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SAINT GOTTHARD MUHAREBESÝ

ci va rı na ya yı lan müt te fik kuv vet le ri sağ ce nah ta R. Mon te cuc co li ku man da sın da ki Avus tur ya as ker le ri, or ta da im pa ra tor luk kı ta la rın dan so rum lu Leo pold Wil helm von Ba den ve Ge org Fri ed rich von Wal deck, sol ce nah ta Fran sız bir lik le ri nin ba şın da Je an Com te de Co lignySa ligny ol mak üzere mu ha re be dü ze ni al dı. Mu ha re be nin ise er te si gün baş la ma sı bek le ni yor du. Os man lı ve müt te fik sü va ri le ri nin önem li bir bö lü mü at la rı nın su ve yem ih ti ya cını kar şı la mak için et ra fa da ğıl dı. Bu nun la bir lik te Os man lı saf la rın da yer alan gö nüllü sa vaş çı la rın, ye ni çe ri le rin ne hir de giz li ce köp rü in şa et me ye ça lış tık la rı bir sı ra da top lu ca kar şı ya geç me le ri sa va şı ka çı nılmaz ha le ge tir di.Bos na Va li si İsmâil Pa şa, Köp rü lü aile sinin da mat la rın dan Kap lan Mus ta fa Pa şa ve Ha lep Va li si Gür cü Meh med Paşa, saba hın er ken sa at le rin de ta ar ru za baş la yan ye ni çe ri ve ka pı ku lu sü va ri si ni des tek lemek le gö rev len di ril di. Os man lı as kerî yöne ti mi, ilk hü cu mu be lir li mu ha re be geçmi şi ol ma yan Al man bir lik le ri nin üze ri ne ya pa rak ır ma ğın kar şı ya ka sın da nis be ten zah met siz ce bir yer leş me ala nı el de et ti. Mu ha re be nin bu saf ha sın da Fâzıl Ah med Pa şa’nın ka pı sın da hiz met eden sek ban ve sa rı ca bö lük le ri de kar şı ya ka ya geçti. Müt te fik or du su nun mu ha re be hat tı kı rıl dı; alay lar ara sın da ki bağ lan tı kop tu. Os man lı ta ar ru zu es na sın da ezi len im para tor luk kı ta la rın dan ar ta ka lan as ker ler Graz ve Fürs ten feld’e doğ ru Avus tur ya’nın iç le ri ne kaç ma ya baş la dı. Ye ni çe ri ler, al tı bö lük si pa hi si nin hi ma ye si al tın da Rába’nın kar şı ta ra fın da bir bi ri ne pa ralel uza nan on ka dar uzun met ris ka za rak sağ lam bir mü da faa hat tı kur du. Mu hare be nin bek len me dik bir an da baş la ma sı se be biy le sa bah ki köp rü in şa atı bi ti ri le medi ğin den Os man lı as ker le ri nin neh ri ge çişi za man alı yor du. Bu es na da ilk za fe rin he ye ca nıy la Mo gers dorf’a ka dar çı kan ba zı Os man lı bir lik le ri im pa ra tor luk kı ta la rı nın bo şalt tı ğı or dugâhı yağ ma la ma ya baş la dılar. An cak ne hir ke na rın da ki ana Os man lı kuv ve tiy le ir ti bat la rı nı yi ti re rek Avus tur ya ve Fran sız as ker le ri için ko lay bir av ha li ne gel di ler.Öğ le den son ra top la nan harp mec li sin de müt te fik ku man dan la rı, akar su yun ke narın da bi rik me ye de vam eden Os man lı birlik le ri ne kar şı ta ar ru za geç me ka ra rı al dı. Bu sa at ler de neh rin öte ya ka sı na çık mış Os man lı as ker le ri nin sa yı sı yak la şık 10.000 ka dar dı. R. Mon te cuc co li ve Co lignySaligny’nin ba şı nı çek ti ği müt te fik or du su saf la rın ara sın da ki me sa fe yi di sip lin le ko

