
dine'ye gelen Cüheyneli kişiye ödedi (Vakı

dl. ll , 775-776) . 
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SiGARA 

(bk. TÜTÜN). 

SİGETVAR 

Macaristan' da 
Baranya idari birimine bağlı 

tarihi bir şehir. 

_j 

-, 

_j 

Macaristan'ın güneybatısında Hırvatis

tan sınırına yakın bir mevkide Almas çayı 

yanında ve bataklıkları içinde bulunan ve 
"ada kale" anlamına gelen Szigetvar, XVI 

ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı sancak mer
kezi olup Türk kaynaklarında Sigetvar, bu

gün ise Zigetvar diye geçer. Şehrin adı ilk 
defa 1391 yılında kaleme alınan bir belge

de Sziget (Zygeth) şeklinde Somogy idari 
birimine bağlı yerleşim merkezleri arasın
da anılır. Zamanla 1449'a kadar kalesi ya

pılarak bir şehir statüsü kazanmış olma
lıdır. 

950'de (ı 543) Osmanlılar'ın Estergon 
(Esztergom) seferinden sonra Sigetvar, Ma
car serhat kaleleri içerisinde stratejik bir 
önem kazandı. Burada yerleşmiş olan as
kerler Osmanlı hakimiyeti altındaki bölge
lere sık sık akınlar düzenleyip halktan ver
gi toplamaya çalıştı. Kalenin bu stratejik 
konumunu iyi bilen Osmanlılar, hisarı ilk de
fa Budin Valisi Toygun Paşa kumandasında 
962'de (1555) muhasara ettilerse de ba
şarılı olamadılar. Bir yıl sonraki bir başka 
kuşatmadan da sonuç alamadılar. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'ya kar

şı yürütülmesi düşünülen son seferi sı

rasında 18 Muharrem 974'te (5 Ağustos 

ı 566) Sigetvar'ın önlerine varıldı. Bu sıra

da şehir bir kale ile eski ve yeni kentten 

oluşan üç parça halindeydi ve bunlar bir

birine köprülerle bağlanmıştı. Kale yine 

etrafı surla çevrili bu iki şehrin kuzeyinde 

bulunuyordu. Etrafında su dolu hendekler 

vardı. Kalenin kumandanı Güneybatı Ma

caristan'ın önde gelen asilzade ailesinden 

Kont Miklos Zrinyi'ydi. Bir ay süren kuşat

mada her iki tarafta yüksek miktarda can 

kaybı oldu. Yoğun top ateşi ve hendekler

deki suyun akıtılmasından sonra 13 Ağus

tos'ta eski şehir kısmı, 19 Ağustos'ta da 

yeni şehir bölümü alındı. Kalede direniş 

sürdü. Üç umumi hücumun ardından S 

Eylül'de açılan bir lağıma (tünel) yerleşti

rilen humbaranın ateşlenmesiyle kalenin 

altında müdatilerin sakladığı barut mahze

ni ateş aldı ve ardarda patladı . Savunma

nın çökmesi üzerine ümitsiz duruma düşen 

Zrinyi yanındaki askerlerle kaleden huruç 

hareketine giriştiyse de yaralı halde esir 

düştü. Başı kesilip Gy6r (Yanıkkale, Raab) 

· yakınlarında beklemekte olan Habsburg 

Kralı ll. Maksimilyan'a gönderildi. Bu ara-

SiGETVAR 

da kaleye yapılan hücumdan biraz önce 

Kanuni Sultan Süleyman burada vefat et

ti. İç organlarının Sigetvar'da gömüldüğü 
yolundaki iddialar geç tarihli kaynaklarda 

yer alır ve şüpheyle karşılanır. Olayların ta

nığı olan Feridun Bey, Sigetvar'ın fethiyle 

ilgili yazdığı eserinde bu konuda hiçbir şey 

söylemez. Buradaki gerçekyeri henüz sap" 
tanamayan Kanuni Türbesi'nin ne zaman 

inşa edildiği bilinmemektedir. Kale alınıri

ca süratle güçlendirildi ve içinde bir cami 

inşa edildi. İç ve dış kalenin etrafındaki 
hendek temizlendi, burç ve bedenleri ta

mir edildi. Hemen ardından 978'de (ı 570) 

bölgenin tahriri yapıldı. icmal kayıtlarını 
ihtiva eden bu tahrirle ilgili bir defter bu

güne ulaşmıştır (BA, TD, m. 503). 

