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lýþtý. 1662’de baþlayan Osmanlý-Habsburg
savaþlarý Uyvar’ý Osmanlý hedefi haline ge-
tirdi. Sefere çýkan Köprülüzâde Fâzýl Ah-
med Paþa yolu üzerindeki Györ (Yanýkkale),
Komarno (Komaran) ve Uyvar gibi üç kuv-
vetli istihkâm arasýnda uzun istiþarelerin
ardýndan Uyvar’ý seçti. Osmanlý ordusu 17
Aðustos 1663’te burayý kuþattý. Þiddetli
çarpýþmalar 26 Eylül’e kadar sürdü. Kaleyi
savunan Adam Forgács’ýn halkýn serbest-
çe dýþarýya çýkmasý karþýlýðýnda teslim ol-
masýyla Uyvar Osmanlý idaresi altýna gir-
di. Osmanlýlar kalede önemli miktarda as-
ker býraktýlar, surlarý da onardýlar. Vasvar
Antlaþmasý ile (9 Aðustos 1664) buradaki
Osmanlý hâkimiyeti tasdik edildi.

Uyvar Osmanlý idaresine girince ayný ad-
lý eyaletin merkezi haline getirildi. Eyale-
tin ilk beylerbeyiliðine kalenin alýnmasýn-
dan sonra 4000 askerle burada muhafaza-
da kalan Kurd Mehmed Paþa tayin edildi.
1074 Rebîülâhirinde (Kasým 1663) Vezir
Sarý Hüseyin Paþa, Uyvar muhafýzlýðýna ge-
tirildi ve 1664 Mayýsýna kadar görev yap-
tý. Ardýndan Küçük Mehmed Paþa onun
yerini aldý. Uyvar Kalesi fethini takip eden
yýllarda (1075/1664-65) ve sonrasýnda Ma-
caristan ve Balkan ülkelerinden getirilen
sipahilerle güçlendirildi ve tam bir askerî
garnizona dönüþtürüldü. Ayrýca ticarî faali-
yet desteklendi; Balkanlar’dan gelen müs-
lüman tâcirler Uyvar’da küçük bir koloni
meydana getirdi. Uyvar pazarý hareketlen-
di. Bu durum yerleþmeyi destekledi. Bu-
nun sonucunda Uyvar’da giderek müslü-
man sivil nüfus arttý. Bunlarýn çoðunlu-
ðunu asker aileleri oluþturuyordu ve þeh-
rin varoþ kesiminde oturuyorlardý. Pek çok
asker bölgedeki kadýnlarla evlenmiþti.

Köprülü Fâzýl Ahmed Paþa þehre ayrý bir
önem verdi ve kale surlarý yanýnda birçok
binayý tamir ettirdi. Evliya Çelebi’ye göre
kalenin merkezi kare þeklinde idi ve batý
tarafýnda kale kumandanýnýn iki katlý sa-

rayý vardý. Güney tarafýnda yer alan iki kat-
lý bina kütüphane ve mektep olarak hiz-
met veriyordu. Kalenin kuzey tarafýnda
baþpiskoposun iki katlý sarayý mevcuttu.
Bu saray Uyvar’daki Osmanlý paþasýnýn ika-
metgâhý haline getirildi. Saraylar taþtan
yapýlmýþ, alt katýn bölümleri Türkler tara-
fýndan dükkân þeklinde düzenlenmiþti. Ka-
lede üç kilise yer alýyordu. En büyüðü ve
en eskisi daha sonra IV. Mehmed adýna
camiye çevrildi. Ýkinci kilise Vâlide camiine
dönüþtürüldü. Fransisken kilisesi kendi-
leri tarafýndan Halvetî tarikatýna mensup
derviþlere verildi.

Osmanlý döneminde kale içinde Mîrimî-
ran, Saat, Kenîse Cami, Hünkâr Cami, Yû-
suf Paþa Tabyasý, Paþa ve Tophane adlý ma-
hallelerin bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Ev-
liya Çelebi kale içinde yirmi sokak ve 1800
hâne kapýsý saymýþ, binalarýn düzgün ol-
duðunu belirtmiþtir. Kalenin iki büyük ka-
pýsýný Beç ve Komaran kapýlarý diye kay-
detmiþ, ayrýca kale dýþýnda yeni bir yer-
leþme yerinin inþa edildiðini, bu varoþun
merkezini Fâzýl Ahmed Paþa Camii’nin teþ-
kil ettiðini eklemiþtir. Osmanlýlar, Uyvar
merkezli sancaðý sekiz idarî bölgeye ayýr-
dýlar: Uyvar, Narhid, Barþ, Komaran, Hond,
Nitra, Jabokrek ve Þele. Buranýn adlî ve
kazâî iþlerinden Uyvar kadýsý sorumluydu.
Bütün eyalette cizye ödeyen köy sayýsý 470
olarak hesaplanmýþtý. Narhid on altý, Barþ
118, Komaran otuz üç, Hond altmýþ altý,
Nitra 194, Jabokrek sekiz ve Þele seksen
beþ köye sahipti. Doksan yedi köy terkedil-
miþti.

