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I. ÖNSÖZ 
 
 
 
 
  

Üyesi olmak için çaba sarfettiğimiz ve bazı durumlarda hayal kırıklıkları 

yaşadığımız Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha iyi anlayabilmek 

için duyguları değil, somut konuları ve gerçekleri öne çıkartmak gerekmektedir. 

Bununla birlikte, Türk kültürünü meydana getiren bütün değerleri araştırmak, 

tanıtmak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Örnek olarak, yabancı tarihçilerin bir 

kısmı Osmanlı döneminden bahsederken daha çok askeri olaylar üzerinde durarak 

Türkleri yıkıcı bir unsur olarak yansıtmışlar, yapıcı özelliklerine ve faaliyetlerine 

değinmemişlerdir. Oysa Türk gençliğinin ve tüm vatandaşlarımızın geniş ve ileri bir 

dünya görüşüne sahip, geçmişine bağlı, tarihini bilen ve geleceğe ümitle bakan bilgili 

kişiler olması gerekmektedir. Artık dünyamızın ve ülkemizin savaşlara ve kargaşaya 

değil, tüm insanlığı kardeşlik ve dostluk havası içinde yaşamaya sevkedecek 

yöneticilere ihtiyacı bulunmaktadır.  

Yüksek lisans çalışmamın, Türk – Macar ortak tarihi üzerine yapılacak 

araştırmalara mütevazı bir katkı sağlayacağını, tüm iyi niyet ve yoğun çabaya 

rağmen oluşmuş olabilecek eksikliklerin ise hoşgörüyle karşılanacağını umuyorum. 

Bana Macar dilini ve tarih araştırmalarını sevdiren, lisans öğrenimimden 

bugüne kadar beni her zaman destekleyen, yüksek lisans çalışmamı yönlendiren, 

görüş ve önerileriyle çalışmamın zenginleşmesini temin eden hocam ve tez 

danışmanım sayın Prof. Dr. Hicran Yusufoğlu ve değerli jüri üyeleri ile sabır ve 

hoşgörüyle her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla, 

 
 
 
 
 
Haziran 2005        Gülin Orcan 
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SUMMARY 

 

Tension between Vienna and Hungary had been climbing since 1660’s. 

Ferenc Wesselényi who was then assisting the King, Ban of Croatian Péter Zrínyi, 

judge Ferenc Nádasdy and I. Ferenc Rákóczi  with some other noble families were 

planning to act against Habsburg dynasty with the help of Turks. However, they were 

not supported by the Ottoman Empire as they had expected and this rebellion, which 

was not indeed well planned, ended up with a big defeat. 

This defeat served as the exact opportunity the Austrian Emporer I. Leopold 

had been looking forward to, to establish a monarchy regime (in Hungary) and force 

people to live under pressure. The anti-reformist parties which were acting in line 

with pressuring regimes of Habsburg, seized all Protestant churchs at once with the 

help of Austrian army. 

Hungarian people reacted against the monarchy and its regime. The nobles 

who were discharged gathered in Transylvania and made their plans and preparations 

against I. Leopold there. This was the beginning of Kuruc act. They rushed upon 

armies of the Emporer and attacked them several times but due to lack of 

organization and discipline problems, results were not satisfactory. It was 1678, 

when Imre Thököly was appointed to be the new leader. At the age of twenty one, 

Imre Thököly proved that he was a good commander and from that time Kuruc army 

started beating the enemy.  

Vienna was worried about the progress of Kuruc army. Austria, at the end, 

was aware of the fact that pressing regime of monarchy would not lead to the results 

they had expected. Therefore, Emporer declared in 1681 in Sopron, that new regime 
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would be more tolerant and announced amnesty: The ones who sweared to be loyal 

to the Emporer would receive their possessions back. New regulations would be 

valid in divine services to provide more freedom. 

In 1682, Thököly was married with Ilona Zrínyi, the widow of I. Rákóczi. 

Via this marriage Thököly had the control of huge possessions in his country. He 

then conquered Kassa and he became the sole leader of the whole North Hungary. At 

that time, he was refusing the requests from Austrian side and on the other hand, 

keeping in touch with the Ottoman Empire. After several contacts, he was appointed 

to be the King of North Hungary by the Ottomans.  

Although from the very beginning Thököly managed to build strong 

management, he still depended on his neighbours to survive. Kuruc act had been 

suported by French, Polish and Transylvania people. But starting from 1683, his only 

alliance was Ottoman Empire. Disjudging the power shifts, Thököly attended the II. 

Besiegment of Vienna to support the Grand Vizier Kara Mustafa Paşa who 

challanged I. Leopold. The army of Thököly joined the Ottoman army near Pozsony . 

However, the besiegement ended up with a big defeat and Ottoman army was beaten 

by Habsburg ve Poland armies. The defeat also affected Thököly negatively and 

moreover, he was held responsible for the outcome and was arrested in 1685 by the 

Ottomans. Later on, reconciliation in 1699 forced Thököly, his family and 

approximately 1,500 people still loyal to him, to leave their country and move to the 

zone Ottomans assigned for them in İzmit. In his last years, Thököly suffered from 

illnesses. He was burried in Armenian graveyard in İzmit when he passed away and 

was moved to Evangalist church in Késmárk in 1906. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az 1660-as évektől fokozódó feszültségek terhelték Bécs és a magyar rendek 

kapcsolatát. A vasvári békével elégedetlen főnemesi csoport Wesselényi Ferenc 

nádor, Zrínyi Péter horvát bán, Nádasdy Ferenc országbíró , I. Rákóczi Ferenc és a 

nemesség zöme a Habsburg-házzal való szakítást a törökök segítségével akarták 

elérni. A törökök támogatását azonban nem sikerült megnyerniük, s a rosszul 

előkészített felkelés össszeomlott. 

I. Lipót császár alkalmasnak találta az időt az ország abszolutista átalakítására. 

A Habsburg-abszolutizmus szövetségese, az erőszakos ellen-reformáció, a császári 

katonaság támogatásával tömegesen vette el a protestánsok templomait.  

Az abszolút hatalom rendszabályai a magyar társadalom többségének 

ellenállásába ütköztek. 

Az üldözött nemesek Erdélybe menekültek, s innen indították harcot I. Lipót 

ellen. Már vette kezdetét a kuruc mozgalom. Veszélyes támadást vezettek a császári 

csapatok ellen, de tartós sikereket szervezetlenségük, fegyelmezetlenségük miatt nem 

tudtak elérni. A kurucok 1678-ban kaptak megfelelő vezért Thököly Imre 

személyében. Huszonegy éves Thököly kiváló hadvezetésével a kuruc felkelők egyik 

sikert a másik után érték el. 

A császári csapatok vereségei meggondolkodtatták az udvart. Rá kellett 

jönnie, hogy a megelező évek abszolutista intézkedései nem érték el céljukat. Az 

1681-es soproni országgyűlésen az abszolutista intézkedések zömét az udvar 

visszavonta. Közkegyelmet hirdettek, s az elkobzott birtokok visszaadását ígérték 
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mindenkinek, aki I. Lipót hűségére tér. Korlátozásokkal ugyan, de visszaállították a 

szabad vallásgyakorlat korábbi rendjét. 

1682-ben Thököly feleségül vette Zrínyi Ilonát, I. Rákóczi özvegyét, s ezzel 

megszerezte az ország legnagyobb birtokait. Bevette Kassát, s így övé lett Felső-

Magyarország. Az udvar ajánlatának elutasítása együtt járt török kapcsolatainak 

megerősödésével. Felső-Magyarország fejedelmévé már a törökök nevezték ki. 

Bármilyen gyorsan szilárdította meg Thököly a maga fejedelmi hatalmát, 

annak fennmaradása külső tényezőkön múlt. Mozgalmát kezdetben a franciák, a 

lengyelek és az erdélyiek is támogatták, de 1683-ban már csak a törökökre 

támaszkodhatott. Rosszul mérte fel az erőviszonyokat: helyeselte és támogatta a 

törökök Bécs ostromát. Kara Mustafa nagyvezér I. Lipót ellen indult. Thököly serege 

Pozsony alatt csatlakozott hozzá. A török sereg 1683 szeptemberében Habsburg és 

lengyel hadaktól vereséget szenvedett. A törökök veresége Thököly államát is maga 

alá temette. Thököly ezzel a kudarccal elvesztette a szultán bizalmát. 1685 őszén 

Nagyváradra invitálták, majd letartóztatták. 1699-ben a karlócai béke kimondta 

számüzetését s a török Porta Izmitben jelölte ki a tartózkodási helyét feleségével és 

mintegy másfél  ezer hívével. Utolsó éveiben egyre jobban elhatalmasodott rajta a 

betegsége. Végül megbetegedése folytán İzmitben meghalt. Az izmiti örmény 

temetőben temették el. 1906-ban a késmárki evangélikus templomban helyezték el. 
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TEZ ÖZETİ 

 

1660’lı yıllardan itibaren Viyana ile Macaristan’daki sınıflar arasındaki 

gerginlik giderek artmaktadır. Vasvar Barışı’ndan hoşnut olmayan kral naibi Ferenc 

Wesselényi, Hırvat banı Péter Zrínyi, yargıç Ferenc Nádasdy, I. Ferenc Rákóczi ile 

soyluların büyük bir kısmı Habsburg hanedanıyla yollarını ayırmayı Türklerin 

yardımıyla ulaşmayı planlamaktadır. Ne var ki Türklerden umdukları yardımı 

alamazlar ve amacına uygun olarak planlanmayan bu ayaklanma başarısızlığa uğrar. 