Osmanlılar'ın eline geçen Sigetvar yeni 
bir sancak merkezi sıfatını kazandı ve ilk 
sancak beyi daha önce Peçuy (Pecs) alay 
beyliği yapan İskender Bey oldu (BA, KK, nr. 
74, s. 102; BA, MAD, nr. 563, s. 54; Peçuylu 
İbrahim , ı . 420) . Adı geçen idari birimde, 
987 (1579) yılında Drava nehrinin kuze
yindeki bölgede önceden kısmen Peçuy ve 
Mohaç livalarına ait olan Harşan (Nagyhar
sany), Şikloş (Sik16s), Şelin (Sellye), Vaşkasen
marton (Vaskaszentmarton), Gırugal (Görös
gal), Sigetvar, Bobofça (Bab6csa). Berzençe 

Feridun Ahmed Bey'in Nüzhetü 'l·esrari'l-ahbar der Sefer-i Sigetvar adlı eserinde Sigetvar Kalesi'nin kusatılmasını göste· 
ren minyatür [TSMK, Hazine, nr. 1339, vr. 32'-33') 
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SiGETVAR 

Sigetvar Kalesi'nin içinden bir görünüş 

(Berzence), Şegeş (Segesd) ve Kanüe (Nagyk, 
Kanizsa) olmak üzere toplam on nahiye bu
lunuyordu. Doğudaki komşusu Mohaç-Sek
çöy (Moh;ks-Szekcs6), kuzeydekiler ise Peçuy 
ve Kopan (Koppany) sancaklarıydı; batıda 
ve kuzeybatıda sınırları siyasi duruma gö
re değişmekteydi. Özellikle Kanüe nahiye
sindeki köy ve kasabaların çoğu bu dönem
de henüz kesin biçimde Osmanlı kontrolü 
altına giremedi. 

1 594 Haziran ayında batıya doğru iler
leme politikası çerçevesinde burada daha 
önce beş defa sancak beyliği görevinde bu
lunan Tiryakl Hasan, Sigetvar beylerbeyi
liğine getirildi ve buraya Pojega (Pozsega), 
Peçuy, belki Kopan ve Mohaç livaları da bağ

landı (BA, MD, nr. 73, s. 104, hk. 236; s. 
412, hk. 905; KK, nr. 344, s. 362-363) . İki 
yıl sonra bu paşalık kaldırılarak tekrar san
cak oldu. 1600'den itibaren Sigetvar, bey
lerbeyi gelir kaynağını (has) ve ara sıra da 
ikamet yerini oluşturarak Kanüe vilayetinin 
bir parçası haline geldi. Bu sebeple XVII. 
yüzyılda Sigetvar'a sancak beyi düzenli bi
çimde tayin edilmedi. 

Şehrin 1 554'teki yoğun Macar nüfusu 
1 579'a kadar buradan tamamıyla ayrıldı. 
1 Şaban 987 (23 Eylül1579) tarihini taşı
yan ve sancağın bugüne kadar gelen tek 
mufassal tahrir kaydını ihtiva eden defter
de yalnız beş çingene ailesi anılır (München, 
Bayerische Staatsbibliothek. Cod. Turc, nr. 
138, vr. 44b). Ayrıca şehrin dışında ayrı bir 

kasaba olarak gösterilen yerde Kanu111 Sul
tan Süleyman evkafı olduğu belirtilen on 
iki hücreli bir zaviyeye ait kayıtlar yer alır. 
Zaviyede bir şeyh ve hatip, iki müezzin, bir 
devirhan, bir kayyım vazife yapmaktaydı . 

