik monopolye faidesin deftere yazmayup badehü (1565' de) Kas~m
Be~~varo~-~~mezburde monopolye mahsulü deyü otuz bin akçe kayd
etmekle ümenâ ve umm.al âhir yerlerden ~ira getürüp dört ay miktar~~
monopolye dutup reayay~~taciz etmekle perâkende olmak kâriyesine
yarm~~lar.... 25",
Demek ki, ~ehir halk~ n~n maddi refah~~artma~a ba~lad~~~~zaman
mültezim, kanunun yasa~~na kar~~ n para istemi~ tir. Kanunsuz olarak
istenen 30.000 akçe, zaman~ nda o denli büyük bir para idi ki, ödenmesi için yüz öküz satmak gerekirdi. Mültezim, bununla da yetinmemi~tir. Eldeki verilere göre mültezim, daha 1566'da yaln~zca
hazine hesab~ na 30.000 akçe yerine 45.000 akçe toplam~~t~r 26. Bu,
y~ldan y~la artm~~~ve sonunda dayan~lmaz bir dereceye yar~nca yak~nmada bulunulmu~sa da, art~k iyice zorda kalm~~~olan halk ~ehirden
ta~~nma~a ba~lam~~t~r.
Tolna ~ ehrindeki gerilemeyi çiftliklerde çal~~ an hizmetkârlar~n
gittikçe azalan say~lar~~da gayet iyi göstermektedir: Çe~itli çiftliklerde
çal~~an hizmetkârlar~n say~s~~ ~ 570'de 239 iken 158o'de 168 ve 1590'
da ise ancak ~ o8 olarak saptanm~~t~r 27. Üretimin de ayn~~oranda
dü~mü~~olmas~~do~ald~ r. 1576'da Tolnal~lar 3.475 hektolitre ~arap
yapm~~lard~r, yani ~~~~ y~ l öncekinin tam da yar~s~~kadar. Oysa, ba~c~lar~n say~s~~hemen hemen ayn~, 320 idi28. Bu derece el eme~i istemeyen
tah~l üretimi ayn~~oranda dü~memi~se de, ~ 565'dekinden % 28 daha
az ürün elde edilmi~tir. De~irmenlerin say~s~~da üretim gücündeki
azalmay~~gösterir; ~~ 565'de 27 de~irmen varken, bu say~~ ~ 58o'de ~~4'e
dü~mü~tür 22.
Bkz. Muhimme Defterleri 1 2, 322.
Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 575.
27 Bkz. Tahrir Defterleri 665., 593 ve 632.
28 Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt., 575.
29 Ayn~~ defter ve Bkz. Tahrir Defterleri 593.
25
26
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Türk yönetimi alt~nda ya~ayan ~ehirlerimiz aras~ nda Tolna,
nüfusunun azalmas~na kar~~ n hâlâ kalabal~ k bir ~ehir olarak kabul
edilebilir. Çünkü o zamanlar geli~mekte olan Segedin ~ehrindeki aile
ba~kanlar~n~n say~s~~da mültezimlerin zorbal~klar~~yüzünden, 1590
y~l~~Cizye defterine göre, ayn~~biçimde 578'e dü~mü~tü 30.
~imdi de di~er ~ehrin durumuna bakal~m: Keçkemet ~ehrinin
geli~mesi, yukar~da de~indi~imiz biçimden tümüyle ayr~~ bir yol izlemi~tir. Oysa, geli~me, Türk yönetiminin ilk y~llar~ nda ard arda de~i~en
Budun beylerbeylerinin haslar~na ba~l~yd~. 1546 y~l~~Tahrir defterine
göre, Keçkemet'te 295 aile ya~amaktayd~. Fakat bu say~~1562'de 400
olmu~tur 31.