Bu ayaklanmanın başarısızlığa uğraması ülkede baskıcı bir mutlakiyet düzeni 

kurmak için Avusturya İmparatoru I. Leopold tarafından en uygun zaman olarak 

değerlendirilmiştir. Habsburgların baskıcı rejimiyle adeta ittifak halinde bulunan 

reformist karşıtı hareket imparatorluk askerlerinin desteğini de arkasına almak 

suretiyle Protestan kiliselerinin tümüne birden el koymuştur. 

Mutlakiyet yönetiminin getirdiği düzen Macar toplumunun büyük bir 

çoğunluğu tarafından tepkiyle karşılanır. 

Ülkeden sürülen soylular Erdel’e sığınmışlar ve I. Leopold’a karşı 

mücadelelerini buradan sürdürmüşlerdir. Artık Kuruc hareketi başlamıştır. 

İmparatorluk ordularına karşı büyük bir saldırıya girişmişler ancak organizasyon 

bozuklukları ve disiplinsizlik yüzünden kalıcı bir başarı elde edememişlerdir. 

1678’de Kurucların başına İmre Thököly gelir. Yirmi bir yaşındaki Thököly’nin 

mükemmel yönetiminde Kuruc orduları başarı üstüne başarı kazanırlar.  

İmparatorluk ordularının aldığı yenilgiler sarayı düşündürmeye başlamıştır. 

Mutlakiyet idaresinin baskıcı yöntemleriyle bir yere varılamayacağını idrak eden 

Avusturya sarayı 1681 Sopron meclisinde baskıcı yaptırımların büyük bir kısmından 
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vazgeçer. Af ilan eder, I. Leopold’e bağlılığını ilan eden herkese el konulan 

mülklerinin geri verileceğine dair söz verir. Birtakım sınırlamalar da olsa ibadet 

özgürlüğü sağlayan daha önceki düzeni yeniden tesis ederler. 

Thököly 1682’de, I. Rákóczi’nin dul eşi  İlona Zrínyi ile evlenmek suretiyle 

ülkenin en geniş mülklerini de elde etmiş olur. Kassa’yı da alır ve Yukarı 

Macaristan’ın tümü onun olur. Bir yandan Avusturya sarayının tekliflerini geri 

çevirirken diğer yandan da Osmanlılarla ilişkilerini sağlamlaştırmaktadır. Bu süreç 

Osmanlılar tarafından Yukarı Macaristan kralı ilan edilmesiyle sonuçlanır. 

Thököly iktidarını kısa bir süre içinde sağlamlaştırmış olsa da bu iktidarın 

devamı yine de dış etkenlere bağlıdır. Önderliğini yaptığı hareket başlangıçta 

Fransızlar, Polonyalılar ve Erdelliler tarafından da desteklenirken 1683’te yanında 

artık sadece Osmanlılar vardır. Oluşan güç dengelerini gereği gibi 

değerlendiremeyen Thököly Osmanlıların Viyana seferini onaylamış ve destek 

vermiştir. Sadrazam Kara Mustafa Paşa I. Leopold’e karşı harekete geçmiş, 

Thököly’nin ordusu da Pozsony yakınlarında ona katılmıştır. Osmanlı ordusu 1683 

Eylülünde Habsburg ve Lehistan orduları tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmış,  

Osmanlıların almış olduğu bu yenilgi de Thököly iktidarının sonunu getirmiştir. 

Thököly bu başarısızlık sonucunda Osmanlı sarayında gözden düşmüş, 1685 

sonbaharında Nagyvárad’a çağırılarak burada tutuklanmıştır. 1699 Karlofça Barışı 

ise ülkeden sürülmesi şartını getirmiş, eşi ve yaklaşık bin beş yüz kadar sadık 

adamıyla birlikte Osmanlı sarayının kendileri için tahsis ettiği ikamet olan İzmit’e 

yerleşmiştir. Yaşamının son yıllarında hastalığı gittikçe ağırlaşmış ve bu hastalık 

sonucu da İzmit’te yaşama veda etmiştir. İzmit’teki Ermeni mezarlığına 

gömülmüştür. 1906 yılında  Késmárk’taki evangelist kilisesine konulmuştur. 
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II. GİRİŞ 

 

İmre Thököly1 1657 - 1705 yılları arasında yaşamış, genç yaşta Macar 

tarihinde önemli rol oynamış, Macar Protestanlarının Avusturya’ya karşı yürüttükleri 

mücadelenin önderliğini üstlenmiş önemli bir şahsiyettir. Macar tarihinde olduğu 

kadar Osmanlı tarihinde de bir dönemin önemli kişilerinden olan Thököly, Osmanlı 

İmparatorluğu’nca Orta Macar krallığına tayin edilmiş, İkinci Viyana Kuşatması’nda 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında yer almıştır. Yaşamının son dönemlerini 

Osmanlı topraklarında geçirmiş ve İzmit’te vefat etmiştir.  

1660 yılından itibaren Viyana ile Macaristan’daki gerginlik giderek artar. 

Vasvar Barışı’ndan hoşnut olmayan kral naibi Ferenc Wesselényi, Hırvat banı Péter 

Zrínyi ile yargıç Ferenc Nádasdy’den oluşan aristokratlar grubu önderliğinde 

Habsburg karşıtı bir örgütlenme başlar. Bu gruba ülkenin en zengin ve önde gelen 

soylularından I. Ferenc Rákóczi ile diğer soyluların büyük bir kısmı da katılır. 

Habsburg hanedanıyla yollarını ayırmak isteyen aristokratlar bu amaçlarına Türklerin 

yardımıyla ulaşmayı planlamaktadır. Ne var ki Türklerden umdukları yardımı 

alamazlar ve başkaldırı denemesi 1670 yılında büyük bir başarısızlığa uğrar. 

Bu komplo denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ülkede baskıcı bir 

mutlakiyet düzeni kurmak için Avusturya İmparatoru I. Leopold’a bir fırsat yaratır. 

Habsburgların baskıcı rejimiyle adeta ittifak halinde bulunan reformist karşıtı hareket 

imparatorluk askerlerinin desteğini de arkasına almak suretiyle Protestan kiliselerinin 

tümüne birden el koymuştur. Mutlakiyet yönetimi Macar uç kalelerindeki askerlere 

                                                 
1 Macarca Imre Thököly yazılır. Yabancı kaynaklarda Imrich Tököly, Emerich T(h)okoly olarak da 
geçmektedir. 



de güvenmemektedir. Nitekim bu askerlerin binlercesini görevlerinden uzaklaştırarak 

yerlerine Alman ve Hırvat birlikleri getirilmiştir. 

Mutlakiyet yönetiminin getirdiği düzen Macar toplumunun büyük bir 

çoğunluğu tarafından tepkiyle karşılanır. 

Ülkeden sürülen soylular Erdel’e sığınmışlar ve I. Leopold’a karşı 

mücadelelerini buradan sürdürmüşlerdir. Görevlerinden alınan uç kale askerlerinin 

de onlara katılmasıyla Kuruc2 hareketi başlamıştır. 1672 yılında imparatorluk 

ordularına karşı büyük bir saldırıya girişmişler ancak organizasyon bozuklukları ve 

disiplinsizlik yüzünden kalıcı bir başarı elde edememişlerdir. 1678’de Kurucların 

başına İmre Thököly geçer. Genç yaştaki Thököly’nin mükemmel yönetiminde 

Kuruc orduları başarı üstüne başarı kazanırlar. 

İkinci Viyana Kuşatması’nın Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa tarihinde bir 

dönüm noktası olması nedeniyle, İmre Thököly’nin tarih sahnesine çıkışı ile birlikte 

o dönemin Osmanlı - Avusturya ilişkilerinin nasıl bir yönde geliştiğinin incelenmesi 

önem taşımaktadır. İmre Thököly’nin bu dönemi nasıl etkilediğini, bu dönemin de 

İmre Thököly üzerindeki etkisini anlayabilmek için Thököly’den önceki dönemin 

olaylarını kısaca anlatılmasında yarar vardır. Bu yüzden çalışmamızda Thököly’nin 

tarih sahnesine çıkmasından önce Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altındaki 

Erdel’in (Transilvanya) durumu kısaca ele alınmış, daha sonra İmre Thököly 

zamanında gelişen olaylar incelenmiş, Erdel ve İmre Thököly’nin Osmanlı 

İmparatorluğu ile ilişkileri gözden geçirilmiştir. 

                                                 
2 İsmail Doğan, Fakülte Dergisi’ndeki ‘Macar Epik Şiirinin Geleneğinin Kökenleri’ isimli 
makalesinde  Zoltán Ferenczi’ ye ait ‘A régi magyar költészet I (a kuruc világ költészete)’  dayanarak 
Kuruc terimini şu şekilde açıklamaktadır: “ Macar tarihinde Kuruc dönemi 1664’ten veya daha 
doğrusu 1670’den 1711’e kadar sürmüştür. Kuruc tabiri Osmanlıların Macaristan’dan çekilmelerinden 
sonra kullanılmaya başlanmıştır ve Habsburglara karşı mücadele edenleri tanımlamak için kullanılır.” 

