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Macaristan' da 
XVI-XVII. yüzyıllarda 

Osmanlı sancak merkezi olan 
bir şehir. 

_j 

_j 

_j 

Macarca's ı ilk zamanlarda Fehervar, 
daha sonra Szekesfehervar, Almanca'sı 
StuhlweiBenburg, Latince'si Alba Regia 
olup Osmanlılar tarafından Sırpça "beyaz 
başşehir" anlamına gelen "stolni belg
rad"dan türetilen İstolni (istoni) Belgrad 
ve Belgrad-ı Üngürüs adıyla anılmıştır. 
Macaristan'ın batı kısmında Transdanub
ya bölgesinde, Eskiçağ'dan beri meskGn 
olan düz bir alanda X. yüzyılda kurulan şe
hir, Aziz ıstvan döneminde (ı ooo-ı 038 ) 
krallık merkezlerinden biri sıfatını kazan
dı. Burada gömülen ıstvan ' ın halefieri 
bütün Ortaçağ boyunca çoğunlukla bu 
şehirde taç giydi (son defa 1526'da Jan os 
Szapolya i, 1527'de biryİl önce kral seçilen 
Habsburg hanedan ı na mensup Ferdinand) 
ve toprağa verildi. Budin (Buda) ve Ester
gon (Esztergom) zamanla daha büyük 
önem kazandıysa da burası kutsal bir 
merkez olarak saygın lığını korudu. Kral 
Matyas' ın 1490'daki ölümünden az son
ra oldukça bakımsız durumda olan kale 
Habsburg Maximilian ' ın kuwetleri ta
rafından zaptedildi. Ancak 1491 yılında 
ıstvan Bathori ile Pal Kinizsi burayı geri 
aldı. 

Buda- Esztergom-Szekesfehervar üç
geni, stratejik ve manevi önemi dolayısıy
la Osmanlılar'ın başlıca hedefini teşkil et
ti. Budin'in 948'de (1541) ele geçirilme
sinden sonra asıl yönü Viyana olan 950 
( 1543) seferi sırasında Estergon 'un kuşa
tılmasının ardından başında Kanuni Sul
tan Süleyman ' ın bulunduğu 35-40.000 
kişilik Osmanlı ordusu. hemen hemen her 

taraftan bataklıklarla çevrili ve kısmen 
yeniden tahkim edildiği için savunma gü
cü yüksek Szekesfehervar'ı kuşatma altı
na aldı. Bu tarihte Ferdinand ' ın kontro
lünde bulunan kalede, kumandan György 
Varkocs (Warkoch) ile tahminen 6000 ka
dar değişik milletiere mensup muhafız 
vardı. Bazı kaynaklara göre şehir halkı sa
vaşsız teslim olmadan yana idi. Kuşatma 
sürerken dış kaleden iç kaley~ dönmek 
isteyen müdafilere şehir halkı kapıyı aç
madı ve bunun neticesinde Varkocs ve 
yanındakiler hendeklerde can verdiler. 3 
Cemaziyelahir 950'de (3 Eylül 1543) ahali 
ve geri kalan askerler Osmanlılar'la anla
şarak Szekesfehervar' ı onlara teslim et
tiler. Bazı tarihçilere göre Ferdinand'a baş 
eğdikleri ve silah sakladıkları için önde 
gelen sivillerin bir kısmı idam edildi , as
kerler ise serbestçe ayrılabiidi (Peçuylu 
ibrahim, ı. 260-26 1 ). 