1663’te ele ge çir di. An cak bu ta rih te ha fif des tek kı ta la rı ve mi lis bir lik le riy le be ra ber yak la şık 70.000 ki şi lik bir kuv ve te te kabül eden Os man lı or dusu, Sa int Gott hard Muha re be si’nin vu ku bul ma sı na ka dar ge çen za man bo yun ca sü rek li güç kay bı na uğ radı. Or du nun bir kıs mı 1664 ba ha rında, Nit
ra (Nyit ra), Le va (Léva) ve No vig rad (Nóog rád) ka le le ri ni ge ri al mak için Váh (Vág / Wa ag) neh ri bo yun ca ha re ke te ge çen LouisRadu it de So uc hes kuv vet lerini karşı la mak üze re Bu din Va li si Hü se yin Pa şa ida re sinde bu böl ge ye gön de ril di. Ay rı ca Hır vat Ba nı M. Zrínyi ve Ren bağ la şık ları ko muta nı J. Ho hen lo he’nin 16631664 kı şın da Os man lı as kerî ka de me si ni ga fil av la yan bas kı nı da as kerî plan la rı nı al tüst ede rek as ker le rin kış la la rı nı bek le nen den ön ce ter ket me le ri ni ge rek tir miş ti.Ba har da ye ni den ha re ket le nen M. Zrínyi  J. Ho hen lo he kuv vet le ri ni san sonun da Ka ni je’yi ku şat tı. Bel grad’dan yo la çı kan Fâzıl Ah med Pa şa ha zi ran ba şın da ka le yi kur tar ma ya mu vaf fak ol du. Mu ra neh rinin öte ya ka sı na çe ki len ZrínyiHo hen lo he kuv vet le ri, bir sü re son ra R. Mon tecuccoli ku man da sın da ken di le ri ne ka tı lan Habsburg as ker le ri nin yar dı mıy la Hır vat banının 1661 ya zın da Ka ni je’nin kar şı sında in şa et tir di ği Ye ni ka le’yi (Zrínyi-Újvár:bu
kalenininşasıOsmanlılaraçısından1663-
1664savaşınınresmîsebeplerindenbiriy-
di) sa vun ma ya ko yul du. Ha zi ra nın so nu na ka dar sü ren çe tin mü ca de le ler, Ye ni kale’nin zap tı ve yer le bir edil me siyle ne tice len diy se de Os man lı or du su nun iyice yıp ran ma sı na ve fi rar vak‘ala rı nın artması na yol aç tı.

1664 Tem mu zu, Habs burg ve Os man lı or du la rı nın Rába su yu bo yun ca gi riş ti ği kö şe kap ma cay la geç ti. Os man lı as kerî heye ti nin stra te jik he sap la rı Rába neh ri nin öte ya ka sı na geç mek üze ri ne ku ru luy du. R. Mon te cuc co li de Os man lı as ker le ri nin neh ri aş ma sı nı ön le me ye yö ne lik bir savun ma sa va şı nın ya pıl ma sı nın ge rek li oldu ğu na ina nı yor du. Os man lı as kerî he ye ti, 
25 Tem muz’dan iti ba ren baş ta ye ni çe ri ler ve pa ra lı Ar na vut tü fek çi ler ol mak üze re ba zı kı ta la ra ır ma ğı geç mek ama cıy la bu ke si mi zor la ma gö re vi ver di. Bu mak sat la Rába ke na rın da ya pı lan uzun ve zah met li yü rü yüş, su yun kar şı lık lı ya ka la rı nı tu tan as ker le rin gi riş ti ği ça tış ma lar la bir le şin ce can kay bı ve has ta er le rin sa yı sın da bü yük bir ar tış ol du.Os man lı or du su, 1 Ağus tos sa ba hı Rába neh ri nin Laf nitz su yu ile bir leş ti ği kıv rı ma yer leş ti. Neh rin öte ya ka sın da Mo gers dorf 

dü zen len miş, Ab dul lah Ab dül ganî Serhân da Sa î dî’ nin belâgat la il gi li gö rüş le riy le uzun bir ma ka le yaz mış tır (“Ârâßünbelâ
³ıyye li’şŞeyÅ £Abdilmüte£âl esSa£îdî;
£ArŠunveta¼lîlünvenašd”, Külliyetü’l-
lu³ati’l-£Arabiyyebi’l-Æåhireve¦emânûne
£âmenfîÅıdmeti’l-lu³ati’l-£Arabiyyeve
¼imâyetihâ:en-Nedvetü’l-£ilmiyyetü’l-ûlâ
bi-münâsebeti’l-yevmi’l-£âlemîli’l-i¼tifâl
bi’l-lu³ati’l-£Arabiyye18.12.2012,Kahire
2012,s.430-514).