 2



Çalışmada Türkçe eserlerin yanısıra Macarca kaynaklardan da yoğun olarak 

yararlanılmıştır. Farklı kaynaklarda değişik açılardan ele alınan konular mümkün 

olduğunca peşpeşe ve yararlanılan kaynaktaki içerik korunarak aktarılmaya 

çalışılmıştır. Alıntıların yapıldığı bölümlerde ise kaynak eserdeki imla (anlam 

karmaşası yarattığı durumlar haricinde) aynen korunmuştur.  
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III. THÖKÖLY ÖNCESİNDE AVRUPA 

 

XVI. yüzyılın ikinci yarısı ve XVII. yüzyılda Avrupa’da büyük Hıristiyan 

devleti olarak Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Lehistan, Rusya ve 

Venedik Cumhuriyeti bulunmaktadır. Almanya, Avusturya ile Çekoslovakya ve 

Macaristan’ın bir bölümünden oluşmaktadır. İspanya, Portekiz ile güney İtalya’yı da 

kapsamaktadır. Bütün Balkan yarımadası Eflak, Boğdan, Erdel (Transilvanya) ve 

Macaristan’ın bir bölümü ile Kırım Hanlığı Osmanlı İmparatorluğu yönetimindedir. 

İtalya’da Floransa ve Papa hükümetleri vardır. İsviçre kantonlardan oluşan bir idare 

sistemine sahiptir. Felemenk Cumhuriyeti ise deniz ticaretinde önemli bir yere 

sahiptir.1

XVI. yüzyılın ilk yarısında Protestanlığın ortaya çıkışına kadar Batı ve Orta 

Avrupa Katolik, Balkanlar ve Rusya ise Ortodoks mezhebindedir. Protestanlık tüm 

engellemelere rağmen genişleyerek Almanya’nın dışına çıkmış, önce 

İskandinavya’ya, daha sonra Fransa’ya, oradan da İngiltere’ye yayılmıştır. 

Macaristan, Avrupa’nın ortasında bulunması nedeniyle yeni gelişmelerden uzak 

kalmaz ve XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Macar halkının bir kısmı Protestanlığı 

kabul eder.2

 

 

                                                 
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 3, II. Kısım, 4. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1983, s. 116; Erdal Çoban, “Macaristan’da Protestanlığın Gelişmesi ve Osmanlı 
Hakimiyeti”, Osmanlı Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ayrıbasım, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1997, S. 7, s. 99-112. 
2 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 117. 



1. XVI. ve XVII. YÜZYILLARDA AVUSTURYA İMPARATORLUĞU 

 

Alman - Roma İmparatoru, Avrupa’nın en güçlü hükümdarı ve aynı zamanda 

İspanya Kralı V. Karl (Károly), 1556 yılında Alman - Roma İmparatorluğu’ndan 

feragat eder. Habsburgların Madrid’de olan yönetim merkezi böylece Viyana’ya 

geçer.3 Bu tarihten itibaren Habsburgların Macaristan ile daha çok ilgilenmeye 

başladıkları söylenebilir.4  

Habsburg hanedanı Avusturya’yı yönetmektedir ve Avusturya hükümdarı 

aynı zamanda hem Alman imparatoru hem de Macaristan kralı olarak kabul edilir. 

Katı birer Katolik olan Avusturya hükümdarları Alman prensliklerinde ve Kuzey 

Macaristan’da yaygınlaşmaya başlayan Protestanlığa çok şiddetli tepki 

göstermişlerdir. Ancak İmparator Rudolf (1576 - 1608), Viyana Antlaşması’nda 

(1606) Erdel’de Protestan dinine serbesti tanımak zorunda kalır. II. Ferdinand tahta 

çıkınca (1619 - 1637) Krallık Macaristanı’nda Katolikliği ön plana çıkarmak, din ve 

mezhep birliğini kurmak, Protestanlığı ortadan kaldırmak istemesinden dolayı 

Protestan prenslerin direnişleriyle karşılaşır ve Avrupa’da  “Otuz Yıl Savaşları” 

(1618 - 1648) başlar. İsveç ve Fransa’nın da dini nedenlerle girdiği savaşta Osmanlı 

İmparatorluğu tarafsız kalmayı tercih etmiştir.5 Ancak Erdel Prensi I. György 

Rákóczi (1630 - 1648) İsveç’in yanında savaşa girer. Savaş sonunda imzalanan 

Westfalya Barış Antlaşması neticesinde III. Ferdinand (1637 - 1657) bünyesindeki 

Protestan prensleriyle sürekli savaştığı Almanya’dan umudunu keser ve Erdel ile 

Kuzey Macaristan’a odaklanır.  

                                                 
3 Hicran Yusufoğlu (Akın),  “Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan”, D.T.C.F. Atatürk’ün 100. 
Doğum Yılına Armağan Dergisi, Ayrıbasım, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1982, s. 611;  
4 Hicran Yusufoğlu, “Osmanlı - Macar İlişkileri”, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, 
2001, C. 36, s. 215, s. 34. 
5 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 127-128 

 5



1654’te Avusturya veliahtı olan, 1655’te Macar kralı olan I. Leopold (Lipót) 

1657’de Avusturya İmparatorluğu’na seçilir.6 Koyu bir Katolik olan I. Leopold 

(1657 - 1705) Avusturya İmparatorluğu’na seçildiği günden itibaren Macarların 

hürriyetini yok etmeye çalışır, kendi sınırları içinde kalan Macaristan’ı idari ve 

vicdan hürriyeti yönünden baskı altında tutar.7 Kuzey Macaristan’daki ilk isyanları 

kanlı bir şekilde sonlandıran I. Leopold, İmre Thököly liderliğindeki 

ayaklanmalardan sonra Macaristan’ın yönetimi ile ilgili bazı ödünler verir. 1699 

yılında Osmanlı İmparatorluğu ile imzaladığı Karlofça Antlaşması ile Temesvár 

eyaleti dışında tüm Macaristan’ı topraklarına katar. Mutlak monarşi iktidarını 

Avrupa’nın etkin bir merkezi haline getirmeyi başaran I. Leopold sanat ve mimaride 

de büyük gelişmelere yol açan geniş bir bayındırlık hareketi başlatmış ve Viyana’yı 

görkemli yapılarla donatmıştır.  

I. Leopold iyi eğitimli ve kültürlü bir imparator olmasına rağmen bazı 

kaynaklara göre aşırı kararsızdır. Kardinal Franceso Albizzi imparator için şu ifadeyi 

kullanmaktadır: "... İmparatorun Tanrı’ya biraz daha az inanmasını ve böylelikle 

tehlike ve tehditleri daha fazla öngürüyle değerlendirebilmesini şahsen tercih 

ederdim…”8

 

 

                                                 
6 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, (Kişiler, Dönemler, Akımlar, Yapıtlar), 1. Baskı, İstanbul, 
1983, Anadolu Yayıncılık, C. 7, s. 3511.  
7 Cevat Üstün, 1683 Viyana Seferi, Ankara, VII. Seri, No: 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1941, 
s.18. 
8 http : // history.wisc.edu.351-15Later seventeeth- century Europe 
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2. XVI. YÜZYILDA MACARİSTAN’IN BÖLÜNMESİ  

 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520 - 1566) Macaristan’ın büyük bir 

kısmı Osmanlı idaresine geçmiştir. Bu dönemde Macaristan, Osmanlı 

İmparatorluğu’na bağlanan Macaristan, Erdel prensliğine bırakılan yerler ve 

Avusturya’nın elinde kalan Kuzey Macaristan olmak üzere üç kısma ayrılmıştır: 

Eski Macar krallığı arazisinde oluşan bu üç iktidardan Krallık Macaristanı, 

Adriyatik Denizi kıyısından Szatmár iline kadar, ülkenin batı ve kuzey kısmından 

oluşur ve yönetim merkezi Pozsony’dur9. Erdel’in doğrudan doğruya Osmanlı 

İmparatorluğu’na bağlı olduğu dönemde Macaristan’ın bu kısmı Avusturya - 

Habsburg hakimiyeti altındadır ve bu bölgeye Kuzey Macaristan denilmektedir. 

Adriyatik Denizi kıyısından başlayan bu bölge Erdel’in sınırlarına kadar 

uzanmaktadır.  

Türk egemenliğindeki kısım ülkenin ortasında, Nógrád’dan Aşağı Tuna ve 

Sava Nehri’ne kadar, Balaton Gölü’nden Temesköz’e kadardır. İdari ve askeri 

merkezi Budin10 kalesidir.  