Tahrir defterlerine göre, o zamanlar Keçkemet'e ~~o mezra
ba~hyd~ . Bu mezralarda ve ~ehir çevresinde, halk özellikle hayvan
yeti~tirimi ile u~ra~~rd~. Koyunculuk oldukça intensifti: 1562 y~l~nda
muharrir, 41 çiftçinin ~~o.693 koyunu oldu~unu kaydetmi~ tir. Burada
koyunculuk, Tolna'dakinden çok geli~mi~ ti. Tolna'da yüzden fazla
koyunu olan çiftçi pek enderdi. Keçkemet'te ise yüz koyundan az~n~~
besleyen bulm~mazd~. Her ne kadar s~~~r say~m~~ yap~lmam~~ sa da,
elimizde bir bir sonuca varman~z~~ sa~layacak veri bulunmaktad~r:
Keçkemet halk~, 1560 y~llar~ nda, y~lda ortalama olarak 3-4 bin s~~~r,
2-3 yüz at, ve 6-7 bin koyun satm~~t~r 32 . Hayvanlar, Pe~te yak~nlar~nda Tuna'n~n sol k~y~s~ ndaki Vaç ~ehrinde gümrüklenir ve buradan
Viyana, Augsburg, Nürnberg'e ve ba~ka ~ehirlere yollamrd~ . Macaristan'da Türk yönetimi döneminin incelenmesinde, ihracat için yap~lan hayvanc~l~ k özellikle dikkate de~er.
B. H. Slicher van Bath, son zamanlarda yay~ nlanan iktisat tarihi
ile ilgili bir eserinde, Macaristan'daki Türk yönetiminin bütün Avrupa'ya olan etkisini tek yönlü olarak göstermektedir. Kendisine göre,
XVI. yüzy~lda, 1550'der~~sonra Avrupa'da nüfusun artmas~ndan ba~ka
et fiyatlar~n~ n yükselmesinin ba~l~ca nedeni; Macaristan'~~Türklerin
i~gal etmesi ve bu yüzden güneydo~u Avrupa'dan s~~~ r ithalinin
azalmas~d~r 33. Oysa, ad~~geçen Vaç ~ehrinde tutulmu~~olan Türk
30 Viyana, Nat. Bibl. Türk. Hss. Mxt, 534.
Bkz. Tahrir Defterleri 449 ve 343.
Kâldy-Nagy, Gy., Statistische Angaben, S. 276, 278; Viyana, Nat. Bibl.
Türk. Hss. Mxt., 580. ve Bkz. Tahrir Defterleri 343.
33 Slicher van Bath, B.H., The Agrarian History of Western Europe A.D.
500-1850. London, 1963, S. 204.
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Gümrük defterleri ba~ka bilgi vermektedir: Türk yönetimi alt~ndaki
bölgelerden, 1560 y~llar~ nda ortalama olarak her y~l 6o.000 ve 1580
y~llar~ nda ise, gene ortalama olarak her y~l 75.000 ba~~s~~~r ihraç
edilmi~~ve bunlar Bat~~ülkeleri ~ehirlerine yollanm~~t~r 34. Her ne
kadar, ad~n~~and~~~m~ z Hollanda'l~~bilginin ara~t~rmalar~ nda kendisini,
Al~nan profesörlerinden W. Abel ve F. Lütge, görü~leri ile etkili olarak
desteklemi~lerse de yukar~ da verdi~imiz say~ lar, bu etkinin tümüyle
hatal~~bir yönde oldu~unu göstermektedir 35.
Keçkemet'in geli~mesine yard~m eden iktisadi temeli, i~te bu,
ihracat için yap~lan hayvanc~l~k sa~lam~~t~r. ~~570'de ~ehir, padi~ah
haslar~na ba~lanm~~t~ r. Bundan sonra tutulan Tahrir defterlerinde,
~ehrin çe~itli vergileri ve ö~ürleri ayr~nt~l~~olarak kay~tl~~ de~ildir.
Çünkü, ~ehir halk~n~ n maktu bir toplam~~ödemesi gerekiyordu ki,
bunun tutar~~ y~ lda 300.000 akçe idi 36 . Bu, gerçekten büyük bir
toplamd~~ ama hali vakti yerinde olanlar~ n Budun'a çok kez götürdükleri arma~anlarla birlikte bile Keçkemet halk~~için dayan~lmaz
bir yük de~ildi.
