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–SAINT GOTTHARD MUHAREBESÝ—
OsmanlýveHabsburgordularýarasýnda
1Aðustos1664’teyapýlan
meydan savaþý.

˜

™

Rába (Raab) nehri kenarında, Osman
lı Vezîriâzamı Köprülüzâde Fâzıl Ahmed
Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu ile
Habsburg orduları başkumandanı Rai
mondo Montecuccoli’nin başkanlık etti
ği müttefik ordusu arasında gerçekleşti.
Habsburg kuvvetlerinin zaferiyle sonuç
lanan çarpışma, 1663 Nisanı ortasından
beri hareket halinde olan Osmanlı ordu
sunun askerî faaliyetlerine son vererek
Habsburg ve Osmanlı sarayları arasında
dokuz gün sonra akdedilen Vasvar Antlaş
ması’na giden yolu açtı.
Esas muharip kıtalarını yeniçeri ve ka
pıkulu süvari bölükleri, tımarlı sipahiler ve
seçkin Osmanlı devlet ricaline bağlı ümerâ
kapılarının oluşturduğu Osmanlı ordusu,
Macaristan’daki Habsburg savunma hat
tının en önemli kalesi olan Uyvar’ı yakla
şık bir aylık kuşatmanın ardından 26 Eylül

1663’te ele geçirdi. Ancak bu tarihte hafif
destek kıtaları ve milis birlikleriyle beraber
yaklaşık 70.000 kişilik bir kuvvete tekabül
eden Osmanlı ordusu, Saint Gotthard Mu
harebesi’nin vuku bulmasına kadar geçen
zaman boyunca sürekli güç kaybına uğra
dı. Ordunun bir kısmı 1664 baharında, Nit
ra (Nyitra), Leva (Léva) ve Novigrad (Nóográd)
kalelerini geri almak için Váh (Vág / Waag)
nehri boyunca harekete geçen LouisRa
duit de Souches kuvvetlerini karşılamak
üzere Budin Valisi Hüseyin Paşa idaresin
de bu bölgeye gönderildi. Ayrıca Hırvat
Banı M. Zrínyi ve Ren bağlaşıkları komu
tanı J. Hohenlohe’nin 16631664 kışında
Osmanlı askerî kademesini gafil avlayan
baskını da askerî planlarını altüst ederek
askerlerin kışlalarını beklenenden önce
terketmelerini gerektirmişti.