XVI. yüzyılın sonuna kadar buraya yöne
lik olarak ciddi bir askeri faaliyete girişil
medi. 1 565'te şehrin Macar hakimi. Györ 
(Yanık) kumandanına teslim olmaya hazır 
olduklarını bildirdiyse de Viyana bu pla
nı durdurdu. Muharrem -Safer 1 DOZ'de 
(Ekim - Kasım 1593) Ko nt Hardegg'in bir
likleri şehri kuşattılar; ancak kalenin yar
dımına gelen Osmanlı kuwetlerinin 3 Ka
sım 'da Pakozd ve İstolni Belgrad arasın
da yenilgiye uğratıldığı sırada yarıda bı
raktıkları kuşatmayı hala belli olmayan 
sebeplerle sürdü rm ediler. Şewal 1 007'
de (Mayıs 1599) şehrin varoş kısmı Macar 
ve Avusturyalı birliklerin beklenmedik hü
cumu neticesinde geçici olarak alındıysa 
da direnen kale ele geçirilemedi. 1 o 1 o·
da (1601) buraya 28.000 kiş i lik kuwet 
sevkedilmesine rağmen başkumandan 
Prens Henri Mercoeur kaleyi ele geçirmek
te zorlandı. General Russworm'un birlik
lerinin hiç kimsenin geçemeyeceği sanı
Ian bataklıkları aşarak Sziget mahallesi
ni ele geçirmesinin ardından diğer dış 

semtler kısa sürede alındı . 22 Reblülev
vel'de (20 Eylül) kanlı bir savaştan sonra 
Avusturyalılar kaleyi zaptettiler. Bir ay 
sonra şehrin yakınında on altı gün süren 
meydan savaşı, burayı geri almak için 
gelen Osmanlı kuwetlerinin yenilgisiyle 
neticelendi. Ancak ertesi yıl Veziriazam 
Yemişçi Hasan Paşa şehri tekrar Osman
lı topraklarına kattı (ı ı Ramazan ı O ı ı 1 
22 Şubat 1603) . Bu ikinci zaptından son
ra seksen altı yıl daha Osmanlı idaresin
de kalan şehir. Budin'in 1 097'de (1686) 
düşmesiyle kısa bir süre için Budin bey
lerbeyiliğinin merkezi rolünü üstlendi. 
Ancak 1687 yılında Avusturyalılar tarafın-
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dan başlatılan ablukanın giderek daha sı
kı uygulanması sonucu 8 Receb 1 099'da 
(9 Mayıs 1688) bir heyet kaleyi teslim şart
larını görüşmek üzere Kral Leopold'ün ya
nma gitti. Nihayet hükümdarm tasdikiyle 
14 Mayıs'ta anlaşma imzalandı ve 19 Ma
yıs ' ta yürürlüğe girdi. Böylece Osmanlı 
idaresi sona ermiş oldu. 

Osmanlı hakimiyeti altında Budin 'e 
bağlı bir sancak merkezi haline getirilen 
şehre ilk gelen sancak beyi Yahyapaşaza
de Ahmed Bey' dir. Bu görevde daha son
ra hayatının uzun kısmını Macar toprak
larmda geçiren Hamza Bey, Budin ve Tı
mışvar (Temesvar) beylerbeyi de olan Ka
sım Paşa. beylerbeyilik payesiyle tayin 
edilen Arnavut Hasan Paşa ve 1 041-1 045 
( 1632-1635) yılları arasında yazdığı Ta
rih'iyle tanınan İbrahim Peçevl (Peçuylu) 
gibi tanınmış simalar da bulundu. 

Şehrin nüfusu hakkındaki bilgiler ol
dukça kısıtlıdır. Osmanlılar'dan önceki dö
nemle ilgili olarak ileri sürülen 7-8000 'lik 
tahminler oldukça zayıf temellere da
yanmaktadır. 1 543'te buraya sevkedilen 
3000 kadar kale erinden 966'ya ( 1558-
59) kadar yalnız 1200 kişi kaldı. Bu rakam 
976'da (1568-69) hafif yükseliş göstere
rek yaklaşık 1400'ü buldu. Bu askerlerin 
fazla kalabalık ailelere sahip olmadıkları 
söylenebilir. Sancak merkezindeki tirnar 
erlerinin ve bunların cebelülerinin sayısı 
SOO'ü, aileleriyle birlikte 1 000-1200 kiş iyi 