Çe~itli arma~anlarla ilgili olarak XVI. yüzy~l~n sonlar~ ndan kalan
~ehir zab~ tnameleri çok iyi bilgi vermektedir. Çünkü, kime, nereye
ve ne gibi arma~an verildi~i hep kaydedilirdi. Bu zab~tnamelerde
a~a~~dakilere benzer kay~ tlar bulunmaktad~ r: Budun'da, beylerbeyine
alt~n i~lemeli bir baston, bir top "karaziya" çuhas~, iki beyaz ekmek,
iki kelle peynir, iki ba~~kayatuzu ve iki tane alt~n i~lemeli b~çak
verdik ... Budun'da beylerbeyi kethüdas~ na bir top mavi "karaziya"
çuhas~, iki beyaz ekmek, iki kelle peynir, iki ba~~kayatuzu ve iki tane
alt~n i~lemeli b~çak verdik... Budun kad~s~ na da bir top "karaziya"
çuhas~, iki beyaz ekmek ve iki ba~~kayatuzu verdik... Defterdara
da bir top ye~il "karaziya" çuhas~, iki beyaz ekmek ve iki ba~~kayatuzu götürdük .. ve ba~ka ... 37 Bunlara kar~~l~k olarak ise, mülKaldy-Nagy, Gy., Statistische Angaben, s. 291.
35 Abel, W., Wandlungen im Fleischverbrauche und Fleischversorgung in
Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter.- Berichte über Landwirtschaft,
XXII., s. 411-452 ve Lütge, F., Strukturwandlungen im ostdeutschen und osteuropâischen Fernhandel des 14. bis 16. Jahrhunderts. München 1964, s. 40.
34
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Hornyik, J., Kecskemet vâros törtenete. (Keçkemet ~ehrinin tarihi). Keeskemet 1861, cilt II.
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tezimin kendilerini taciz etmemesini elde ederler. Halk, vergisini
Budun hazinesine kendisi götürüp verirdi.
Keçkemet'te kale olmad~~~~için ~ehirde asker yoktu. Ola ola
refakatinde pek az insanla birlikte bir Türk kad~s~~bulunurdu. Kad~n~n çal~~malar~~~ehir zab~ t defterinde de iz b~ rakm~~t~ r. Çünkü verdi~i
hükümler ve kesti~i rüsumlar hep bu zab~ t defterlerine kaydedilirdi.
Kad~, her büyükçe al~ m-sat~m sözle~ mesini sicile kaydeder ve taraflara bunun kopyas~n~~verirdi. Kanuna göre, kopya ba~~na 12 akçe
almak hakk~~vard~, hüccet için ise 32 akçe isteyebilirdi. Fakat, ~ehir
zab~ t defterine göre, bunun birkaç mislini ald~~~~da olurdu. Kad~,
kanuna göre, mirastan da % 15 rüsum al~ rd~~ ama bazen bunu az
buldu~u, daha fazla istedi~i de olur ve ~ehir zab~ t defterine göre ise,
ona istedi~i kadar~n~~ ve~ mek gerekirdi.
Kad~lar~ n, kanunun gölgesinde hali vakti yerinde olan insanlar
olarak ya~ amak için hep bir yolunu bulduklar~~saruhrsa da, asl~ nda
büyük ço~unlu~u fakirdi. Yüksek bir maa~~olan gündelik 500 akçeyi
yaln~z eyalet merkezlerindekiler, bizde ise, Budun kad~s~~al~ rd~. Çanad
ya da Keçkemet kad~lar~~gibi derecesi dü~ ük olanlar~n y~ll~~~~ancak
3.000 akçe idi. Bunlar~n bir zorluklar~~daha vard~ : Al~~~la geldi~i gibi,
bunlar belirli bir süre —iki üç y~ l— için atamrlard~ . Ondan sonra,
kendilerine yeniden s~ ra gelmesi için bir iki y~l aç~kta beklemeleri
gerekirdi. Bu süre içinde ise, tüm fakirle~irlerdi. Bunu Beytülmal
defterleri de göstermektedir: Örne~in, Ahmed Efendi, Tolna'n~ n
i~gali ile, 1543'te, yeniden kad~l~~a atanm~~t~ . Fakat, burada uzun
bir süre kad~l~ k yapamad~~ve çok az rüsum toplayabildi. Çünkü,
ömrü yetmedi. Kendisinden geriye kalan mallar~n~n aç~k artt~rma
ile sat~lmas~n~~saptayan belgeye göre, ola ola 1.208 akçe tutar~nda
serveti oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu paray~~sa~layan mal~n yar~s~, bir
bohça giysi ve öbür yar~s~~ise, kad~n~ n, Tolna'ya s~rt~nda geldi~i siyah
kat~n idi 38.
