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yana Kuþatmasý (1529) sebebiyle yaklaþan
Osmanlý ordularýndan kaçarken þehri de
yaktý; Osmanlý kaynaklarýnda þehir bu se-
beple Yanýkkale ismiyle anýldý. Harabeye
dönen GyÆr þehrinin ve kalesinin yeniden
inþasýna ancak 1561’de baþlanabildi. Bu
inþa aþamasýnda modern Ýtalyan kale mi-
marisi uygulandý. Hisarlarýn yapýmý Ýtalyan
mimarlar tarafýndan gerçekleþtirildi. Böy-
lece þehir Viyana’yý koruyan savunma sis-
teminin en önemli parçasý haline geldi.
Macaristan’ýn Osmanlýlar’a karþý meydana
getirilen savunma sistemi birbirine para-
lel iki teþkilâtlanma þeklinde çalýþtý: Maca-
ristan tarafýndan finanse edilen baþkap-
tanlýklar ile Kutsal Roma-Germen Ýmpa-
ratorluðu’nun ve ona baðlý olan veraset
hukukuna dayalý Avusturya eyaletlerinin
yardýmýyla serhat bölgelerinde kurulan
baþkaptanlýklar. Bu sonuncusunun Viya-
na’nýn ön bölgesini koruyan en önemli ya-
pýlanmasý GyÆr serhad boyu baþkaptanlýðý
oldu. “Uzun Türk savaþlarý” sýrasýnda (1591-
1606) Sadrazam Koca Sinan Paþa’nýn bir
aydan fazla süren kuþatmasýnýn ardýndan
kale Osmanlýlar’ýn eline geçti (12 Muhar-
rem 1003 / 27 Eylül 1594). GyÆr’ün savun-
masý için Baþprens Matthias’ýn önderliðin-
de kalabalýk bir ordu Tuna nehrinin kuzey
tarafýnda karargâh kurmuþtu. Osmanlý or-
dularýnýn nehirden karþýya geçmesiyle baþ-
prens geri çekilmek zorunda kaldý. Böyle-
ce kalenin kaptaný Kont Ferdinand von Har-
degg kaleyi elinde tutamayacaðýný anla-
yýnca Osmanlýlar’la müzakere yoluna git-
ti ve müzakereler kalenin Osmanlýlar’a tes-
limiyle sonuçlandý. Kaleyi teslim eden Kont
Hardegg ve kalenin teslimi hakkýnda Os-
manlýlar’la görüþmelerde bulunan tabya
kumandaný Niklas Perlin 16 Haziran 1595’-
te Viyana’da Am Hof Meydaný’nda Viya-
na Savaþ Konsili’nin kararýyla idam edildi.
GyÆr ve yakýnlarýnda Sinan Paþa’nýn sefer-
leri sýrasýnda ele geçirilen topraklarda Ta-
ta merkezli oldukça küçük iki vilâyet ku-
ruldu ve buralara beylerbeyiler tayin edildi.

GyÆr vilâyetinin beylerbeyi önceleri Ýsken-
deriye sancak beyi olan Arnavut Osman
Paþa idi. Onun 1595 Aðustosunda Ester-
gon yakýnlarýndaki çatýþmalarda hayatýný
kaybetmesi üzerine yerine Mahmud Paþa
getirildi.