pek aşamadı. Esas Macar ahaliden. 971-
973 (1563-1565) yıllarmda İçkale'de çok 
düşük sayıda ( 15 hane). Dışkale'de biraz 
daha fazla (78 hane) ve ayrı bir birim ola
rak deftere geçirilen. fakat dış mahalle
lerinden birini oluşturan İngovany'da kırk 
üç hane olmak üzere toplam 1 36 cizye 
hanesi tesbit edildi. 1200 -1 SOO kişiye te
kabül eden bu rakam daha sonra azal
maya yüz tuttu. Sancağın lll. Murad dö
neminden ( 1574- 1595) kalma t ek t ahrir 
defterinde sadece elli evli aile reisi kayde
dilmişti. Asıl nüfusun idari ve askeri mer
kezlerden daha güvenli yerlere gitmesi 
Macar topraklarında genel bir eğilimdi. 

Fethedilen diğer yerlerde de yapıldığı 
gibi Osmanlılar şehirdeki kiJiselerin ço
ğunu camiye çevirdiler. Katedralin ilk za
manlarda Katolikler'in elinde bırakılması 

alışmışın dışında bir durumdu. Bunun se
bebi ise içinde Macar krallarının mezarla
rının varlığıdır. Yirmi beş yıl sonra 1 568'
de l l. Selim bunlardan geri kalan larının 

atılmasını emrettiyse de bu emrin tam 
olarak yerine getirilemediği, XVII. yüzyı-
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!ın başlarında şehre giren Alman asker
lerinin üç dokunulmamış mezarı yağma 
etmiş olmalarından anlaşılmaktad ı r. Ro
men tarzında yapılan bu mabed bir ara 
cephanelik olarak kullanılmıştı. 

Budin'e yakınlığı. iktisadi ve dini önemi 
sebebiyle eskiden beri başta gelen bir ti
caret merkezi olan şehir XVI. yüzyılda bu 
durumunu korudu. Bir yandan gümrük 
listeleri. öte yandan yüksek sayıdaki dük
kaniarın mevcCıdiyeti bunu ispatlar. An
cak daha sonra ticari faaliyetler oldukça 
azaldı ve 967'ye (1560) doğru en düşük 
seviyesine indi. 982'de (1574) yeniden 
canlanma başladı; 988-992 (1580-1584) 
arasında istikrarını sürdürdü. Nitekim 
mukataa defterlerindeki kayıtlara göre 
gelir yekünü 1547-1 548'in altı ayında 
86.800; 1 558'in üç buçuk ayında 17.638; 
1 560-1 561'in altı buçuk ayında 26.667; 
1574'ün beş buçuk ayında 91.512,5; 
1 580-1 581'in tam karneri yılında 1 56.080, 
sonraki tam yılda 119.351 ve bir sonraki 
tam yılda 92.137 akçe dolayındaydı. Bu 
gelirlerin büyük kısmı buradan geçen sı
ğır sürülerinden sağlanıyordu, yerli pa
nayırların katkısı da yüksekti. 1574 ve 
1 580-1 584 yıllarında bir yandan İtalya. 
öte yandan Avusturya ve Almanya istika
metine sevkedilen 106.000'den fazla sı

ğır buradan geçmişti. Aynı zamanda baş
ka hayvani ve bitkisel ürünler dışında ma
deni emtia da ihraç malları arasında yer 
alıyordu. İthalatla ilgili bilgiler kısıtlı ol
masına rağmen İstolni Belgrad'ın yörede 
başta gelen bir dağıtım merkezi olduğu 
söylenebilir. 

951 (1544) ve 967 (1560) yıllarına ait 
bilgilere göre şehirdeki miri dükkaniarın 
sayısı 1 01'den 112'ye yükselmişti. Kiraya 
verilen bu satış yerleri ve tezgahlar ara-
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sında helvacı. bakkal, debbağ, saraç. kaz
zaz, berber. kuyumcu. çilingir. çizmeci, 
kalaycı, şimşirci, sertıraş. pabuççu. bi
berci, madrabaz. hallaç. dülger. remmal 
vb. bulunuyordu. Bunlardan Sziget ma
hallesindeki yirmi üç dükkandan on altısı 
Macarlar tarafından işletiliyordu. 