BİBLİYOGRAFYA:Ab dül mü teâl esSa î dî,TârîÅu’l-ı½lâ¼fi’l-Ezher,
Ka hi re 1370/1951, s. 9099; a.mlf.,el-¥ürriyye-
tü’d-dîniyyefi’l-İslâm(nşr.İsmetNassâr), Ka hi re 
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Bey rutKa hi re 1408/1988, III, 177183; a.mlf. – Ali Ali Subh,el-¥areketü’l-£ilmiyyefi’l-Ezherfi’l-
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I, 414-416; Yû suf Ab dur rah man elMar‘aşlî, 
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râbi££aşer,Bey rut 1427/2006, I, 814; Mu hammed elFerrân,Me¾âhirü’t-tecdîdfi’l-Åi¹âbi’d-
dîniyyi’l-İslâmiyyi’l-mu£â½ır,Ra bat 1428/2007, 
s. 129131; Tah sin Gör gün, “Tecdid”,DİA,XL, 

238; Emel Muhtâr, “¥aš¢šatü’lu½ûliyyeti’lİslâ
miyye fî fikri’şŞeyÅ £Abdülmüte£âl e½Øa£îdî
(Dr.İsmetNassâr)”, http://www.ah ramdigital.
org.eg/ar ticles.aspx?Serial=794426&eid=6784 
(13.12.2014).
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OsmanlýveHabsburgordularýarasýnda
1Aðustos1664’teyapýlan

meydan savaþý.
˜ ™

Rába (Ra ab) neh ri ke na rın da, Os manlı Vezîriâza mı Köp rü lüzâde Fâzıl Ah med Pa şa ku man da sın da ki Os man lı or du su ile Habs burg or du la rı baş ku man da nı Raimon do Mon te cuc co li’nin baş kan lık et tiği müt te fik or du su ara sın da ger çek leş ti. Habs burg kuv vet le ri nin za fe riy le so nuçla nan çar pış ma, 1663 Ni sa nı or ta sın dan be ri ha re ket ha lin de olan Os man lı or dusu nun as kerî fa ali yet le ri ne son ve re rek Habs burg ve Os man lı sa ray la rı ara sın da do kuz gün son ra ak de di len Vas var Antlaşma sı’na gi den yo lu aç tı.Esas mu ha rip kı ta la rı nı ye ni çe ri ve kapı ku lu sü va ri bö lük le ri, tı mar lı si pa hi ler ve seç kin Os man lı dev let ri ca li ne bağ lı ümerâ ka pı la rı nın oluş tur du ğu Os man lı or du su, Ma ca ris tan’da ki Habs burg sa vun ma hattı nın en önem li ka le si olan Uy var’ı yak laşık bir ay lık ku şat ma nın ar dın dan 26 Ey lül 
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Öğ ren ci le ri ni iyi ye tiş tir mek için gay ret eden Sakr, bil has sa ta le be le ri ne kar şı cömert dav ra nan, din dar, er dem li, öz gü ven sa hi bi, ken di ni il me ada mış, baş ka la rı nın söy le dik le ri ne al dır ma dan doğ ru bil di ği yol da yü rü yen bi ri ola rak ta nın mış tır. Daima açık ve sağ lam ifa de ler kul la nan, çok gü zel bir üslûbu olan Sakr’ın ça lış ma la rı iki kıs ma ay rı la bi lir: Bi rin ci si yaz ma eserle rin tah kik ve ne şir le ri, ikin ci si ba zı yaz ma ki tap la rın neş ri üze ri ne eleş ti ri le ri ni di le ge tir di ği ma ka le le ri dir. Bu ça lış ma la rı dil, ede bi yat, na hiv, fı kıh, ha dis, tef sir, usul ve ta rih alan la rın da ki ge niş bil gi ve kül tür bi ri ki mi ni yan sı tır. Mı sır’da es ki eser le rin neş ri ko nu sun da en ön de ge len ki şi ler den bi ri ka bul edil miş, bu hu sus ta yön te minin sağ lam lı ğı ve su nu mu nun gü zel li ğiy le şöh ret bul muş tur. Tah kik et mek is te di ği ese rin sa hi bi nin kul lan dı ğı di li iyi kav rar, ay nı mü el li fin di ğer eser le rin de ko nuy la il gi li fark lı gö rüş le ri ni tes bit eder di. Ayrıca ho ca la rı na, öğ ren ci le ri ne, ya şa dı ğı dö nem de ki kül tü rel ve si ya sal or ta ma temas eder, ese rin ya zı lış yön te mi ni, ay nı ko nu da ya zıl mış di ğer eser ler ara sın da ki ye rini mu kad di me de zik re der di. Ya yım ladı ğı kitap lar da za man za man ken di görüş leri ni ve duy gu la rı nı di le ge ti rir, ko lay an laşıla ma yan iba re le ri, ka pa lı la fız la rı dip notla rın da açık la dı ğı gi bi ya za rın görüşüy le fark lı gö rüş le ri de kar şı laş tı rır dı. Bu çok zor ve emek is te yen yön te mi se bebiyle Sakr az eser ya za bil miş, ba zı yazılarında neş rede ce ği ni bil dir di ği ça lışma la rı nı tamam la ya ma mış tır.
Eserleri.Neşir: Al ka me b. Abe de elFahl, Dîvânü £Alšame ti’l-Fa¼l (Kahire