Macar krallığının en az gelişmiş kısmında müstakilleşen Erdel ise, 

Máramoros’tan Karánsebes Banlığına ve Nagyvárad’dan Székelyföld’e kadar uzanan 

bölgedir ve yönetim merkezi Gyulafehérvár’dır.11 Budin’in  ilhak edilmesiyle birlikte 

Erdel’in Osmanlı İmparatorluğu’na vassal olarak bağlanması fiilen 1541’te 

gerçekleşmiştir.12

                                                 
9 Macarca Pozsony olarak anılan kent Türk kaynaklarında Pojon olarak belirtilmektedir. Bugün ise 
Slovakya’nın başkenti Bratislava’dır.   
10 Buda olarak da anılmaktadır. 
11 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 34. 
12 Hicran Yusufoğlu, Osmanlı - Macar İlişkileri (Başlangıçtan Ankara Savaşı’na Kadar), 1. 
basım, Ankara, Türk - Macar Dostluk Derneği Yayınları, 1995, s. 92. 
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1541 yılında Buda’nın alınışını takiben Macaristan’ın da Balkan ülkeleri gibi 

Türk egemenliği altına çabuk gireceği düşünülmüşse de ilerleyen dönemlerde 

Avusturya ordularının desteği ile Macarlar Osmanlı’nın elindeki toprakları geri 

almak üzere çeşitli savaşlar yapılmıştır. Esasen Buda’nın Türklerin eline geçmesi ile 

Macaristan Avrupa’nın Türklerle olan mücadelesinde yeni bir rol üstlenir. Artık 

Habsburglar ile Osmanlılar arasındaki savaşlar Macar topraklarında yapılacaktır. Bu 

savaşlar sırasında Macar orduları bazen Habsburg zaman zaman da Osmanlı 

ordularının saflarında yer almıştır.13

 

 

3. XVI. YÜZYILDA MACARİSTAN PROTESTANLIĞI 

 

Macaristan’ın büyük bir kısmının Osmanlı idaresine geçtiği dönemde 

Macarlar arasında mezhep farklılığı bulunmaktadır. Erdel’de resmi olarak Katolik, 

Lutheran, Kalvin, Unitarius olmak üzere dört mezhep tanınmaktadır. Ancak XVI. 

yüzyılın ortalarında Macaristan halkının büyük bir kısmı Protestan olmuştur.14

1541 yılını takip eden dönemde, reforma Osmanlı İmparatorluğu tarafından 

hoşgörü gösterildiği, hatta Katolik cemaata karşı Protestanların desteklendiği reform 

yanlılarının yaptığı yazışmalarda açık olarak belirtilmiştir. Türk idaresinin Macar 

reformasyonunun atağa geçme döneminde izlediği politika, Macar reformcuları 

memnun etmiştir, hatta Türklerin de Hıristiyanlığı kabul edebilecekleri yönünde 

ümide yol açmıştır. Osmanlı idaresi altında, çok çeşitli din - mezhep, ırk ve 

                                                 
13 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 32 - 33. 
14 F. Eckhart, Macaristan Tarihi, Macarcadan Çeviren : İbrahim Kafesoğlu, Ankara, X. Seri, No: 3, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1949, s. 128.  
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kültürlerin özgürce barınması Avrupa’da o dönem için istisnai bir durum 

oluşturmuştur.  

Osmanlı yönetiminin 1541’den başlayarak Protestanlığı himaye ederek destek 

vermesinin nedenleri vardır. Kanuni döneminde Avrupa’yı parçalanmanın eşiğine 

götürecek dini gelişmeler yakından gözlenmiştir. Protestan prenslerine gönderilen 

mektup ve yardım vaadleri Osmanlı yönetiminin bakış açısını ortaya koymaktadır. 

Karışıklığa sürüklenecek bir Avrupa için izlenen politikanın en doğal uygulama 

sahası Osmanlı İmparatorluğu’nun en ucundaki beylerbeyliği olan Macaristan’dır.15  

Ayrıca yeni fethedilen bir ülkede hakimiyetin ve istikrarın korunabilmesi 

amaçtır. Macaristan’daki Osmanlı idaresi ağırlıklı olarak askeri karakterlidir ve bu 

bilinçli bir tercihtir. Çünkü Balkanların sürekli tehlike altında kalmasını önlemek ve 

Habsburgların Macaristan ve Erdel üzerindeki emellerine set çekmek 

gerekmektedir.16

 

 

4. OSMANLI HAKİMİYETİ ALTINDA ERDEL’İN DURUMU 

 

Habsburgların zaman zaman karşı çıkmalarına, üzerinde hak iddia etmelerine 

ve bazen fiilen işlerine karışmasına rağmen Erdel, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı 

Hıristiyan prensler tarafından idare edilmektedir.17 Erdel prensi diyet meclisi 

                                                 
15 Çoban, a.g.m., s. 99-112; Erdal Çoban, Osmanlı Hakimiyeti Altında Macar Protestanlığı’nın 
Gelişimi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hungaroloji Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, 1993, s.161-164. 
16 Çoban, a.g.m., s. 99-112. 
17 Üstün, a.g.e., s. 16. 
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tarafından seçilir, kendisine süslü bir at, sancak, kılıç ve bir kaftan göndererek tasdik 

eder. Bâbıâli’nin bazen seçilen prensi tanımadığı ve azlettiği de olur.18

Habsburg hanedanının Macaristan üzerindeki etkileri 1526 Mohaç seferi 

sonrasında savaşta ölen kralın yerine Erdel Voyvodasının I. János Szapolyai (1526 - 

1540) seçilmiş olmasına rağmen Habsbuglar I. Ferdinand’ı (1526 - 1564) kral ilan 

ederler. Böylece Macaristan’da biri Osmanlı himayesinde I. János Szapolyai, diğeri 

Alman himayesinde I. Ferdinand olmak üzere iki kral bulunmaktadır. Kanuni’nin 

Szapolyai’yi korumak üzere yaptığı seferlere rağmen 24 Şubat 1538 tarihinde  gizlice 

yapılan antlaşmaya göre I. Ferdinand ve I. János Szapolyai karşılıklı olarak 

birbirlerinin krallığını tanırlar ve ülkeyi I. János’un ölümüne kadar paylaşırlar. I. 

János’un ölümü üzerine Buda’yı kuşatan I. Ferdinand’a karşılık Kanuni 1541’de 

Buda’yı alır. 1541’deki Macaristan seferi sonrasında Kanuni küçük Kral II János 

Zsigmond’a (1541 - 1571) Erdel, Tuna ötesi ve Temesköz’ün idaresini verip vergiye 

bağlar ve bu sayede II. János’un elindeki topraklar Osmanlı yönetimine geçer ve 

Erdel’in yönetimi de Budin beylerbeyliği üzerinden Osmanlı’ya bağlanmış olur.19

“Budin muhafızlığı çok zor bir makamdı. İki muazzam imparatorluk arasında 

irtibat rolünü oynamaları, bunun yanında da Erdel ahvalini ve uclarda durmadan 

çarpışan Macarların hareketlerini takibetmeleri lâzımdı. Onun için padişahın, Viyana 

sarayının ve Macarların hatırlarını hoş edebilecek esaslı adam isterdi. Ama bundan 

başka Budin paşalarının uclardaki hayatı da tanımaları lâzımdı. Çünkü Türk ve 

                                                 
18 A. Decei, M. T. Gökbilgin, Erdel Maddesi, İslam Ansiklopesi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 
1945, C. 4, s. 298-299. 
19 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 32. 
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Macar ucları arasında bazı kökleşmiş örf ve âdetler vardır ki, bunların yanlış 

anlaşılması bir sürü hoşnutsuzluğa yol açabilirdi.”20

I. Ferdinand’ın 25 Temmuz 1564 tarihinde ölümünden sonra I. Maximilien 

(Miksa) (1564 - 1576) tahta geçer.21 Erdel’in idaresini tek başına sürdüren II. 

János’un aynı zamanda Macaristan’ın kuzey kısımlarını da idaresi altına alması 

Avusturyalılar ile savaşa neden olmuştur.22 16 Ağustos 1570 tarihinde yapılan 

antlaşma ile II. János Zsigmond I. Maximilien’i Hıristiyan dünyasının lideri ve tüm 

Macaristan’ın yasal hükümdarı olarak tanır ve ayrıca kendi soyunun sona ermesi 

durumunda Erdel’in Macar kralına bağlanmasını kabul eder. Kral unvanından feragat 

eder. Öte yandan, Osmanlılar Erdel’i kendi topraklarından saymaktadır. 17 Şubat 

1568 tarihinde I. Maximilien ile II Selim (1566 - 1574) arasında yapılan  Edirne 

Barışı’ndan sonra Osmanlı ve Macarlar arasında yirmibeş yıl süren bir barış dönemi 

yaşanır.23 János Zsigmond’un halefi István Báthori (1571 - 1586) de Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan gizli olarak Macar kralına bağlılık yemini etmiştir ve 

Osmanlıların Macar topraklarından çıkarılmasını hedeflemiştir. Bu politikayı 

sonradan oğlu Zsigmond Báthori (1588 - 1599) de devam ettirmiştir.24 Bu dönemde 

Papa VIII. Clément (1592 - 1605) 1594 yılından itibaren “Kutsal İttifak”ı yeniden 

kurar. Erdel ve Romen voyvodalarının katılımıyla İttifak’ın doğu kanadı oluşur.25 

1593 yılında Osmanlı - Avusturya savaşları yeniden başlamıştır. Uzun yıllar süren 

savaş sırasında Avusturya’nın bazı önemli kaleleri Osmanlıların eline geçmiştir. 

                                                 
20 Sándor Takáts, Macaristan Türk Âleminden Çizgiler, Çeviren: Sadrettin Karatay, Devlet 
Kitapları, Birinci Basılış, Milli Eğitim Basımevi 1000 Temel Eser, İstanbul, 1970, s. 16. 
21 Kálmán Benda, Magyarország Történeti Kronológiája 1526-1848, C. II , 3. baskı, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1989, s. 395.  
22 Decei, Gökbilgin, a.g.e., s. 299. 
23 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 34. 
24 Eckhart, a.g.e., s. 127.  
25 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 35. 
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Savaş sonrasında Viyana Antlaşması’nda (1606) Avusturya İmparatoru Rudolf (1576 

- 1608), Erdel’de af ve Protestan dinine serbesti sözü verir. Antlaşma gözden 

geçirildiğinde Erdel’in otonomluğunu ve Osmanlılar tarafından törenle taç giydirilip 

kılıç kuşatılan Erdel Beyi István Bocskai’yi (1605 - 1606) tanır. Aynı yıl yapılan 

Zitvatorok Antlaşması da Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında uzun bir 

barış dönemini başlatır.26

Macar Protesanlığının ilk önemli ismi olan Bocskai aslen bir Macar asilzadesi 

olup Protestan mezhebine mensup olmasına rağmen önceleri Habsburg hanedanına 

sadıktır. Ancak imparatorun kumandanı tarafından saldırıya uğramaları üzerine isyan 

kararı vermiştir.27 Kendisinden sonraki Erdel beylerinin inanç özgürlüğü ve halkın 

meşru hakları için pek çok savaşa katılmıştır.28 Aynı zamanda Almanya’daki 

Protestan prensler ile haberleşerek politikasının ana hatlarını aktarmaya çalışmıştır.29 

Bocskai’nin ölümünden sonra Erdel yeniden kararsızlık ve karışıklıklara sahne olur. 