İstolni Belgrad'dan beklenen vergilerin 
yıllık hasılı hem 1570 icmal defterinde 
hem de lll. Murad dönemi mufassal def
terinde tahmini bir rakam üzerinden tes
bit edilmişti (36.000 akçe) Buradaki ver
gi çeşitlerine göre şehir halkı vergilerinin 
yüzde 47'sini hububat. 28'ini ise şıra üre
timinden ödemekteydi. Bunların dışın
da müslümanların bağları ve diğer zirai 
ürünleri için ödenen vergiler de vardı. Ay
rıca şehirde 3000 akçe vergi kayıtlı bir ba
rut değirmeni bulunuyordu. Yine iki de
ğirmenle bir çayırın gelirinin Hacı Bektaş 
Tekkesi'ne vakfedilmiş olması, bu tarika
tın XVI. yüzyılda İstolni Belgrad'da yer
leşmiş olduğuna delalet eder. 

İstolni Belgrad sancağı sınır boylarında 
bulunduğu için ona bağlı yerleşim mer
kezlerinin sayısı devamlı değişmekteydi. 
Sürekli vergilendirilen köylerin yanı sıra 

. geçici olarak Osmanlı hakimiyeti altına 
giren pek çok yer vardı. Hatta bazı def
terlere henüz hiç fethedilmemiş bölge
lerin yerleşim merkezleri de kaydedilmiş 
ve tirnar sahiplerine dağıtılmıştı. Tahrir 
zamanında mükellefiyeti "ber-vech-i tah
min" şeklinde tesbit edilen ve "hali ez
raiyyet" ifadesiyle gösterilen bu yerleşme 
birimleri çoğunlukla bu kapsama girmek
tedir. Bu tür yerlerin deftere alınmasın
daki amaç. Avusturya ile yapılan görüş

melerde delil olarak kullanabilmekti. Ni
tekim 1 563 -1 565 yıllarında cizye ödeyen 
250'ye yakın yerleşme yerinin sancağın 

çekirdeğini oluşturduğu ve bu rakama 
dayanarak 1 570 icmal defterinde sırala

nan yaklaşık600 yerleşme biriminin (şe
hir, kasaba, köy) ve daksana yakın mezra
anın büyük oranda bu kategoriye dahil 
olmadığı öne sürülebilir. 

XVII. yüzyılda sancağa ait bilgilere pek 
rastlanmamaktadır. Bu yüzyılda burada 
bulunan uiCıfeli asker sayısı bir hayli azal
mıştı. Fakat başka bir sistem içinde görev 
yapan muhafıziarın var olduğu söylene
bilir. Osmanlı döneminden sonra yapılan 
ilk Habsburg tapu listesinde aralarında 
birçoğu harap olmak üzere 258 evin tes
bit edilmiş olması, nüfusta XVI. yüzyıla 
göre büyük bir değişikliğin meydana gel
mediğini göstermektedir. 

İstolni Belgrad'da kale dışında Osman
lı inşaat faaliyetleri oldukça sınırlı görün
mektedir. Burada yalnız bir iki cami ile 
mescid ve iki hamam olduğu bilinmekte
dir. Kalıntıları bugüne kadar ulaşabilen 
hamamlardan biri, 1 559-1 563 arasında 
Budin beylerbeyi olan Güzelce Rüstem 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Szekesfehervar, Osmanlı idaresinden 
sonra özellikle XVIII. yüzyılda barak üsiCı
bunda yapılan kilise ve evlerle donatıl
mıştır. Şehir merkezi zamanımızda da bu 
görüntüyü yansıtmaktadır. Günümüzde 
Fejer ilinin (megye) merkezi ve bir pis
koposluk olan şehrin nüfusu 1 OO .OOO'i 
aşmıştır (ı 995'te ı 08 070). Bu nüfusuy
la Macaristan'ın büyük şehirlerinden biri 
olan Szekesfehervar'da özellikle ll. Dün
ya Savaşı'ndan sonra sanayi hızla geliş
miştir. Şehirdeki başlıca sanayi dallarını 
elektronik eşya. alüminyum üretimi, ta
kım tezgahları teşkil .eder. Avrupa'nın en 
büyük otobüs fabrikalarından biri de bu
rada bulunmaktadır. 