Baharda yeniden hareketlenen M. Zrín
yi  J. Hohenlohe kuvvetleri nisan sonunda
Kanije’yi kuşattı. Belgrad’dan yola çıkan
Fâzıl Ahmed Paşa haziran başında kaleyi
kurtarmaya muvaffak oldu. Mura nehri
nin öte yakasına çekilen ZrínyiHohenlohe
kuvvetleri, bir süre sonra R. Montecuccoli
kumandasında kendilerine katılan Habs
burg askerlerinin yardımıyla Hırvat banı
nın 1661 yazında Kanije’nin karşısında
inşa ettirdiği Yenikale’yi (Zrínyi-Újvár:bu
kalenininşasıOsmanlılaraçısından16631664savaşınınresmîsebeplerindenbiriydi) savunmaya koyuldu. Haziranın sonuna
kadar süren çetin mücadeleler, Yenika
le’nin zaptı ve yerle bir edilmesiyle neti
celendiyse de Osmanlı ordusunun iyice
yıpranmasına ve firar vak‘alarının artma
sına yol açtı.
1664 Temmuzu, Habsburg ve Osmanlı
ordularının Rába suyu boyunca giriştiği
köşe kapmacayla geçti. Osmanlı askerî he
yetinin stratejik hesapları Rába nehrinin
öte yakasına geçmek üzerine kuruluydu.
R. Montecuccoli de Osmanlı askerlerinin
nehri aşmasını önlemeye yönelik bir sa
vunma savaşının yapılmasının gerekli ol
duğuna inanıyordu. Osmanlı askerî heyeti,
25 Temmuz’dan itibaren başta yeniçeriler
ve paralı Arnavut tüfekçiler olmak üzere
bazı kıtalara ırmağı geçmek amacıyla bu
kesimi zorlama görevi verdi. Bu maksatla
Rába kenarında yapılan uzun ve zahmetli
yürüyüş, suyun karşılıklı yakalarını tutan
askerlerin giriştiği çatışmalarla birleşince
can kaybı ve hasta erlerin sayısında büyük
bir artış oldu.
Osmanlı ordusu, 1 Ağustos sabahı Rába
nehrinin Lafnitz suyu ile birleştiği kıvrıma
yerleşti. Nehrin öte yakasında Mogersdorf
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civarına yayılan müttefik kuvvetleri sağ
cenahta R. Montecuccoli kumandasındaki
Avusturya askerleri, ortada imparatorluk
kıtalarından sorumlu Leopold Wilhelm von
Baden ve Georg Friedrich von Waldeck,
sol cenahta Fransız birliklerinin başında
Jean Comte de ColignySaligny olmak üze
re muharebe düzeni aldı. Muharebenin
ise ertesi gün başlaması bekleniyordu.
Osmanlı ve müttefik süvarilerinin önemli
bir bölümü atlarının su ve yem ihtiyacı
nı karşılamak için etrafa dağıldı. Bununla
birlikte Osmanlı saflarında yer alan gönül
lü savaşçıların, yeniçerilerin nehirde gizlice
köprü inşa etmeye çalıştıkları bir sırada
topluca karşıya geçmeleri savaşı kaçınıl
maz hale getirdi.
Bosna Valisi İsmâil Paşa, Köprülü ailesi
nin damatlarından Kaplan Mustafa Paşa
ve Halep Valisi Gürcü Mehmed Paşa, sa
bahın erken saatlerinde taarruza başlayan
yeniçeri ve kapıkulu süvarisini destekle
mekle görevlendirildi. Osmanlı askerî yö
netimi, ilk hücumu belirli muharebe geç
mişi olmayan Alman birliklerinin üzerine
yaparak ırmağın karşı yakasında nisbeten
zahmetsizce bir yerleşme alanı elde etti.
Muharebenin bu safhasında Fâzıl Ahmed
Paşa’nın kapısında hizmet eden sekban
ve sarıca bölükleri de karşı yakaya geç
ti. Müttefik ordusunun muharebe hattı
kırıldı; alaylar arasındaki bağlantı koptu.
Osmanlı taarruzu esnasında ezilen impa
ratorluk kıtalarından artakalan askerler
Graz ve Fürstenfeld’e doğru Avusturya’
nın içlerine kaçmaya başladı. Yeniçeriler,
altı bölük sipahisinin himayesi altında
Rába’nın karşı tarafında birbirine para
lel uzanan on kadar uzun metris kazarak
sağlam bir müdafaa hattı kurdu. Muha
rebenin beklenmedik bir anda başlaması
sebebiyle sabahki köprü inşaatı bitirileme
diğinden Osmanlı askerlerinin nehri geçi
şi zaman alıyordu. Bu esnada ilk zaferin
heyecanıyla Mogersdorf’a kadar çıkan bazı
Osmanlı birlikleri imparatorluk kıtalarının
boşalttığı ordugâhı yağmalamaya başladı
lar. Ancak nehir kenarındaki ana Osmanlı
kuvvetiyle irtibatlarını yitirerek Avusturya
ve Fransız askerleri için kolay bir av haline
geldiler.
Öğleden sonra toplanan harp meclisinde
müttefik kumandanları, akarsuyun kena
rında birikmeye devam eden Osmanlı bir
liklerine karşı taarruza geçme kararı aldı.
Bu saatlerde nehrin öte yakasına çıkmış
Osmanlı askerlerinin sayısı yaklaşık 10.000
kadardı. R. Montecuccoli ve ColignySa
ligny’nin başını çektiği müttefik ordusu
safların arasındaki mesafeyi disiplinle ko
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ruduğu, sistematik ve düzenli bir “kontra
marş” yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı
piyadesi, yeniçerilerin kazdığı siperlerin
ardından açtığı ateşle müttefik yürüyüşü
nü kesmeyi denediyse de ön metrislerdeki
savaşçıların ricatı bir anda denetimden
çıkan bir bozguna dönüştü. Çarpışmanın
sonlarına doğru etkisini arttıran yağmu
run Rába ırmağını kabartması, emirko
muta zincirinin koptuğu birlikleri iyice zo
ra soktu, asker arasında yaşanan izdiham
da hayli can kaybına yol açtı. Köprü aşırı
kalabalıktan ötürü yıkılırken suya kapılan
askerlerin büyük kısmı hayatını kaybetti.
Böylece Osmanlı ordusu açık bir yenilgiye
uğramış oldu. Bu yenilginin askerî açıdan
devamı gelmedi. Fâzıl Ahmed Paşa, Os
manlı ordusunu 5 Ağustos’a kadar yerin
de tutup birliklerin dağılmasını engelledi.
Ayrıca 9 Ağustos’ta akdettiği Vasvar Ant
laşması sayesinde Saint Gotthard yenilgi
sinin büyük bir siyasî krize dönüşmesine
başarıyla engel oldu.
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es-Seyyid b. Ahmed
b. Muhammed b. Sakr
(1915-1989)
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Mýsýrlý nâþir, edip ve yazar.