GyÆr Kalesi’ndeki Osmanlý gücünün du-
rumu hakkýnda fazla bilgi yoktur. Bu dö-
neme ait kayýtlarda rütbeli memurlar ara-
sýnda Defterdar Mehmed Efendi ve Yeni-
çeri Aðasý Yahyâ Paþa gibi isimlere rast-
lanmaktadýr. Peçuylu Ýbrâhim, kalede hiz-
met veren askerlerin büyük kýsmýnýn Ma-
caristan’ýn Güney kýsmýndan Pécs (Peçuy)
sancaðýndan GyÆr’e geldiðini anlatýr. Bun-
lar, hem aile baðlarý dolayýsýyla hem de
GyÆr Kalesi’nin iaþesinin büyük kýsmýnýn
Pécs’ten gönderilmesi sebebiyle buraya
yerleþmiþlerdi. Beylerbeyi Mahmud Paþa’-
nýn arpalýðý da Pécs sancaðýnda bulunu-
yordu. Almanlar’a esir düþen Voyvoda Rüs-
tem adlý bir Osmanlý askerinin verdiði bil-
giler kalede bulunan görevli sayýsýnýn 3000
civarýnda olabileceðini gösterir. Ancak bun-
larýn 2050-2060’ý bilfiil hizmette bulundu.
Kale muhafýz kuvvetlerinin ana birlikleri hi-
sar eri topçu, yardýmcý topçu birlikleri, gö-
nüllüler, atlýlar, firkateynci azebler, mar-
toloslar, yeniçeriler ve cebeciler þeklinde
gruplara ayrýlmaktaydý. Ýlk beylerbeyi Os-
man Paþa ve daha sonra Mahmud Paþa
merkez olarak kullandýklarý kaleyi neredey-
se yeniden inþa ettiler; hisarlarýn güçlen-
dirilmesi bu dönemde de sürdü, Osmanlý
kuþatmasý sýrasýnda çatlayan iki top yeni-
den döktürüldü.

GyÆr’ün Osmanlýlar tarafýndan ele geçi-
rilmesinin ardýndan bölgedeki Macar Kral-
lýðý’nýn savunma hattý yaklaþýk 100 km.
geniþliðinde kalmýþtý. GyÆr’den Viyana’ya
kadar sürekli tekrarlanan askerî saldýrýla-
ra karþý hiçbir önemli hýristiyan kalesi bu-
lunmuyordu. Deðiþen stratejik dengelerle
birlikte Viyana’nýn tehlikeye girmesi sebe-
biyle ortaya çýkan çözüm arayýþý neticesin-
de GyÆr’ün karþýsýnda yeni bir uç bölgesi-
nin oluþturulmasýna karar verildi. Mag-
yaróvár-sárvári végek (Magyaróvár-Sárvár
serhaddý) adýyla anýlan bölge böylece mey-
dana geldi. Yeni Macar savunma hattýnýn
teþkil edilmesinde bölgenin en büyük Ma-
car toprak sahipleri Ferenc Nádasdy ve Yu-
karý Tuna bölgesinin baþkaptaný GyÆrgy
Zrínyi’nin görüþleri dikkate alýnmýþtýr. GyÆr
ve çevresindeki yerlerini kaybeden hýristi-
yan muhafýz birlikleri Sárvár ve Magyaró-
vár kalelerine yerleþmiþlerdi. Nehir geçiþ-
lerine imkân veren yerlerin savunmasý için
palanka-kaleler yapýldý, bunun yaný sýra ge-
çiþ yerlerindeki savunmaya elveriþli yapý-
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Macaristan’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Macaristan’ýn kuzeybatýsýnda Tuna hav-
zasýna su taþýyan çaylardan biri olan Ra-
ba çayýnýn (Türk döneminde Aksu) kena-
rýnda yer alýr ve Macarca’da GyÆr olarak
bilinir. Günümüzde ekonomi, sanayi, din,
kültür, eðitim ve spor alanlarýnda önemli
bir merkez konumundadýr. Yukarý Panon-
ya’da bir Roma þehri olarak Arrabona adýy-
la kuruldu. Þehir için Batý kaynaklarýnda
geçen Raab / Raba adý buradan gelir. Or-
taçað Latin kaynaklarýnda Jaurinum diye
anýlýr. Arrabona’nýn da Arrabo akarsuyu-
na dayandýðý belirtilir. Bazý araþtýrmacýlar
bunu þehrin ilk askerî kumandaný Þöval-
ye Geur’dan hareketle onun adýna baðlar.
Þehir Macar Devleti’nin kuruluþundan iti-
baren bir piskoposluk merkezidir. Macar
devlet tarihindeki Arpad Dinastisi’nin do-
kuzuncu kralý Aziz László’nun kafatasý ke-
mikleri bugün piskoposluk baþkilisesinde
muhafaza edilmektedir.