Osmanlýlar’ýn giderek Girit’teki Kandiye
kuþatmasýna aðýrlýk vermeye baþlamasý,
Uyvar’daki garnizonun yaný sýra Macaris-
tan’daki Osmanlý asker sayýsýnýn da azal-
týlmasýna ve buraya kaydýrýlmasýna yol aç-
tý. Bu durum Habsburglar’ýn lehine bir ge-
liþme oldu. Habsburglar, Nitra suyunun
batýsýndaki Váh nehri boyunca yeni kale-
ler inþa ettiler veya eski kaleleri güçlen-
dirdiler. Vasvar Antlaþmasý’nda adý geçen
Leopoldstadt ve Gutta’ya ilâveten yeni as-
kerî istihkâmlar yaptýlar. Bunlar Osmanlý
idaresi ve sipahilerinin Váh nehrinin sað,
Váh bölgesinin orta kýsýmlarýndan, Nitra
nehri vadisiyle Hron vadisinin yukarý kesi-
minden vergi toplamasýný engellediler. Bu
durum giderek önemli bir gerginliðe yol
açtý. Sýnýr boylarýnda iki taraf arasýnda çar-
pýþmalar baþladý. Girit’teki savaþlarýn sona
ermesinin ardýndan Osmanlýlar sýnýrdaki
durumu deðiþtirmek için Uyvar garnizo-
nunu güçlendirdiler ve oradaki idareciyi
deðiþtirdiler. Yeni idareci Seydi Mehmed
Paþa, 1669’da idam edilen ve Macar soylu-
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Slovakya’da tarihî bir þehir.˜ ™

Slovakça Nové Zámky, Almanca Neuhä-
usel, Latince Castelnuovo ve Türkçe’de Uy-
var adýyla bilinen þehrin çekirdeðini 1545’-
te Tuna nehrinin kollarýndan Nitra suyu ký-
yýsýnda Osmanlý akýnlarýna karþý Estergon
baþpiskoposu tarafýndan inþa ettirilen ve
Macarca Érsek Ujvár denilen küçük bir ka-
le (palanka) oluþturur. Osmanlýlar’ýn XVI.
yüzyýlýn ortalarýna doðru bu kesimdeki bas-
kýlarýný arttýrmalarý üzerine bu küçük ka-
le dönemin “yýldýz kale” sistemine göre ye-
nilendi ve güçlendirildi. 1573’te baþlayan
inþaat, 1585’te tamamlandý. Kale son þek-
lini 1663 yýlýnda aldý. Bu dönem boyun-
ca özellikle Uzun savaþlar sýrasýnda (1593-
1606) Osmanlýlar burayý ele geçirmeye ça-
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de 40.000’i aþan nüfusuyla Nitra idarî bö-
lümünün sýnýrlarý içindedir. Önceleri Ma-
carlar çoðunluðu teþkil ederken 1991’den
sonra Slovak nüfusu arttý (% 70). Ayrýca
burada Almanlar da yaþamaktadýr. Sana-
yi tesisi olarak makine ve gýda sanayii ile
elektrikli ev aletleri yapýmýndan söz edile-
bilir. Tarihî kalesinin yalnýzca bir parçasý
günümüze ulaþmýþtýr.
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Türk mûsikisi bestekârý.˜ ™

Ýstanbul Fatih’te Draman semtinde doð-
du. Doðum yýlý pek çok eserde 1872 ola-
rak kaydedilmiþse de Baþbakanlýk Arþi-
vi’ndeki belgede 1873 yýlý bulunmaktadýr.