İki müslüman mahallesinde (Mehmed Ba
yezid ve Veli Ali) elli bir erkek nüfustan 
ibaret müslüman kayıtlıydı ve bunların yir-
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mi dokuzunun baba adı mühtedi olduk

larını çağrıştıran "Abdullah" nisbesini ta

şımaktaydı. Kalede ise zamanla azalan Os

manlı muhafızları hizmet etmekteydi. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar şehre hıristi

yan aileleri tekrar yerleşti. Bunların çoğu 

büyük ihtimalle Sırp menşeliydi. 1675 ta

rihli bir şikayet kaydında bunların iki cami 

arasında meyhaneler açıp müslümanları 

namaza gitmekten engellediği, ayrıca Çin

geneler' e müzik çaldırarak gürültülü bir şe
kilde eğlendikleri belirtilir (Das osmanische 

"Registerbuch der Beschwerden", vr. 63b, 

h k. 4) . Sigetvar, uzun süren ablukadan ve 

Viyana'da yapılan görüşmelerden sonra 

1689 Şubat ayında Habsburglar'a teslim 
oldu. 

Şehirde yapılan Osmanlı eserlerinden 
Kanuni Sultan Süleyman Camii kalenin için
de kesik minaresiyle bugüne ulaşmıştır (bk. 
KANÜNi SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ). Sonrac 
dan kiliseye çevrilen, Ali Paşa Camii olarak 

· tanınan ikinci ibadet yerinin tjanisi şimdiye 

osmanlı 

ordusunu 
Sigetvar 

Kalesi'nin 
önünde 

gösteren 
minyatür 
(Lokman 

b. Hüseyin, 

Hünerniime, 

TSMK, 

Hazine, 

nr. 1524, 
Il, ;,.., 277'-278') 

kadar bilinmemekteydi (DİA, ll, 429) . Bir
birini teyit eden bazı verilerden bu kişinin 
kuşatma sırasında yeniçeri ağ ası, 1568'
den beri kaptanpaşa görevini ifa eden ve 
1571 İnebahtı seferinde ölen, Sigetvar'da 
ise bir vakıf ve bir değirmen sahibi olan 
Müezzinzade Ali Paşa olduğu anlaşılmak
tadır (b k. ALİ PAŞA cAMii). Bu caminin ya
kınında kullanma amacı belli olmayan bir 
"Türk evi" daha vardır. Ayrıca kale surla
rının bir kısmı Osmanlı döneminde yapıl
dı veya genişletildi. 

Sigetvar'ı tasvir eden ve XVI. yüzyılda 
yapılan Türk minyatürleri gerçekçi olmala
rıyla dikkat çeker. "Sigetvarname" vb. ad
lar altında muhasara ile ilgili birkaç tarih 
yazılmıştır. Bunlar içinde en meşhuru Ni
şancı Feridun Ahmed Bey'in kaleme aldı
ğı , minyatürlerle süslü Nüzhetü'l-esrô.
ri'l-ahbô.r der Sefer-i Sigetvar'dır. Şehrin 
dışında Kapasvar yoluna düşen ve sulta
nın çadır yeri olarak bilinen mevkide 1994 
yılında Kanuni'nin büyük boy b üstü dikile
rek Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ta
rafından açıldı, birkaç yıl sonra da yanına 
Miklos Zrfnyi'nin benzer heykeli ilave edil
di. Nüfusu son zamanlarda azalma eğili
mi gösteren ve 2001 yılında 11.353 kişiye 
düşen Sigetvar'da 1996'dan beri Türkiye 
Cumhuriyeti'nin fahrl konsolosluğu faali
yet göstermektedir. 
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SIGGEL, Alfred 
(1884-1959) 