Zsigmond Rákóczi’nin (1606 - 1608) “beylik” için mücadelelerini Gábor Báthori 

(1608 - 1613) zalim idaresi takip eder. Osmanlı İmparatorluğu, Erdel’in içinde 

karışıklık yaratan ve komşuları ile bozuşan Báthori’nin beylikten indirilmesine ve 

yerine Gábor Bethlen’in (1613 - 1629) getirilmesine karar verir. Bethlen Macaristan 

Protestanlığının güvence altına alınması ve Erdel’in egemenliğinin yayılması 

amacıyla çeşitli savaşlara katılır.30 Bethlen zamanı Erdel’in altın devri olur. Savaş 

alanındaki başarıların yanısıra eğitim alanında da önemli hizmetler verir. Gábor 

Bethlen Erdel’in sağlam temellere oturtulması için 1629 yılındaki ölümüne kadar 

çalışmıştır. Gábor Bethlen’in politikası halefi I. György Rákóczi (1630 - 1648) 

                                                 
26 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 35. 
27 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 50. 
28 Eckhart, a.g.e., s. 130.  
29 Decei, Gökbilgin, a.g.e., s. 301. 
30 Eckhart, a.g.e., s. 132. 

 12



tarafından başarıyla sürdürülür.31 I. Rákóczi Otuz Yıl Savaşı’nda Habsburg 

aleyhtarlarının saflarında yer alır. Ayrıca zamanında Bethlen’in yönetiminde olan 

Orta Macar illerini kazanarak ülkesinin siyasi olarak önemini artırmıştır. Oğlu II. 

György Rákóczi (1648 - 1660) yönetimi devraldığında zengin ve kuvvetli olan 

Erdel’i başarısız politikaları nedeniyle iyi yönetememiştir. Özellikle Lehistan’a açtığı 

savaş Erdel’i çok zor bir duruma düşürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

onaylamadığı bu sefer büyük bir yenilgi ile sonuçlanır ve II. Rákóczi’nin orduları 

Osmanlı İmparatorluğu tarafından görevlendirilen Kırım Hanı’na esir düşer.32 Bu 

durum karşısında Rákóczi ile ters düşen Erdel diyet meclisi Ferenc Rhédey’i (1657 - 

1658) beyliğe seçerse de Rákóczi bir müddet sonra onu çekilmeye mecbur eder. 

Erdel’deki işlerin karışması üzerine Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa ordusuyla 3 

Mayıs 1658 tarihinde Erdel’e hareket eder.33 Rákóczi’nin kendi tarafına çektiği ve 

isyana dahil olan Eflak ve Boğdan Beylerini değiştirir, Rákóczi’nin çıkarmış olduğu 

isyanı da bastırır. Osmanlı ordularının Erdel’e girmesi üzerine Rákóczi Kuzey 

Macaristan’a kaçar. Erdel’in ileri gelenleri yağmalanmanın durdurulması için 

Osmanlılara başvurunca Ákos Barcsai (1658 - 1660) Erdel beyliğine tayin edilir. 

Avusturya imparatoruna sığınan Rákóczi imparatora mesaj göndererek affını talep 

eder. Padişah Rákóczi’yi affetmez ve Rákóczi Barcsai’ya karşı mücadeleye başlar.34 

Bu esnada Avusturya İmparatoru I. Leopold’dur.  I. Leopold Protestan Macar halkına 

dini tercihleri nedeniyle ağır muamele etmektedir.  

1660 yılında Rákóczi yaralanarak ölür. Avusturya İmparatoru Erdel’in karışık 

durumundan yararlanmak ister ve Barcsai’yi öldürtür. Destek verdiği János Kemény 

                                                 
31 Decei, Gökbilgin, a.g.e., s. 302. 
32 Eckhart, a.g.e., s. 136.  
33 Benda, a.g.e., s. 477.  
34 Decei, Gökbilgin, a.g.e., s. 302-303; Uzunçarşılı a.g.e., s. 62-65, 199; Eckhart, a.g.e., s. 135-136.   
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(1661 - 1662) ise Avusturyalıların da yardımı ile bazı Erdel kalelerini elde ederek 

Avusturya askerlerini yerleştirmiştir. Halkın çoğunluğu tarafından da 

desteklendiğinden diyet meclisi tarafından kral seçilir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

Erdel’in kendisine verilmesini talep eder. Anlaşmazlık nedeniyle Osmanlı ordusu 

Erdel’e girerek şehir ve kaleleri ele geçirir, asilzadelerden Mihály Apafy’yi kral ilan 

eder (1661 - 1690). Avusturya İmparatoru’nun Erdel’in Kemény’e verilmesi için 

İstanbul’a başvurması üzerine Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa Erdel’in Osmanlı 

İmparatorluğu’na ait olduğunu ve bu nedenle Avusturya’nın o işe karışmasının söz 

konusu olamayacağını kesin bir dil ile beyan eder. Kemény daha sonra topladığı 

kuvvetle Apafy’ye saldırır ancak başarılı olamayıp hayatını kaybeder.35  

Ekim 1661’de Köprülü Mehmed Paşa’nın ölmesi üzerine oğlu Fazıl Ahmed 

Paşa sadrazamlığa atanır ve babasının açtığı yolda yürür. Ancak Erdel ile ilgili olarak 

Osmanlı ile Avusturya arasındaki anlaşmazlık giderek büyümektedir. Yeni sadrazam 

1663 yılında Avusturya üzerine yürüyerek Erdel işini çözümlemek ister. Osmanlı 

ordusu Esztergom’un (Estergon) karşısında Párkány’da (Ciğerdelen) imparatorluk 

ordularını yenerek Érsekújvár’ı kuşatarak Vág ve Garam arasındaki birçok uç kale de 

alınır.36 Osmanlı ordusunun üst üste kazandığı zaferler Avrupa’da büyük yankılar 

uyandırır. Papa  Osmanlılara karşı kutsal bir ittifak kurulmasını istemektedir. Új-

Zrínyivár Fazıl Ahmed Paşa tarafından alındıysa da Fransız askerlerinin de desteği 

ile 1664’te Avusturya ordusu Osmanlı ordusunu yener. Kazandıkları parlak zafere 

rağmen Viyana sarayı Vasvar Antlaşması’nı imzalar ve savaş sonlandırılır. 

Antlaşmaya göre, Nagyvárad ve beraberinde alınan kaleler Osmanlı 

İmparatorluğu’na bırakılır; iki tarafın askerlerinin de Erdel’den çıkarılması kabul 

                                                 
35 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 67.  
36 Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 35. 
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olunur. Bu antlaşma ile Macaristan’da iki devlete ait toprakların sınırı kesin bir 

şekilde çizilmiş olur. Ayrıca bu antlaşmanın yirmi yıl boyunca geçerli olması karara 

bağlanır. I. Leopold Osmanlı İmparatorluğu’na vergi vermeyi sürdürecek olan 

Apafy’yi Erdel prensi olarak tanır.37

Mihály Apafy devrinde Erdel, XVII. yüzyılın başlarında olduğu gibi Orta 

Avrupa siyasetinde etkili bir unsur olmaktan çıkar ve eski önemini kaybeder. 

Köprülüler sayesinde artık güçlü bir yönetime kavuşan Osmanlı İmparatorluğu’nun 

sadık bir beyliği haline gelir. Zaten bu dönemde Erdel’in iç ve dış politikalarını 

Mihály Teleki yönlendirmektedir. Erdel’de barışın sağlandığı bu devirde Kuzey 

Macaristan’da Avusturyalıların dini baskıları gündemdedir.38  

 

 

5. KUZEY MACARİSTAN’DA İSYANLARIN BAŞ GÖSTERMESİ 

 

Avusturya İmparatoru I. Leopold, 1663 yılındaki savaşları bahane göstererek 

Kuzey Macaristan’a yerleştirdiği Alman kuvvetlerini halkı baskı altına almak için 

kullanmıştır. Katolikliği güçlendirmek, dini inançlarına olduğu kadar siyasi 

amaçlarına da uygun olduğundan Viyana sarayı Macaristan’a sayısız papaz 

yollamıştır. Ayrıca asilzade sınıfının hak ve imtiyazlarını gözeten anayasa geçersiz 

ilan edilmiş, Avusturya illerindekine benzeyen bir yönetim anlayışı Kuzey 

Macaristan için de benimsenmiştir. Artık dini ve siyasi serbestlik ortadan kaldırılmış 

ve yerine mutlak bir idare kurulması hedeflenmiştir. Bunu sağlamak için dini baskıya 

ve zulme başvurulur. Alman askerlerinin sert ve saygısız davranışlarına ilave olarak 

                                                 
37 Üstün, a.g.e., s. 17-18; Yusufoğlu, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, s. 36. 
38 Decei, Gökbilgin, a.g.e., s. 302-303. 
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papazların sınırsız tutuculuğu halkın ezilmesi ve umutsuzluğa sürüklenmesi 

sonuçlarını doğurur.39

Baskılar Macarlar üzerinde olumsuz etkiler yaratır ve “mülteciler devri” 

olarak adlandırılan dönem başlar. Bu devir Macar başvekili Ferencz Wesselényi’nin 

imparator ve saray aleyhine düzenlediği bir komplo ile başlar. Komplonun gerekçesi 

olarak Vasvar Antlaşması gösterilmekte, bu antlaşma ile Viyana’nın bir dış 

müdaheleye meydan vermeden Macaristan’ın siyasal ve dini özgürlüğünü yok 

etmeye zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Bu sebeple Macar asilzadeleri kurtuluş 

için komplodan başka bir çıkar yol olmadığını düşünürler. Ferencz Wesselényi’nin 

liderliğinde Osmanlı İmparatorluğu’na iltica eden II. Ferenc Rákóczi’nin babası I. 