Güzelce Rüstem Paşa Hamarnı'nın kalıntılarını gösteren 

eski bir fotoğraf (Molnar, lv. XXXVI) 
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Kuzey Avrupa'da ülke. 
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İskandinav yarımadasının doğu yarısı
nı kaplayan İsveç, güney-kuzey doğrultu
sunda Baltık denizi ve bu denize bağlı 
Botni (Bothnia) körfezi boyunca uzanır: 
uzunluğu 1600, genişliği 400 km. kadar
dır. Batı ve kuzeyinde Norveç, kuzeydoğu
sunda Finlandiya, güneybatısında Katte
gat ve Sund boğazlarıyla ayrıldığı Dani 
marka bulunur. Meşruti kral lı kla yöne
tilen ülkenin resmi adı Konungariket 
Sverige, yüzölçümü 449.964 km2 , nüfu
su 8.900.000 ( 1999), başşehri Stockholm 

( 718.462 [ ı 997 [). diğer önemli şehirleri 
Göteborg (454 016), Malmö (248 007), 
Uppsala ( 184 507) ve Linköping'dir 
(131.898). 

I. FiZİKI ve BEŞERi COGRAFYA 

İsveç'in kuzey yarısı, Norveç sınırını 
oluşturan Kjrelen sıradağlarından doğuya 
doğru Botni körfezine kadar alçalan ge
niş ve uzun bir yamaç biçimindedir (La
ponya'daki Kebnekajse zirvesi, 2123 m.). 
Ülkenin orta kesimleri, Dördüncü zaman 
buzunarının derin izler bıraktığı ve gölle
rin fazlaca yer kapladığı bir çöküntü ala
nı durumundadır. Orta İsveç'i meydana 
getiren bu çöküntü alanının güneyinde 
Danimarka, Hollanda ve Belçika'daki yü
zey şekillerini hatırlatan alçak ovalık ke
simler uzanır. İsveç'in iklimi İskandinav 
yarımadasının batı yarısını kaplayan Nor
veç'inkinden farklıdır. Zira yarımada bo
yunca uzanan İskandinav dağları Nor
veç'te hissedilen okyanus etkilerinin İs
veç'e geçmesine engel olur: bu yüzden ik
lim daha sert ve yağışlar daha azdır. Or
talama sıcakl ı klar kuzeyden güneye ve 
batıdan doğuya doğru artar. Yıllıkyağış 
tutarları ise sıcaklığın aksine kuzeyden 
güneye ve batıdan doğuya doğru gittik
çe azalır. 

Avrupa ülkeleri arasında Finlandiya'dan 
sonra ormanlık alanları en geniş ülke is
veç'tir (toprakların '7'o 54'ü). Ormanların 
büyük bir kısmı iğne yapraklı ağaçlardan 
meydana gelmekle birlikte bunların ara
sında yayvan yapraklı ağaçlara da rastla
nır. Akarsular dik eğimli yamaçlardan in
dikleri için kısa boylu olup ulaşıma elve
rişli değildir: ancak elektrik üretimine ve 
tomrukların yüzdürülerek belli merkezle
re ulaştırılmasına uygundur. Ülkede göl 
sayıs ı fazladır: Vanern (5550 km 2). Vattern 
( 1900 km2) gibi en büyükleri güney kesim
lerde bulunur. Bunlardan bazıları tekto
nik kökenlidir: bazıları ise yer yer mo ren 
(buzultaş) yığınlarının gerisinde oluşmuş 
doğal set gölleridir. 