GyÆr, 1526’daki Mohaç yenilgisinden
sonra bir süreliðine János Szapolyai, ar-
dýndan Habsburg Arþidükü I. Ferdinand’ýn
egemenliði altýna girdi. Ferdinand kaleyi
Kont Kristof Lamberg’in idaresine verdi.
Lamberg, Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Vi-
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kadar sürdü. XVIII. yüzyýlda þehir merkezi
barok stilinde yeniden düzenlendi, GyÆr
bir sanayi ve ticaret merkezine dönüþtü,
XX. yüzyýlda da bir sanayi þehri olarak adý-
ný duyurdu, bu durumunu günümüze ka-
dar muhafaza etti. Macaristan’daki rejim
deðiþikliðine kadar ülkenin en önemli aðýr
sanayi ve makine sanayii merkezlerinden
biriydi. Rába-Steiger marka iþ makinele-
ri, traktörler ve kamyonlar burada üretil-
di. Aðýr sanayi alanýndaki bu geliþmiþlik
1990’lý yýllarda kýsmen gerileme evresi-
ne girdi. Þehir 2003 yýlý tahminlerine göre
135.000 nüfusa sahipti. GyÆr, Macar-Os-
manlý araþtýrmalarý için de önem arzet-
mektedir. XX. yüzyýlýn önde gelen Türko-
loglar’ýndan Imre Karácson burada yaþa-
dý ve çalýþmalarýný da bu þehirde sürdürdü
(DÝA, XXIV, 379). Þehir halkýnýn saygýsýný
temsilen GyÆr’de 1915’te adýna bir anýt di-
kildi.
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Romanya’da tarihî bir þehir.˜ ™

Romen dilinde Ineu, Macarca’da Jenö
olarak geçer. Günümüzde Batý Romanya’-
da Arad idarî bölümü içinde Macaristan-
Romanya sýnýrý yakýnýnda Criþul Alb (Türk
döneminde Ak Köröþ) nehri kýyýlarýnda yer
alýr. Tarihî kayýtlarda adýna ilk defa Villa
Ieneu þeklinde 1214’te rastlanýr. Buranýn
Ineu Kalesi diye tanýmlanmasý XIII. yüzyýl-
dan itibaren ve özellikle XV. yüzyýlda yay-
gýnlaþtý. Daha sonra adý Ineu kasabasýyla
(oppidum) birlikte anýlmaya baþladý. XIV-
XV. yüzyýllarda Ineu Romen Voyvodalýðý bu-
rada bulunuyordu. Ineu Kalesi ve kasaba-
sý, XV. yüzyýlda Erdel voyvodasý ve Maca-
ristan Krallýðý baþkumandaný nâibi Iancu
de Hunedoara’nýn (János Hunyadi / Yanko)
yönetimi altýna girdi. Yanova’da Osmanlý
idaresi XVI. yüzyýlda baþladý. Arad ve Va-
rad þehirleri arasýnda yer alan Ineu Kalesi
ve kasabasý, Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
1566 Sigetvar seferi sýrasýnda ikinci vezir
Pertev Paþa tarafýndan 25 Temmuz’da ele
geçirildi. Osmanlýlar burayý Yanova diye ad-
landýrdý. Yanova ve Világoþ’un (bugün Þi-
ria) kuþatýlmasýna dair 24 Þevval 973 (14
Mayýs 1566) tarihli bir hüküm mevcuttur
(BA, MD, nr. 5, hk. 598). Osmanlý tarihçi-
si Peçuylu Ýbrâhim fetih haberinin Siget-
var’ýn düþmesinden iki üç gün önce ordu-
gâha ulaþtýrýldýðýný yazar (Târih, I, 420).