Ferenc Rákóczi (1645 - 1676) de bu hareketin içerisinde yer almıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu’na bağlı ve sadık olan Erdel prensi Apafy’nin adamı Teleki de onların 

toplantısına katılmış, görüşmeler sonunda Macar anayasasının yürürlükte kalması 

için öncelikle İmparator I. Leopold’a başvurmayı, Leopold’un talebi reddetmesi 

durumunda silaha sarılmayı kararlaştırırlar. Bu konuda da Apafy’den padişaha 

başvurması istenecek ve Osmanlı İmparatorluğu’na vereceği desteğe karşılık yıllık  

altmış bin altın önerilecektir.40  

Osmanlı İmparatorluğu’na bu dilek iletilmiş ancak o dönemde Girit ile 

meşgul olan Osmanlı İmparatorluğu Vasvar Antlaşması’nı da bozmak 

istemediğinden herhangi bir harekete girişmemiştir. Bu arada Wesselényi ölmüş 

(1667), yerini Ferenc Nádasdy almıştır. Komployu düzenleyenler (ki bu komploda 

Péter Zrínyi, Ferenc Frangepán, I. Ferenc Rákóczi de yer almaktadır) bu sefer Fransa 

                                                 
39 Üstün, a.g.e., s. 18-19.  
40 M.Tayyib Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya İlişkilerindeki Rolü”, Türk - Macar 
Kültür Münasebetleri Işığı Altında II. Rákóczi Ferenc ve Macar Mültecileri Sempozyumu (31 
Mayıs - 3 Haziran 1976), İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1976, s. 180 – 210. 
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kralından yardım istemiş, ancak ondan da destek alamamıştır. Yine de, Avusturya’ya 

karşı isyan bayrağını açarlar. Bu arada I. Leopold konuyu öğrenmiştir. Bazı önderler 

Kuzey Macaristan’da silahlarını bırakarak teslim olurlar; aralarında Nádasdy’nin de 

bulunduğu bir kısmı kurulan bir komisyon tarafından rütbeleri alınarak, idam ettirilir 

ve diğerlerinin de servetlerine el konulur. 1670’de isyan hareketi bu şekilde bastırılır 

ve imparatora bağlı Macarların idaresinde sert tedbirler alınır. 

1670 ortalarında öncü Avusturya ordularının Kuzey Macaristan’a gelmesi 

üzerine baskıya maruz kalanların büyük bir kısmı kaçarak ya Erdel’e ya da Osmanlı 

topraklarına iltica ederler. Mülteciler bir Protestan prenslik saydıkları Erdel’e büyük 

bir umut ve güven beslemektedir. Gerçekten Erdel Beyi Apafy ile konseyindekiler 

Protestandır ve Kuzey Macaristan’da yaşananlardan büyük bir üzüntü 

duymaktadırlar ancak silaha sarılmayı düşünmemektedirler. Yine de Viyana sarayına 

merhamet gösterilmesi için başvururlar.  

1671 yılında Macarlar kendilerine yapılan kötülüğe karşı koymaya karar 

verirler ve Wesselényi’nin izinden yürüyen yeni liderler ile hareket hazırlıklarına 

başlarlar. Onlara göre, Macarların dini ve siyasi özgürlüğü için Türk himayesi ve 

Erdel’in ittifakı artık tek çözümdür. Bundan başka, Erdel’e karşı bir Protestanlık 

sempatisi de mevcuttur.  

Erdelliler Wesselényi taraftarlarının planlarını kabul etmekte ancak farklı bir 

politika gütmektedirler. Osmanlı himayesinde Avusturyalılarla savaşacak Macarların 

yardımı ile Erdel’in daha da büyüyeceğini ummakta, bu nedenle mültecilere karşı 

kayıtsız kalmamaktadırlar. Ancak Osmanlı himayesi garanti edilmedikçe harekete 

geçmeyi göze alamamaktadırlar.41

                                                 
41 Gökbilgin, a.g.e., s. 180 - 210. 
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Osmanlı İmparatorluğu’na başvuran mülteci elçileri kesin bir red cevabı 

almamakla birlikte Osmanlı devlet adamlarının tavırlarından büyük bir ümide 

kapılırlar ve ülkelerine döndüklerinde Erdel’in derhal kendileri ile savaşa girmesini 

talep ederler. Ancak, Erdel temkinlidir. Zaten padişah Apafy’ye Avusturya ile iyi 

ilişkilerin korunması konusunda kesin bir talimat vermiştir.  

Osmanlı ve Erdel’den istedikleri desteği göremeyen mülteciler 1672 yılında 

imparatora ilk saldırıyı yaparlar. Kuruc olarak nitelendirilen bu asi hareketini arada 

Türk kuvvetlerinden de destek alarak 1676 yılına kadar sürdürürler. Bu saldırılarda 

mülteciler akınlar yaparak ganimet toplamakta ve Osmanlı hakimiyetindeki 

topraklara sığınmaktadırlar. Kuruc üyeleri kendilerini “vatanın kurtuluşu için silaha 

sarılan Macarlık” olarak adlandırmaktadır.  

Mültecilerin Erdel’i kendileri ile birlikte sürükleyerek Osmanlı - Avusturya 

çatışması yaratacakları konusundaki umutlarına karşılık, Apafy ve taraftarları 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dilerse hudut kuvvetleri aracılığı ile mültecileri yola 

getirebileceği ya da Avusturya’yı onları cezalandırmak konusunda serbest 

bırakabileceği ihtimalini göz önünde tutarlar. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu Erdel’in 

ve Kuzey Macaristan’ın yönetimini tek kişiye bırakmayı da arzu etmediğini Erdel’in 

elçisine iletmiştir. Bu durum Apafy ve Teleki’nin mültecilere yaptıkları yardımların 

altında yatan gizli emellerinin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir.  

Lehistan kralı mültecilere küçük yardımlarda bulunur, Erdel de bazı 

fedakarlıklarda bulunmaktadır. Bu sırada, Fransız yardımı ile Avusturya’ya karşı 

savaş açmayı ümit etmekte ve böyle bir savaşta Teleki’nin kuvvetlerin başına 

kumandan olarak getirilmesini sağlamaya çalışır.42

                                                 
42 Gökbilgin, a.g.e., s. 180 - 210. 
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Mülteciler Osmanlı İmparatorluğu’nun müdahalesi konusunda ısrar etmekte 

ancak elçileri konunun daha sonra ele alınabileceği cevabından fazlasını elde 

edemez. Öte yandan Avusturya İmparatorluğu da mültecileri oyalamayı tercih 

etmekte, kendilerine ve Erdel’e gönderdikleri mektupta görüşme önermektedirler. 

Ancak mülteciler imparatorun samimi olmadığına inanmakta ve Kuzey 

Macaristan’ın Osmanlı himayesinde bağımsız bir beylik haline gelmesini tek çare 

olarak görmektedir.43  

                                                 
43 Gökbilgin, a.g.e., s. 180 - 210. 
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IV. THÖKÖLY’NİN TARİH SAHNESİNDE YER ALMASI 

 

 

1. GENÇ İMRE THÖKÖLY 

 

İmre Thököly 25 Eylül 1657’de Kuzey Macaristan - Késmárk’ta dünyaya 

gelmiştir. İmre Thököly’nin babası Kont II. István Thököly (doğumu 1623 - ölümü 

1670) yaptığı evlilik sayesinde Erdel’de geniş topraklara sahip olmuş, ancak 

Avusturya İmparatoru I. Leopold’a karşı komplo girişimindeki rolü nedeniyle idam 

edilmiştir. İmre Thököly sekiz yaşında iken, babası István Thököly prens Mihály 

Apafy tarafından Máramoros ilinin yönetimi ile görevlendirilmiştir. Yönetimi onun 

adına Mihály Teleki üstlenmiştir. 1667 yılında İmre Thököly on yaşında iken 

Eperjes’te yeni açılan Lutheran Koleji’ne gönderilmiş, ancak karışıklıkların çıkması 

üzerine çok geçmeden geri dönmüştür. Babasının ölümünden sonra, Erdel Prensi 

Apafy’nin koruması altına girmiştir. Avusturya hükümeti tarafından 6 Kasım 1671 

tarihinde Thököly István’ın çocukları baba mirasından mahrum edilirler, ancak anne 

tarafından da kendilerine büyük bir miras kalmıştır. Bu mirasın büyük bir kısmına, 

vasi sıfatıyla Apafy tarafından el konulması Thököly’nin, Apafy ve Teleki’ye karşı 

güvensizlik duymasına neden olmuştur.1

I. Leopold’un Macar Protestanlarını baskı altına alması memnuniyetsizliğin 

artması ile sonuçlanmıştır. 27 Şubat 1673’te anayasayı kaldırmış ve ayaklananları 

                                                 
1 Révai Nagy Lexikona, Thököly–család,  Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 
Budapest, C. XVIIII. , 1925, s. 249-250; M.Tayyib Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya 
İlişkilerindeki Rolü”, Türk - Macar Kültür Münasebetleri Işığı Altında II. Rákóczi Ferenc ve 
Macar Mültecileri Sempozyumu (31 Mayıs - 3 Haziran 1976), İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, 1976, s. 190.  