Avrupa'nın seyrek nüfuslu ülkelerinden 
biri olan isveç'te km 2 'ye 21 ,6 kişi düşer. 
Kuzeyin tenhalığına rağmen nüfusun % 
80'i, 60. kuzey paralelinin güneyinde ya
şar ve kalabalık şehirlerin tamamı bu ke
simde toplanmıştır. Resmi dil halkın % 
90'ının konuştuğu İsveççe'dir: ikinci dili 
Fince teşkil eder. Büyük çoğunluk Luther 
mezhebine mensuptur (% 89). 

Sert iklim şartları dolayısıyla toprakla
rının sadece % 8'i tarıma elverişli olan İs
veç'te en fazla şeker pancarı, buğday, ar-
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pa, yulaf ve patates yetiştirilir. Hayvancı

lıkta sığır ve domuz sayısı 4 milyona ya
kındır: koyun sayısı ise çok daha geri du
rumdadır. Komşusu Norveç kadar değil
se de balıkçılık, özellikle ringa avcılığı İs
veç ekonomisinde önemli bir yer tutar. 
Ülkenin asıl ekonomik gücü orman ürün
leriyle demir cevheri yataklarına dayanır. 

Maden kömüründen mahrum. fakat bu
na karşılık hidroelektrik enerjisi bakımın

dan son derece zengin olan İsveç . kaynak
larını iyi kullanar ak önemli bir sanayi ül
kesi durumuna gelmeyi başarmıştır. Ül
kenin yarıdan fazlasını kaplayan orman
lar çeşitli sınai ham madde kaynağıdır. ih
raç edilen mallar arasında orman ve ka
ğıt ürünleri başta gelir (kereste ve kağıt 
hamuru ihracatın dörtte üçünü kapsar). 
İkinci sırada yer alan en önemli endüstri 
kolunu meydana getiren demir çelik üre
timi ise gerekli ham madde ihtiyacını, ay
nı zamanda Avrupa'nın da en zengin de
mir cevheri damarı olan ülkenin kuzeyin
deki Lapland demir yataklarından temin 
eder. 

Ulaşım 11 .200 kilometreyi bulan de
miryolları. 134.000 kilometreye ulaşan 
karayolları ve tarifeli seferlerin yapıldığı 
kırk sekiz havaalanına sahip havayolları ile 
sağlanır. Son yıllarda önemli bir artış gös
teren turizm gelirleri 3,5 milyar Ameri
ka Birleşik Devletleri dolarının üzerinde
dir. Daha çok kağıt. orman ürünleri. de
mir çelik, çeşitli makinelerden oluşan ih
racatın ve makineler. kimyasal ürünler, 
petrol, gıda maddeleri, tekstil ürünlerin
den oluşan ithalatında yapıldığı ülkelerin 
başında Almanya, İngiltere. Norveç, Ame
rika Birleşik devletleri, Danimarka ve Fin
landiya gelmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Selam i Gözenç, Avrupa Ülkeler Coğrafyası ll : 
Kuzey, Batı ve Orta Avrupa Ülkeleri, istanbul 
1983, s. 21-38; Nazmiye Özgüç, Turizm Coğraf
yası, istanbul 1984, s. 190; Erol Tümertekin, 
Ekonomik Coğrafya, İsta nbul 1984, s. 264-
265, 292, 300; "İsveç", Bertelsmann: Bugün
kü Dünyamız Atlas Ansiklopedi, Güterslah 
1993, s. 16-19. 

lıiJ DİA 

Il . TARİH 

Avcı toplulukların eski bir dolaşım ve 
yerleşim bölgesi olan İsveç'in diğer İskan
dinav halkları ile sıkı bir ilişki içinde geçen 
ilk tarih çağları efsanelerle doludur ve 
Avrupa'nın genel oluşumundan uzak bir 
coğrafyada tarih sahnesine çıkışı oldukça 
geçtir. Bu dönemde isveç ortak mabed
Ieri Uppsala'da yer alan, kuzeyde Götarlar 
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