Alman şarkiyatçısı. 
_j 

Berlin'de doğdu ve burada 1905-1911 
yılları arasında tabii bilimler öğretmenliği 
yaptı. Daha sonra dışarıdan liseyi bitirerek 
yine Berlin'de matematik ve tabii bilimler 
öğrenimi gördü. 1913'te Walter Nerst'in 
yanında doktorasını tamamlayınca 1919'a 
kadar öğretmenliğini lisede sürdürdü. 1919 
yılından itibaren Sosyal Demokrat Parti 
bünyesinde siyasi faaliyetlere katıldı; bu 
arada Berlin eğitim müdürlüğü ve 1926-
1933 yılları arasında Berlin'in Lichtenberg 
bölgesi belediye başkanlığı görevlerinde bu
lundu. Naziler tarafından belediye başkan
lığından uzaklaştırılması üzerine tekrar üni
versitede okumaya başladı ve Doğu dilleri 
derslerine devam etti. Özellikle islam tıp 
tarihiyle ilgilenmesinde Paul Diebgen'in teş
vikleri rol oynadı. 1941'de Richard Hart
mann'ın aracılığıyla Prusya Bilimler Aka
demisi'nce simyaya dair Arapça el yazma
larının katalogunu hazırlamakla görevlen
dirildL Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin 
Akademisi'nde görev aldı ve 1946'dan iti
baren üniversitede ders verdi. 194Tde Do
ğu Araştırmaları Enstitüsü'nün yöneticilik
lerinden birine getirildi. 1950'de siyasi gö
rüşleri sebebiyle Berlin Akademisi'nden ay
rıldı ve yeni kurulan Mainz Akademisi'ne 
girdi. 23 Şubat 1959'da Mainz'de öldü. Da
ha çok tabii bilimler alanında uzmanlaşan 
Siggel elli yaşından sonra Doğu dillerine 
yönelme cesaretini göstermiş ve sahip ol
duğu birikim temelinde yaptığı çalışma
larla bilhassa tıp, astronomi ve eczacılık 
alanlarında Ortaçağ İslam a.Jimleri tarafın
dan telif edilen eserlerin tanınmasına kat
kıda bulunmuştur. 

Eserleri. 1. Thermodynamische Un
tersuchungen an Kupfersulfat (Berlin 
ı 9 ı 3). Bakır sülfat hakkında termodina
mik araştırmalarla ilgili doktora tezinin ba-

sılmış şeklidir. 2. "Gynakologie, Embryolo
gie und Frauenhygiene aus dem 'Paradies 
der Weisheit über die Medizin' des Abü !:la
san 'Ali b. Sahl Rabban at-Tabari nach der 
Ausgabe von Dr. M. Zubair aş-Şıddiqi, Ber
lin-Charlottenburg 1928" ( Quellen und Stu
dien zur Geschichte der Naturwissenschaf
ten und der Medizin, VIII 1 Berlin 1942]. s. 
2ı6-272). Ali b. Sehl Rabben et-Taberi'nin 
Firdevsü'l-J:ıikme fi't-tıbb'ındaki cenin ve 
doğumla ilgili kısmın tercümesidir. 3. Ka
talog der arabischen alchemistischen 
Handschriften Deutschlands. Union 
academique international (I-lll. Berlin 
ı949-ı956; 1: Handschriften der Öffentlic
hen Wissenschaftlichen Bibliothek ffrüher 
Staatsbibliothek Berlin], ı949; Il: Hand
schriften der ehemaligen Herzoglichen Bib
liothek zu Gotha, 1950; III: Handschriften 
der Öffentlichen Bibliotheken zu Dresden, 
Göttingen, Leipzig und München, ı 956). 
Simyaya dair çeşitli Alman kütüphanele
rinde bulunan Arapça el yazmalarının ka
talogudur. 4. Arabisch-Deutsches Wör
terbuch der Stoffe . aus den drei Na
turreichen, die in arabischen alchemis
tischen Handschriften vorkommen, 
nebst Anhang: Verzeichnis chemischer 
Geriile (Berlin ı950). Simyaya dair Arap
ça el yazmalarında geçen bitki, hayvan ve 
minerallerle ilgili konularda yaklaşık 2900 
terimin Almanca karşılıklarını ihtiva eden 
bir sözlüktür. Kitabın sonunda kimyasal 
süreçlerde kullanılan aletlerin bir listesi bu
lunmaktadır. S. Die indischen Bücher aus 
dem Paradies der Weisheit über die 
Medizin des 'Ali Ibn-Sahl Raban at
Tabari (Wiesbaden ı950). Ali b. Sehl Rab
ben et-Taberl'nin Firdevsü'l-J:ıikme fi 't
tıbb'ındaki Hintliler'in tıbba dair kitapla
rıyla ilgili kısmın tercümesidir. 6. Deckna
men in der arabischen alchemistischen 
Literatur (Berlin ı951). Arapça simya li
teratüründeki lakaplar hakkındadır. 7. Die 
propiideutischen Kapitel aus dem Pa
radies der Weisheit über die Medizin 