Viyana Krah Ferdinand'~n taraftar~~olan Macar derebeyilerinin
halktan toplad~~~~rüsum, Keçkemet'teki Türk kad~s~n~n ald~~~~rüsumlardan, her halde daha fazlayd~. Türk yönetiminin ba~lang~c~ndaki
y~llarda Keçkemet, Macar Pathöcsy ailesinindi. Fakat Yano~, kral
(Jan Zapolya) ve o~lu Sigismund'dan yana olunca 1556'da Viyana
38

Berlin, Staatsbibl. Orient. Abt. Ms. Or. fol. 492.
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Kral~~Ferdinand, ~ehri bunlar~ n elinden alm~~~ve ~ehrin Aranyhomoka,
yani "Altinkum" denen yar~s~n~~ György Vizkelethy ile karde~i Jakab'a
ve öbür yar~s~n~~ise Janos Liszty'ye ba~~~lam~~t~~39. Viyana kral~,
Türk yönetimindeki topraklar~~çok kez istedi~ine ba~~~lard~. Ve bu
her zaman yaln~zca sembolik bir ba~~~lama de~ildi. Böyle olmad~~~n~~
o zaman~n toprak davalar~~da ispatlamaktad~r. György Vizkelethy,
559'da karde~i Jakab'~~dava etmi~tir. Çünkü, Jakab, ortak mülkleri
olan Aranyhomoka'n~n bir parças~n~~ E~ri Kalesi Dizdâr~~Pâl Zarkâr~dy'ye satm~~t~~40. Öyle anla~~l~yor ki, dava yüzünden, bu sat~~~ o
zaman gerçekle~ememi~tir. Çünkü, daha sonraki bir belgenin belirtti~ine göre, Jakab Vizkelethy 1582'de, Hâkim ~stvân Bâthori'nin
huzurunda Aranyhomoka'daki topraklar~n~~Pâl Zarkândy'nin dul
kar~s~~ile çocuklar~na ~~.5oo alt~n forinte satm~~t~r 41.
Bununla birlikte dava, daha uzun sürmü~tür. Son olarak, 1589'
da Vizkelethy karde~lerin Keçkemet'teki Aranyhomoka'y~~ Viyana
kral~ndan "belirli bir tutar parayla" ald~klar~~ anla~~lm~~t~r 42. Bütün
bunlar, ~unu göstermektedir ki, Macar derebeyli~i hakk~, kar~~l~~~nda
para da ödedikleri için, yaln~zca biçimsel bir ~ey de~ildi. Jânos Liszthy
de ~ehirden kendine dü~en kesimi gene E~ri'lilerden Piyade Yüzba~~s~~
Ferenc Gemessy ile üç arkada~~na satm~~t~r 43. Askeri savunmadan
yoksun olan Keçkemet'te, derebeyiler yaln~zca silâhl~~kuvvetlerini
göstermekle bile haklar~n~~sa~layabiliyordu.
Halk~n, Macar kilisesine dü~en ondal~~~~da (hepsini olmasa bile)
ödemesi gerekmekteydi. Çünkü kar~~~koyduklar~~zaman piskoposun
askerleri gelmekte ve zorla almakta idi.