Posta ve Telgraf Nezâreti ambar memur-
larýndan Ýþkodralý Mustafa Aða’nýn oðlu-
dur. Ýbtidâîyi bitirdikten sonra Fâtih Aske-
rî Rüþdiyesi’ne devam etti. Bu sýrada ba-
basýnýn vefatý üzerine öðrenimini Dârüþ-
þafaka’da sürdürdü. Buradan mezuniye-
tinin (1892) ardýndan Posta ve Telgraf Ne-
zâreti Muhasebe Kalemi’nde göreve baþ-
ladý. Bir süre sonra gümüþ iftihar madal-
yasýyla ödüllendirildi. Ta‘lîm-i Mûsikî ya-
hut Mûsikî Istýlâhâtý adlý eserinin yayým-
lanmasý dolayýsýyla 30 Temmuz 1893’te
alýndýðý Muzýka-i Hümâyun’daki görevi 13
Mart 1895 tarihinde istifa edinceye kadar
devam etti. Ardýndan Maarif Nezâreti’nde
kýrk yýla yakýn bir süre çalýþtý. Ýlk görevi An-
kara Mekteb-i Ýdâdîsi Türkçe, coðrafya ve
defter tutma usulü muallimliðidir. 20 Ocak
1896’da Ýstanbul’da Topkapý Merkez Rüþ-
diyesi Türkçe, Farsça ve matematik mual-
limliðine getirildi. 10 Ekim 1898 – 27 Tem-
muz 1901 tarihlerinde Maarif Nezâreti
Mektûbî Kalemi kâtip muavinliði yaptý. 14
Kasým 1900’de Mercan Ýdâdîsi hesap ve
hendese muallimliði, 1 Mart 1901’de Ra-
sathâne-i Âmire kâtipliði görevlerinde bu-
lundu. 13 Eylül 1898 – 14 Eylül 1902 ta-
rihleri arasýnda Dârüþþafaka’da sekizinci sý-
nýfa mekanik, altýncý sýnýfa fahrî olarak ce-
bir dersleri okuttu. 15 Eylül 1902’de cebir
muallimliðinin yaný sýra Mercan Ýdâdîsi’n-
de de hendese ve hesap dersleri verdi. 22
Ekim 1903 tarihinde Dârüþþafaka’daki ce-
bir dersini býrakýp yine fahrî olarak Fars-
ça muallimliði yaptý. 14 Aralýk 1905’te Dâ-
rüþþafaka’daki muallimliðinden ayrýlmasý-
nýn ardýndan 29 Mart 1906’da Maarif Ne-
zâreti Sicill-i Ahvâl Þubesi mümeyyizliði-
ne getirildi. 3 Mart 1905’te rütbesi “sâni-
ye”ye yükseltildi. Mercan Ýdâdîsi’nde de-
vam eden görevine 14 Ocak 1909’da Top-
kapý Rüþdiyesi kýraat ve ma‘lûmât-ý mede-
niyye muallimliði ilâve edildi. 1 Eylül 1909’-
da Mekâtib-i Rüþdiyye müfettiþliði görevi
yanýnda iki ay sonra Ýstanbul Ýdâdîsi’nde
hesap muallimliðiyle vazifelendirildi. 1 Ka-

larýna, imparatorluk askerlerine, özellikle
de yönetimi altýndaki köylere karþý acýma-
sýz tutumuyla bilinen Sührab Mehmed Pa-
þa’nýn yerine geçti. Seydi Mehmed Paþa,
Osmanlý idaresindeki köylerden vergi top-
lanmasýnda titiz davrandý, otoriteyi yeni-
den kurmaya çalýþtý.

Uyvar kesimindeki anlaþmazlýklar ve
Habsburglar’ýn sýnýr boyunda yeni kale ve
askerî istihkâmlar yapmasý Osmanlý tara-
fýnca 1683’teki Viyana seferinin baþlýca se-
bebi olarak ilân edildi. Uyvar’da oturan Va-
li Hasan Paþa, Váh’ta ve diðer bölgelerde
Osmanlý idaresini yeniden kurmaya gay-
ret etti. 1683 Haziranýnýn baþlarýnda Uy-
var, Lorraine Dükü Charles de Lorraine ta-
rafýndan kýsa süren baþarýsýz bir kuþat-
maya mâruz kaldý. Uyvar Valisi Þeyhoðlu
Ali Paþa yardýma gelerek kaleyi güçlendir-
di. Fakat Viyana bozgununun ardýndan
baþlayan süreçte Uyvar müttefik hýristi-
yan birliklerince kuþatýldý. 7 Temmuz’da
baþlayan kuþatma sonunda kale ve þehir
Habsburg idaresine girdi (19 Aðustos 1685);
bölgedeki Osmanlý varlýðý sona erdi.

Habsburglar’ýn eline geçtikten sonra Uy-
var, Estergon piskoposluðunca þehir im-
tiyazýna kavuþtu (1691). Fakat burasý Ka-
tolik Habsburg idaresine karþý isyanlarýn
merkezi haline geldi. Ýmparator VI. Char-
les, 1724-1725’te âsilerin burada toplan-
masýný önlemek için surlarýn önemli bir
bölümünü yýktýrdý. Þehir Avusturya-Ma-
caristan Ýmparatorluðu’nun parçalanma-
sýnýn ardýndan ortaya çýkan Çekoslovakya
sýnýrlarýna dahil edildi. 1938-1945 yýllarýn-
da II. Dünya Savaþý’nda Macarlar’ýn kontro-
lü altýna girdi. Fakat müttefiklerin aðýr
bombardýmanýna uðradý ve yýkýldý. Savaþ-
tan sonra yeniden Çekoslovakya’ya býra-
kýldý. Çek ve Slovakya’nýn ayrýlmasý üzerine
Slovakya sýnýrlarý içinde kaldý. Günümüz-
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