™

Mısır’da Tanta şehri yakınlarındaki Sif
tütürâb köyünde doğdu. Güzel ahlâkı ve
ilmiyle meşhur bir aile içinde yetişti. Ez
her’de Usûlüddin Fakültesi’nde hocalık
yapan babası ailesiyle birlikte Kahire’ye
taşınınca Seyyid Ahmed, Ezher’deki umu
ma açık ilim halkalarına devam etmeye
başladı. Dokuz yaşında Kur’ânı Kerîm’i
ezberledi. Ezher’e bağlı Ma‘hedü’lKåhire
eddînî’den ilkokul diploması aldı. Burada
1937’de liseyi bitirdikten sonra Arap Dili
ve Edebiyatı Fakültesi’ne girdi ve 1944’te
mezun oldu. Alkame (b. Abede) elFahl’in
divanının ilk neşir çalışmasını lise tahsili sı
rasında gerçekleştirdi (MahmûdMuhammedet-Tanâhî, MedÅal,s.99), bu neşir
için Zekî Mübârek bir takriz kaleme aldı.
Aynı dönemde makaleler de yazdı (ME,
IV/1[1352/1934],s.40vd.). Bunlardan biri
Nâbiga eşŞeybânî divanının neşri üzerine
onun hıristiyan olduğu iddialarını çürü
ten makaledir. Üniversitede babası Ah
med Sakr’dan başka Seyyid b. Ali elMer
safî, Muhammed Hıdır Hüseyin, Ahmed
Muhammed Şâkir, Muhammed Muhyid
din Abdülhamîd, Zekî Mübârek, Abbas
Mahmûd elAkkåd, Mahmûd Muhammed
Şâkir gibi âlim ve ediplerin talebesi oldu,
zekâsı ve güçlü hâfızasıyla tanındı. Baş
langıçta Arap dili ve edebiyatı alanında uz
manlaştı ve edebî çevrelerde eski tarz bir
edebiyatçı olarak görüldü. Ancak hocası
Ahmed Muhammed Şâkir’in vefatından
sonra şer‘î ilimlere yöneldi. Ezher’e bağ
lı okullarda Arap edebiyatı öğretmenliği
yaptı, bir ara Kahire’deki Fransız Lisesi’nde
çalıştı. Yazma eserlerin tahkiki konusunda
şöhreti yayıldıktan sonra Ezher’in Usûlüd
din Fakültesi’ne hoca tayin edildi. Bu ara
da klasik eserlerin neşriyle ilgili komisyon
larda bulundu. 1957’de üniversitede ders
vermesi için davet edildiği Küveyt’te üç yıl
hocalık yaptı. Ardından Kahire’ye dönünce
1967’de Ezher’deki Mecmau’lbuhûsi’lil
miyye’nin genel sekreter yardımcılığına
getirildi. Daha sonra Mekke Ümmülkurâ
Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde on yıl
kadar ders okuttu. Hayatının son yılları
hastalıklarla geçen Sakr, Ümmülkurâ Üni
versitesi’ndeki görevinden ayrılıp Mısır’a
döndü, burada da iki yıl süren hastalıktan
sonra 2 Kasım 1989’da vefat etti.

Öğrencilerini iyi yetiştirmek için gayret
eden Sakr, bilhassa talebelerine karşı cö
mert davranan, dindar, erdemli, özgüven
sahibi, kendini ilme adamış, başkalarının
söylediklerine aldırmadan doğru bildiği
yolda yürüyen biri olarak tanınmıştır. Da
ima açık ve sağlam ifadeler kullanan, çok
güzel bir üslûbu olan Sakr’ın çalışmaları
iki kısma ayrılabilir: Birincisi yazma eser
lerin tahkik ve neşirleri, ikincisi bazı yazma
kitapların neşri üzerine eleştirilerini dile
getirdiği makaleleridir. Bu çalışmaları dil,
edebiyat, nahiv, fıkıh, hadis, tefsir, usul
ve tarih alanlarındaki geniş bilgi ve kültür
birikimini yansıtır. Mısır’da eski eserlerin
neşri konusunda en önde gelen kişilerden
biri kabul edilmiş, bu hususta yöntemi
nin sağlamlığı ve sunumunun güzelliğiyle
şöhret bulmuştur. Tahkik etmek istediği
eserin sahibinin kullandığı dili iyi kavrar,
aynı müellifin diğer eserlerinde konuyla
ilgili farklı görüşlerini tesbit ederdi. Ay
rıca hocalarına, öğrencilerine, yaşadığı
dönemdeki kültürel ve siyasal ortama te
mas eder, eserin yazılış yöntemini, aynı
konuda yazılmış diğer eserler arasındaki
yerini mukaddimede zikrederdi. Yayımla
dığı kitaplarda zaman zaman kendi gö
rüşlerini ve duygularını dile getirir, kolay
anlaşılamayan ibareleri, kapalı lafızları
dipnotlarında açıkladığı gibi yazarın görü
şüyle farklı görüşleri de karşılaştırırdı. Bu
çok zor ve emek isteyen yöntemi sebe
biyle Sakr az eser yazabilmiş, bazı yazıla
rında neşredeceğini bildirdiği çalışmalarını
tamamlayamamıştır.
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