Pozsony’da kurulan bir mahkemeye sevketmiştir. Ayaklananlar Fransa Kralı XIV. 

Louis (Lajos) desteğinden yararlanarak savaşmaya başlarlar.2

 “XIV. Louis’nin doğu siyaseti daima Batı Avrupa’nın güçler dengesine bağlı 

olarak şekillenmiştir. Söz konusu siyasetin hedefi Habsburglar ile müttefiklerine 

karşı sürdürülen bir kışkırtıcılık faaliyetiydi: Kral sürdürdüğü doğu politikası için 

hem fazla bir bedel ödememe hem de bu bölgedeki işlere fazla karışmama 

eğilimindeydi. Kışkırtıcılık faaliyetini daha çok desteklemesinin nedeni öncelikle 

maddi  açıdan elverişli olması ve batıda görüşmelere oturduğunda elini bağlayan bir 

duruma yol açmamasıydı. Dışişleri müşteşarı ve Lehistan ile Osmanlı Devleti’nde 

görev yapan büyükelçiler arasındaki yoğun mektuplaşmaların kanıtladığı önemli 

diplomatik faaliyetin aksine girişimlerindeki ürkeklik ve ortaya kısır sonuçların 

çıkması bu tutumundan kaynaklanmaktaydı. Osmanlı sarayıyla ilişkilere 

geldiğimizde özellikle Sadrazam Köprülü tarafından başlatılan saldırganlık 

siyasetinin Akdeniz’in doğu havzası ile Orta Avrupa’da yeni fetihlerle tehditkar bir 

duruma geldiği dönemde burada daha ziyade Hıristiyanların çıkarlarına uygun 

hareket edildiğini görmekteyiz.”3

Macarlar içinde bulundukları zor durumun aşılması konusunda ümitlerini 

çaresizce Türklere bağlarlar: “Macaristan krallığı öyle bir sefalet ve harabîye duçar 

oldu ki, eğer Allah Hıristiyan prensleri Macaristan’ı müdafaaya sevk etmeyecek 

olursa, Hıristiyanların ve bütün milletlerin bu şehrahı elden gitmiş olacaktır…”4

Macar tarihçisi Szilágyi ümitlerin Türklere bağlanması konusunda olumsuz 

görüşlere sahiptir: “Osmanlı İmparatorluğunun tehlikeli bir şekilde zayıfladığına, 

                                                 
2 Révai Nagy Lexikona, s. 250.  
3 Michaud Claude, “XIV. Lajos keleti politikája. Nointel márki követsége török Portán”, A Thököly 
felkelés és kora, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, s. 103. 
4 Ahmet Refik, Türk Hizmetinde Kıral Tököli İmre (1683 - 1705), İstanbul, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, 1932, s. 3. 
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savunma gücünün iyice azaldığına, maddi yardım kaynaklarının kuruduğuna pek 

çoklarının vakıf olmasına rağmen, Macarlar yine de Türk kuvvetlerine karşı 

durulması mümkün değildir kanısında idi. Bu sebeple elçileri devamlı olarak 

Bâbıâli’ye müracaat ediyor, fakat müsbet netice alamıyordu.”5

Nitekim, Macarlar 1675’te İstanbul’a bir elçi göndererek Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan yardım ister. Avusturya ile barışı bozmak istemeyen Sadrazam 

Fazıl Ahmet Paşa bu öneriyi geri çevirir. “…Yenova beğlerbeyisi vezir Cerrah 

Kasım Paşa Sarvaş Palankasın bina iderdi. Gelüb buluşdu. Muradım  deri devlete 

iltica idüb dostuna dost düşmenine düşmen ve her ne canibe seferi hümayun iktiza 

eder ise dilü canımla hidmet itmek ve beni makargâhıma iclâs itdirmek üzre kulluk 

arz eyleyüb ve şimdiki halde Güle kurbinde iskânolunmaların niyaz eyledikde, akıbet 

endiş adem idi, sizin gibi müteharriklerin arasına girenler baş ve candan 

çıkagelmişlerdir. Bilâhare devleti aliyye ve Nemçe beğine nifak düşürüb nahak nice 

kan dökülmeğe baisdir deyu rıza vermeyüb kovdu. Ve tekrar bin seksen altı tarihinde 

bir takrib ile Âsitanei saadete âdemler gönderdi. Veziri âzam Fazıl Ahmed Paşa 

mukaddema Nemçe seferin kapadınca ne zahmetler çekmiş idi. Kat’â niyazların ısga 

itmedi.”6   

Thököly Erdel’de sık sık Macar mültecileri ile temaslar kurmuş ve 

yaşadıklarını yakından takip etme imkanı bulmuştur. İlerleyen dönemlerde Macarlar 

Teleki’nin yerine henüz yirmi bir yaşında olan ve daha önce de ayaklanmalar 

sırasında savaşan Thököly’yi lider olarak seçeceklerdir ve Thököly de Macar 

tarihinde önemli roller üstlenecektir. Çok geçmeden Protestanlar onu izlemeye 

başlayacak, Kuzey Macaristan’daki maden şehirleri de ele geçirilecek, maden 

                                                 
5 Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya İlişkilerindeki Rolü”, s. 196. 
6 Refik, a.g.e., s. 3-4.  
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şehirlerinden elde ettiği büyük miktarlardaki altın ve gümüşleri kullanarak kendi 

adına para bile bastıracaktır.7

 

 

2. LİDER İMRE THÖKÖLY 

 

1676’da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ölür, yerine Merzifonlu Kara Mustafa 

Paşa geçer. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Thököly’yi destekleme taraftarıdır. Macar 

tarihçisi Szilágyi’ye göre bu Thököly’ye yarar sağlamayacaktır. “…Bu inanç 

Thököly’yi vaktiyle Bocskay, Bethlen ve Rákóczi’lerin mükemmel şekilde 

yürüttükleri yola sevketti ve sadece onların politikasını izledi. Fakat bu, öyle bir 

zamanda vuku buldu ki, Osmanlı İmparatorluğu artık eski kudretinde değildi ve 

kendisine istinat edenlere layıkıyla yardım edemiyordu. Eğer, Thököly bir nesil önce, 

1663’de ortaya çıksaydı, gayretleri tamamen başarı ile sonuçlanırdı. Halbuki bu 

politika 1680’den sonra onu uçuruma sürükledi. Zamanın değiştiğini farkedemeyen, 

o sırada bile kendi kaderini imparatorluğunkine bağlayan Thököly’yi sükuta mahkum 

etti.”8

Hıristiyanlığın büyük düşmanı olarak bildikleri Köprülü Fazıl Ahmet 

Paşa’nın 1676 yılında ölümü Avusturya sarayında memnuniyet yaratır. Yeni 

sadrazam hakkında ise barışçı bir politika izleyeceği ve Avusturya aleyhine 

tasarlanan savaşı iptal ettireceği söylentileri ise Varşova’da tedirginlik yaratır. 

Benzer şekilde düşünen Apafy, Teleki’nin tertiplediği savaş planını yeni sadrazamın 

politikası belli oluncaya kadar ertelemeye karar verir ama bu kararı Thököly 

                                                 
7 Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya İlişkilerindeki Rolü”, s. 197. 
8 Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya İlişkilerindeki Rolü”, s. 197. 
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benimsememektedir. Çünkü o harekete hazırlanmıştır. Varşova’daki Fransız elçisi 

Béthune, Fransa’nın Erdel’e yardımı ile ilgili olarak 1677 yılında bir antlaşma 

imzalar. Mültecilerin ihtilal komutanı olarak Teleki belirlenmiş, kendisi tarafından 

gönderilecek yardımcı kuvvetlerin onun idaresine verilmesini, harp masrafları  için 

de yüz bin tallér9 ödenmesini taahhüt edilmiştir.  

Thököly’nin ihtilalcilere katılmanın yollarını aradığı sıralarda Apafy’nin 

mültecilerin başında bulunan Wesselényi Pál’den kuşku duyması nedeniyle Teleki 

yerine birinci sınıf bir Macar asilzadesi olan Thököly İmre’yi yetkilendirir. Bu olay 

Thököly’nin hayatında önemli bir aşamayı işaret etmektedir. Çünkü Varşova 

Antlaşması’nın Teleki’ye sağladığı paye, kısa bir süreliğine genç bir asilzadeye 

devredilecektir ve Thököly de bu fırsatı değerlendirmek istemektedir. Mülteci 

şeflerine kendisini kabul ettirmekte gecikmez. Onun harekete geçmek yerine 

Erdel’de kalmasını tercih eden Apafy’yi de ikna edecektir. 