~ntensif olarak hayvan yeti~tirme ile u~ra~an Keçkemet'liler
bütün bu yükleri kald~ rabiliyordu. Hatta nüfus gittikçe art~yordu:
Ailelerin say~s~, 1546'da 295 iken 1590'da 535'e yükselmi~ti. 1552'de
Segedin'li kuyumcular, ~ehirlerinden kaçmak zorunda kal~nca, Keçkemet'e yaln~zca geçici olarak s~~~nmakla kalmam~~, buraya temelli
yerle~mi~lerdi. Keçkemet'teki refah ve kuyumculu~a kar~~~gösterilen
talep, bunun nedenidir.
39 Bartfai Szabö, L., Pest megye törtenetenek okleveles emlekei 1002-1599.
(= Pe~te vilâyeti tarihsel belgeleri 1002-1599). Budapest 1938, s. 395.
40 Ayn~~eser, S. 399-400.
44 Ayn~~ eser, s. 419.
42 Aym eser, s. 423.
43 Ayn~~eser, s. 407.
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~ehir halk~, öteden beri kürkçü ustalar~na olan ihtiyac~m belirtmi~tir. Kürkçü ustalar~n~n loncalar~~da vard~. Terziler de bir örgütte
toplanarak ç~karlar~n~~savunma~a çal~~m~~lard~r. Buna kürkçü ustalar~~
yüzünden büyük bir ihtiyaçlar~~vard~. Çünkü, kürkçü ustalar~~kendilerine kar~~~dava açm~~t~. Uzun bir zaman süren çat~~ma kürkçü
ustalar~n~n protestosu ile ba~lam~~t~r. Kürkçüler, terzilerin diktikleri
giysilerde kürk i~lerini yapmarnalar~m istemi~lerdir ... ~ehrin sabuncular~~da çok ünlüydü. Yapt~klar~~sabunlar, Türk yönetimindeki
bölgelerin d~~~na da, kuzey Macaristan'a da ihraç edilirdi... Keçkemet demirci ustalar~n~n i~lerine Türkler de de~er verirlerdi. Top
kaideleri ve tekerlekleri yapt~rd~ktan ba~ka devaml~~olarak dövme
çivi de ~smarlarlard~. Çok miktarda yapt~r~lan bu çiviler, özellikle,
Budin köprüsünün bak~ m~nda kullan~l~rd~.
Macaristan'daki tarih yap~tlar~nda, Keçkemet ~ehrinin geli~mesi çok kez ~u biçimde aç~klan~r : ~ehir, daha XVI. yüzy~lda Türk
i~gali s~ras~nda yok olan dolaylardaki köylerin hayatta kalan halk~n~~
içine toplam~§ ve topraklar~n~~kendine ba~lam~~t~r. Bu aç~klama,
K~r~m Tatarlarm~n bu bölgeye getirilerek ortal~~~~kas~p kavurmalar~ndan sonra, XVII. yüzy~lla ilgili olarak do~ru olabilirse de, Türk
yönetiminin ilk dönemi, yani XVI. yüzy~l ile ilgili olarak do~ru
olamaz. Söz konusu ~~o mezra [Agasegyhâza, Bâbon, Bene, Borbâ.sszâllâs, Faegyhâza, Köncsög, Matkö, Monostor, Pahi ve Zomok]
Türk kay~tlarma göre, 1560 dolaylar~nda Keçkemet'lilerin eline
geçmi~~ve ~ehrin s~n~rlar~, böylece büyümü~tür. Fakat, bu mezralarda, de~il 1546' da, daha Türk yönetiminin ba~lar~nda bile kimse ya~am~yordu. Buralar~~daha eskiden bo~alm~~t~r. Birkaç ocaktan kurulu
küçük köy halklar~n~n, tabii âfetlerden korkarak ya da üretim ko~ullar~n~n birdenbire de~i~mesi yüzünden, kendilerine yeni yer aramalar~, o zamanlar hiç de ender bir ~ey de~ildi. ~~o mezradan alt~s~n~n,
bir zamanlar, göçebe Kunlar~n konak yeri oldu~u kesinlikle bilinmektedir.