1353/1935); Ebü’lFe rec elİs fahânî, Me-
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ve’ş-şevâmil (Kahire1370/1951,1989,
2009,AhmedEmînilebirlikte); a.mlf., 
el-Be ½âßir ve’×-×eÅâßir (I. cilt,Kahire
1373/1953,AhmedEmînilebirlikte); İbn Ku tey be, Teßvîlü müş ki li’l-Æurßân (Ka

hire1373/1954,1393/1973,1981); a.mlf., 
Tefsîru ³arîbi’l-Æurßân (Kahire1378/
1958); Bâkıllânî, İ£câzü’l-Æurßân (Kahire
1374/1954); İbn Ku tey be, Teßvîlü muÅte-
li fi’l-¼adî¦ (Kahire 1378/1958; Beyrut
1393/1973); Ha san b. Bişr elÂmidî, el-
Muvâze ne bey ne şi£ri Ebî Temmâm 
ve’l-Bu¼türî (IveII.ciltAbdullahel-Mu-
hâribilebirlikte,eserinIII.cildi,A.el-
Muhâribtarafındanneşredilmiştir;I-III,

– —SAKR, Seyyid Ahmed
( السّيد أحمد صقر )
es-Seyyid b. Ahmed

b. Muhammed b. Sakr

(1915-1989)