1566’dan sonra Yanova (bazý araþtýrma-
larda yanlýþ olarak Betova) bir süre Yanova-
Pankota sancaðý da denilen Pankota san-
caðýnýn merkezi oldu. Muhtemelen 1578’-
den önce Týmýþvar beylerbeyiliðine bað-
lý müstakil bir sancak haline getirildi. Bu
bölgenin 975 (1568) tarihli kanunnâmesi
959’da (1552) ele geçirilen Lipova sancaðý
ile birlikte Kanunnâme-i Reâyâ-yý Livâ-i Li-
pova ve Yanova þeklinde kayýtlýdýr. Böyle-
ce Lipova Livâsý Kanunnâmesi Yanova ve
Pankota bölgesini içine alacak þekilde ge-
niþletilmiþtir. Bu kanunnâme III. Murad
devrinde yine Lipova ve Yanova Sancaklarý
Kanunnâmesi adýyla aynen düzenlenmiþ-
tir. Yanova merkezli sancaða Yanova ve
Samon (Macarca Jenö ve Simánd, Romen-
ce Ineu ve Þimand), Aðustos 1552’de fet-
hedilen Timiþ nehri kýyýsýndaki Desne (Desz-
nye, Dézna, Dezna), Kalnup ve Totinç (Konop,
Macarca Conop-Feltót, Romence Taut), Tem-
muz 1552’de ele geçirilen Kespenye (Ma-
carca Kisbânya, Romence Baiþoara) nahi-
yeleri baðlýydý. Yanova kasabasýnda 1591’-
de dört mescid, Yanova Kalesi’nde Musta-

lar güçlendirildi. Böylece batý yönünün ka-
pýsý durumundaki Raba ve Rabça nehirle-
rinin geçiþ yerlerini kontrol altýnda tuta-
rak Osmanlý ordularýnýn muhtemel saldý-
rýlarýný, özellikle GyÆr’den harekete geçen
yaðmacý birliklerin akýnlarýný önlemeye ça-
lýþtýlar. Yeni savunma sistemi o kadar iyi
çalýþtý ki Osmanlý ordularý 1600 yýlýnda Ka-
nije’yi aldýklarýnda Kanije Kalesi’nin karþý-
sýnda yapýlan savunma hattý GyÆr örnek
alýnarak oluþturulacaktý. Osmanlýlar’ýn elin-
deki bu serhad kalesinde bulunan muha-
fýzlarýn iaþe sýkýntýsý çektiklerine dair ka-
yýtlar vardýr. 1595’te Habsburg ve Macar
Krallýðý kuvvetlerinin Estergon’u ele geçir-
mesiyle iaþe konusundaki sýkýntýlar daha
da arttý.

Tata ve Papa kalelerini ele geçiren hý-
ristiyan müttefik güçler GyÆr’ü baþlýca he-
defleri haline getirdiler. Miklós Pálffy ve
Adolf von Schwarzenberg kumandasýnda-
ki ordu kale üzerine yürüdü. Gece karan-
lýðýnda farkedilmeden Fehérvár Geçidi’ne
yaklaþtýlar. Türkçe bilen Macar askerleri
kendilerini firari Türkler diye tanýtýp Pécs’-
ten iaþe getirdiklerini, fakat düþmanýn
peþlerinde olduðunu söylediler ve hemen
içeri alýnmalarýný istediler. Kale muhafýz
birliði kale kapýsýnýn açýlmasý için izin iste-
yinceye kadar hýristiyan askerleri kale ka-
pýsýný aðaç topuyla yýktýlar. Kale içindeki
mücadele, Miklós Pálffy idaresinde süva-
ri birliklerinin yardýma gelmesiyle mütte-
fikler lehine döndü. Böylece GyÆr tekrar
Macar Krallýðý’nýn hâkimiyetine girdi (29
Mart 1598). Viyana Savaþ Konsili’nin tâli-
matýyla GyÆr serhad boyu baþkaptanlýðý
tekrar kuruldu ve önceleri geriye çekilmiþ
olan ordular yeni ele geçirilen kalelere ve
özellikle GyÆr’e yerleþtirildi.

GyÆr’ün stratejik önemi Macaristan’da-
ki Osmanlý egemenliðine son verilmesine
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