Köy halklar~, sava~~yüzünden, ocaklarm~~ b~rakmak zorunda
kald~ktan sonra, aralar~ndan hâlâ ya~~yanlar~n, uzun y~llar geçmi~~olsa
bile, baz~~baz~~eski yerlerine gittikleri olmu~tur. Buna birçok örnek
verebiliriz: Türk muharrirleri, 1546' da Szabadszâllâs köyünde bir
ki~i bile bulamad~klar~ndan, Tahrir defterine köyü bo~~olarak kaydetmi~lerdir 44. Oysa, ayn~~yerde, 1559' da ~ l ve 1580' de ise 50 aile
44
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ya~~yordu 45. Als6fülöpszâllâs ve Kisbalâzs köyleri 1559' da bile bo~tu.
Fakat üç y~l sonra birinci köyde ~~o ve ikinci köyde 7 aile ba~kan~n~n
ya~ad~~~~kaydedilmi~tir. Belki de bo~~evlere ba~kalar~~yerle~mi~~ve
bo~altdm~~~olan köyleri canland~rm~~t~r. Her ne olursa olsun, e~er
söz konusu olan ~~o köy XVI. yüzy~l ba~lar~nda Türkler yüzünden
bo~alm~~~olsa bile, daha sonra hiç de~ilse bir tanesinde ya~ant~n~n
yeniden canlanmas~~gerekirdi.
Bu mezralar~n kom~usu olan ve Keçkemet dolaylar~nda bulunan köylerdeki aile ba~kanlar~n~n say~lar~na bakmak ö~retici bir ~ey
olur ... ~imdi, ~ehrin s~n~rlar~n~~ kendisine ba~lad~~~~ve halk~n~~içine
toplad~~~~iddia edilen bu köylerin Türk yönetiminin ilk döneminde
ne oranda bo~ald~~~na bir bakal~m:
~ehir çevresinde bulunan 17 köyde 1546'da ve 159o'da kaç aile
ba~kan~n~n ya~ad~~~n~~ saptamak için Tahrir defterlerini gözden
geçirdik 46 :
Aile ba~kanlar~n~n say~s~~
~~59o' da
1546'da
Yer adlar~~
Adacs
Alsöalpâr
Als6fülöpszâ.11âs
Felsöalp â.r
Ferencsz â.11âs
Jakabsz âllâs
Kerekegyhâza
Kisbalâzs
Kissz âllâs
Lajos
Mizse
Orgovâny
P âka
Szabadszâllâs
Szentkir â.ly
Szentlörinc
Tatârszentgyörgy
Toplam:
Keçkemet ~ehri
45
46

2

32

13

25

24
27

24

~~~

9
14

22

41
12

20

24
39
7
23
41
33
6
282
295

5
16
32
Il

39
48
66
37
24
446
535
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Buna dayanarak diyebiliriz ki yaln~ zca 5 köyün nüfusunda bir
azalma olmu~~ve bunlardan da ancak ikisi bo~alm~~t~r. Öte yandan,
1546'da bo~~olan üç köyde 1590'da köylülerin ya~amakta oldu~unu
söyleyebiliriz. Nüfus art~~~n~ n derecesini ise, en iyi olarak, 17 köyün
toplam nüfusu göstermektedir. 1546'da toplam olarak 17 köyde 282
aile ba~kan~~ya~amaktayd~. Bu say~, 1590'da ise, 446'ya yükselmi~tir.
Yani geçen 44 y~l içinde aile ba~kanlar~n~n say~s~~% 58 artm~~t~r.
Demek ki, bu köylerin nüfusu hemen hemen Keçkemet ~ehrinin
nüfusu ile ayn~~h~zda bir art~~~göstermi~tir.
Bu konu~mam~ zda, Türk kaynaklar~n~ n yard~m~~ve birkaç
iddias~z görü~ümüzle, ancak ~una de~inmek istemi~tik: Tolna'da
gümrük geliri de oldu~u için vergileri yaln~zca Hazine eminlerinin
toplam~§ olmas~~ve Keçkemeete ise Gümrükhane olmad~~~~için halka,
vergilerini Budin'e, kendisinin götürmesine izin verilmi~~olmas~~ iki
~ehrin geli~mesinde ne gibi bir ayr~l~~~ n nedenidir?