Alfred 
Siggel 

SiGORTA 

des 'Ali Ibn-Sahl Raban at-Tabari, über
setzt und erliiutert (Wiesbaden 1953). Ali 
b. Sehl Rabben et-Taberl'nin Firdevsü'l
J:ıikme fi't-tıbb'ındaki "Birinci Nevi"nin ta
mamı ile "İkinci Nevi"nin ilk iki makalesi
nin çevirisidir. 8. Das Buch der Gifte von 
Gabir Ibn-lfayyan: Arabischer Text in 
Faksimile (Hs. Taymur, Tibb 393, Kairo), 
übersetzt und erJautert (Wiesbaden 
ı958). Cabir b . Hayyan'ın Kitabü's-Sü
mum ve def'i maçlarriha adlı eserinin 
neşri ve tercümesidir. 

Makaleleri: "Das Sendschreiben: Das 
Licht über das Vertahren des Hermes der 
Hermesse dem, der es begehrt" (Isi., XXN 

ıı937J, s. 287-306, Hermesü'l-Herarnise 
hakkındadır); "Mitteilungen über das 'Buch 
der aufgehenden Sterne' des Mul)ammad 
b. Abi'l-Hair al-Hasani" ( Quellen und Studi
en zur Geschichte der Naturwissenschaf
ten und der Medizin, sy. 8 !Berlin ı94ı
ı942]. s. 435-457, Muhammed Ebü'l-Hayr 
el-ErmeyGnl'nin en-Nücümü'ş-şarii).at:ı üze
rinedir); "AI-Kindi's Schrift über die zusam
mengesetzten Heilmittel" ( Sudhoffs Arehiv 
{ür Geschichte der Medizin und der Na
turwissenschaften, XXXVII ILeipzig-Wies
baden ı953]. s. 389-393 , KirrdJ'nin Risale If 
ma'rifeti l).uva 'l-edviyeti'l-mürekkebe adlı 
risalesi hakkındadır; eserlerinin tam lis
tesi için bk. Spuler- Wagner, s. ıo-ı4). 
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!il MEHMET SUAT MERTOGLU 

SİGORTA 
L _j 

İtalyanca'da "kişinin kendisini güvende 
hissetmesi, güvence" gibi anlamlara ge
len securite kelimesi Türkçe'ye sigorta şek
linde geçmiştir. Aynı anlamda olmak üzere 
ingilizce'de security veya insurance, Fran
sızca'da assurance, Almanca'da versiche
rung kelimeleri kullanılır. Bilindiği kada
rıyla islam hukuk literatüründe ilk defa 
İbn Abidin tarafından sevkere kelimesiy
le sigortadan söz edilmiş olup (Reddü'l
muf:ıtar, IV, ı70), günümüz hukuk ve fıkıh 
çalışmalarında Arap dilinde sigorta "güven 
telkin etmek ve güvence vermek" anlamla
rındaki te'mln kelimesiyle ifade edilmek
tedir. Zamanımızda sigorta kelimesi hem 
sigortalılarla sigartacı arasında gerçekle-
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