Mýsýrlý nâþir, edip ve yazar.
˜ ™

Mı sır’da Tan ta şeh ri ya kın la rın da ki Siftü türâb kö yün de doğ du. Gü zel ahlâkı ve il miy le meş hur bir ai le için de ye tiş ti. Ezher’ de Usûlüd din Fa kül te si’nde ho ca lık ya pan ba ba sı ai le siy le bir lik te Ka hi re’ye ta şı nın ca Sey yid Ah med, Ez her’de ki umuma açık ilim hal ka la rı na de vam et me ye baş la dı. Do kuz ya şın da Kur’ânı Kerîm’i ez ber le di. Ez her’e bağ lı Ma‘he dü’lKåhi re eddînî’den il ko kul dip lo ma sı al dı. Bu ra da 
1937’de li se yi bi tir dik ten son ra Arap Di li ve Ede bi ya tı Fa kül te si’ne gir di ve 1944’te me zun ol du. Al ka me (b. Abe de) elFahl’in di va nı nın ilk ne şir ça lış ma sı nı li se tah si li sıra sın da ger çek leş tir di (MahmûdMuham-
medet-Tanâhî,MedÅal,s.99), bu ne şir için Zekî Mübârek bir tak riz ka le me al dı. Ay nı dö nem de ma ka le ler de yaz dı (ME, 
IV/1[1352/1934],s.40vd.). Bunlar dan bi ri Nâbi ga eşŞeybânî di va nı nın neş ri üze ri ne onun hı ris ti yan ol du ğu id di ala rı nı çü rüten ma ka le dir. Üni ver si te de ba ba sı Ahmed Sakr’dan baş ka Sey yid b. Ali elMersafî, Mu ham med Hı dır Hü se yin, Ah med Mu ham med Şâkir, Mu ham med Muh yiddin Ab dül hamîd, Zekî Mübârek, Ab bas Mahmûd elAkkåd, Mahmûd Mu ham med Şâkir gi bi âlim ve edip le rin ta le be si ol du, zekâsı ve güç lü hâfı za sıy la ta nın dı. Başlan gıç ta Arap di li ve ede bi ya tı ala nın da uzman laş tı ve edebî çev re ler de es ki tarz bir ede bi yat çı ola rak gö rül dü. An cak ho ca sı Ah med Mu ham med Şâkir’in ve fa tın dan son ra şer‘î ilim le re yö nel di. Ez her’e bağlı okul lar da Arap ede bi ya tı öğ ret men li ği yap tı, bir ara Ka hi re’de ki Fran sız Li se si’nde ça lış tı. Yaz ma eser le rin tah ki ki ko nu sun da şöh re ti ya yıl dık tan son ra Ez her’in Usûlüddin Fa kül te si’ne ho ca ta yin edil di. Bu arada kla sik eser le rin neş riy le il gi li ko mis yonlar da bu lun du. 1957’de üni ver si te de ders ver me si için da vet edil di ği Kü veyt’te üç yıl ho ca lık yap tı. Ar dın dan Ka hi re’ye dö nün ce 
1967’de Ez her’de ki Mec mau’lbuhûsi’lilmiy ye’nin ge nel sekre ter yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. Da ha sonra Mek ke Üm mül kurâ Üni ver si te si Şeriat Fakül te si’nde on yıl ka dar ders okut tu. Haya tı nın son yıl la rı has ta lık lar la ge çen Sakr, Üm mül kurâ Üniver si te si’nde ki gö re vin den ay rı lıp Mı sır’a dön dü, bu ra da da iki yıl sü ren has ta lık tan son ra 2 Ka sım 1989’da ve fat et ti.

ru du ğu, sis te ma tik ve dü zen li bir “kon tramarş” yü rü yü şü ger çek leş tir di. Os man lı pi ya de si, ye ni çe ri le rin kaz dı ğı si per le rin ar dın dan aç tı ğı ateş le müt te fik yü rü yü şünü kes me yi de ne diy se de ön met ris ler de ki sa vaş çı la rın ri ca tı bir an da de ne tim den çı kan bir boz gu na dö nüş tü. Çar pış ma nın son la rı na doğ ru et ki si ni art tı ran yağ murun Rába ır ma ğı nı ka bart ma sı, emirkomu ta zin ci ri nin kop tu ğu bir lik le ri iyi ce zo  ra sok tu, as ker ara sın da ya şa nan iz di ham da hay li can kay bı na yol aç tı. Köp rü aşı rı ka la ba lık tan ötü rü yı kı lır ken su ya ka pı lan as ker le rin bü yük kıs mı ha ya tı nı kay bet ti. Böy le ce Os man lı or du su açık bir ye nil gi ye uğ ra mış ol du. Bu ye nil gi nin as kerî açı dan de va mı gel me di. Fâzıl Ah med Pa şa, Osman lı or du su nu 5 Ağus tos’a ka dar ye rinde tu tup bir lik le rin da ğıl ma sı nı en gel le di. Ay rı ca 9 Ağus tos’ta akdet ti ği Vas var Antlaş ma sı sa ye sin de Sa int Gotthar d ye nil gisi nin bü yük bir si yasî kri ze dö nüş me si ne ba şa rıy la en gel ol du.
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