Magyarország Története’nin II. cildinde, Thököly’nin öne çıkışı şu şekilde 

aktarılmaktadır: “İmre Thököly’nin ortaya çıkışı ilk Kuruc bağımsızlık savaşı 

tarihinde Kuruc orduları için her bakımdan hareketli ve dinamik bir dönemin 

başlangıcı olmuştur. Bu yeni dönemin en önemli bölümünü ise 1678’deki Kuruc 

seferi oluşturur. Aslında bu sefer başlangıçta hiç de Kuruc savaşları tarihinde çığır 

açacak bir sefer gibi görünmemektedir. 1678 yılındaki bu seferin birinci ile ikinci 

bölümleri birbirinden keskin bir biçimde farklılık gösterir. Bu seferin ikinci 

bölümünde XVII. yüzyıl sonu Kuruc savaşının en önemli şahsiyeti İmre Thököly’nin  

beşeri ve siyasi portresi gözlerimizin önünde ana hatlarıyla belirmeye başlar.”10

                                                 
9 Tallér: gümüş para 
10 Pál Zsigmond Pach, “A Thököly - Felkelés (1678 - 1685)”, Magyarország Története (1526 - 
1686), Akadémiai Kiadó, C.2, Budapest, 1987, s. 1221-1222. 
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O çağa ait kaynaklara göre, 1678 Mayısının ortalarında Szatmár vilayetine 

bağlı olarak Tasnád ve Sántó köyleri arasında bir araya getirilen bu ordunun asker 

sayısı on bir - on iki bin kadardır. Bu arada Doğu Macaristan’daki imparatorluk 

ordularının sayısı ise yedi bin kişi dolaylarındaydır. Kuruc savaşlarının 

başlangıcından bu yana ilk kez bu denli kalabalık, bu denli donanımlı ve disiplinli bir 

ordu bir araya getirilmiştir. Ancak henüz iki - üç hafta geçmiştir ki, eleştiriler ve 

ironik dokundurmalar yapılmaya başlamış, ordunun idaresinde bir şeylerin yolunda 

gitmediğini gösteren emareler ortaya çıkmıştır. Bu durum hiç de şaşırtıcı değildir; 

çünkü ordunun başında 1672’de komutanlıktaki beceriksizliğini sergilemiş olan 

Mihály Teleki bulunmaktadır ve 1672’deki basiretsizliğini yeniden göstermektedir. 

Haziran başlarında Ugocsa ve Bereg bölgelerine doğru hareket ettiğinde bir Türk 

çapulcusundan aldığı haberden korkan Mihály Teleki, ilerlemekte olan orduyu 

durdurarak Kővár yönüne doğru önceden yaklaşık bir haftada aldığı yolu, geriye 

doğru bir günde kateder. Bu hareketinden imparatorluk orduları karşısında kendi 

gücüne güven duymadığını, kendisini imparatora karşı isyan etmekle suçladığını 

anlamaktayız. Birkaç gün sonra Teleki Kővár’dan tekrar ordularının başına geri 

döner ancak bu kez de Ungvár yakınlarındaki Daróc’ta general Wrbna’nın 

yönetimindeki imparatorluk ordusunun Rakamaz’dan hareket ederek birleşik Macar - 

Erdel - Leh ordularına doğru harekete geçtiği haberini alır. Ordusu sayısal üstünlüğe 

sahip olmasına karşın imparatorluk ordusuna karşı bir muharebeyi göze alamaz, 

cesaretini kaybederek gecenin karanlığına sığınmak suretiyle savaş alanını sessizce 

terk eder. Böylelikle, Mihály Teleki komutanlık kariyerindeki beceriksizliklere bir 

yenisini daha eklemiş ve düşmanın başlıca güçleriyle karşı karşıya gelmekten 

kaçınarak kendini tehlikeye atmadan kuşatarak zaman harcamıştır. Bunların ardından 
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gelen 1678 Ağustosunun ortalarında utanç verici Eperjes kaçışı ise tüm 

beceriksizliklerinin üzerine adeta tüy dikmiştir. General Leslie’nin yeni birliklerin 

katılımıyla ordusunu güçlendirerek Doğu Macaristan’a ulaştığını ve Wrbna 

idaresindeki imparatorluk ordusuyla birleştiği haberini alır almaz iki haftadır 

sürdürmekte olduğu Eperjes kuşatmasını yarıda bırakarak Tisza nehrini geçip, tek bir 

kurşun atmaksızın Kővár ve Szatmár civarındaki mevzilere geri çekilmiştir.11

Mihály Teleki şaşırtıcı geri çekilişlerini her ne kadar ailevi sorunları ve 

hastalıklarıyla açıklamaya çalışmışsa da Kuruc seferinin birinci perdesi kapanmıştır. 

Szatmár civarında bir hafta süresince bekleyen Kuruc ordusu eylül ayının ilk 

günlerinde bu kez İmre Thököly’nin yönetiminde ülkenin imparatorluk ordusu 

tarafından korunmasız bırakılmış yukarı bölgelerine doğru harekete geçmiştir. 

Thököly idaresindeki Kuruc ordusu öylesine beklenmedik bir şekilde hareket etmiştir 

ki, Teleki’yi adım adım takip eden Alman alayları Szilágyság’da iş işten geçtiğini 

anladıklarında, Kuruc orduları Tisza nehrini çoktan geçmiş, kuzey ve batı 

vilayetlerine doğru ilerlemektedirler. Bu beklenmedik ve gözüpek Kuruc güçlerinin 

ilerleyişi oldukça da hızlı bir biçimde gelişmiştir. 4 Eylülde Majtény’den hareket 

eden Kuruc güçleri 20 Eylülde Liptó’ya girmiş, eylül ayının son haftasında ise dağlar 

arasındaki dar geçitten geçerek doğu yönünde geriye dönüşle kilit pozisyonundaki 

Garam bölgesinin maden şehirlerini ele geçirmek için Vág vadisindeki Trencsén ile 

Bajmóc beyliğini yağmalamışlar, daha sonra ekim ayı boyunca ise Zólyom, 

Beszterce, Breznó, Selmec ve Körmöcbánya sırayla düşmüş, ardından da Korpona, 

Kékkő, Divény, Gács ve diğer kaleler gelmiştir. Böylece altı hafta sonunda 

                                                 
11 Pach, “A Thököly - Felkelés (1678 - 1685)”, s. 1222-1223.  
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Kurucların denetimine giren topraklar o tarihe kadarki en geniş sınırlarına 

ulaşmıştır.12

Benczédi ise o dönemi şu şekilde aktarmaktadır: “1678 Eylülün ilk 

günlerinde yıllardır süren Kuruc savaşlarının söz konusu dönemde artık oldukça 

durgunlaşan savaş günlüğüne beklenmedik bir olay kaydediliyordu. Szilágyság 

yakınlarında hiç birşey yapmadan bekleyen isyankarlar ordusunun bir bölümü o 

zamanki liderleri Erdel konsey başkanı ve Kővar kalesi kumandanı Mihály 

Teleki’nin ‘bir adım ileri, iki adım geri’ savaş manevralarından sıkılmış ve 

komutanlarının haberi olmaksızın Alföld (Büyük Macar Ovası) bozkırlarına 

saldırmışlardı. Vág Vadisini sonuna kadar katedip Garam bölgesindeki maden 

şehirlerini kuşatma altına almışlardır. Bu sırada ülkenin diğer tarafında Erdel sınırı 

civarlarında büyük güce sahip imparatorluk orduları bulunmaktaydı.13

Yüzyıl sonundaki Habsburg karşıtı Macar ayaklanması ilk etkili başarısını 

kazanmıştı. Bu girişimin başında o zamanlar yeni sahneye çıkmış olan topu topu 

yirmi bir yaşındaki Kont İmre Thököly bulunmaktaydı. XVII. yy sonu mülteci 

hareketi ve Thököly ayaklanması arasına keskin bir çizgi çeken bu birkaç haftaya 

sığmış olaylar dizisi Habsburg karşıtı Macar savaşının ilk ve ikinci dönemecini 

oluşturmaktaydı. Thököly’nin kişiliğinde ilk kez Kuruc orduları biçimine giren ve 

önlerindeki görevleri yerine getirmek için yaratılmış bir önderi görüyoruz. Yeni 

Kuruc  başkomutanın göreve gelmesiyle birlikte özgürlük savaşının toplumsal ve 

siyasal arka planında hareketin organizasyonunda ve yönetiminde önemli 

                                                 
12 Pach, “A Thököly - Felkelés (1678 - 1685)”, s. 1223-1224.  
13 László Benczédi, “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, A Thököly felkelés és 
kora, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, s.9. 
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değişiklikler gerçekleşmiştir. Üzerinde anlaşmaya varılmış gözüken iç güç dengeleri 

her açıdan sarsılmış ve dengeleri bozulmuştu.”14

Bu arada Osmanlı ile ilişkilerin en iyi olduğu döneme gelinmiştir ve 

beklentiler çok yüksektir. Çünkü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Macar mülteci 

elçilerini dostça kabul etmiş, Türk topraklarında mültecilere sığınacak yerler 

verileceği, Erdel beyine yardımlarına koşması için emir göndereceği, bizzat devletin 

de yardımda bulunacağı yönünde vaadler vermiştir. 1678 yılında Viyana hükümeti 

genel bir af çıkararak Macar mültecilerin el konulan mallarının geri verileceğini 

açıklar ama karar mülteciler üzerinde beklenen etkiyi yaratmaz.  

Thököly’nin Avusturya ile görüşmelerinde babasından miras kalan büyük 

mal varlığı da önemli bir etkendir. Viyana ile görüşmeleri sürüp giderken Thököly 

kendisi ile anlaşmaya yanaşılmayacağını anlamaya başlar. Mülteciler de hayal 

kırıklığı içindedirler. Zaten Erdel’den, Türkler’den, Lehistan ve Fransa tarafından 

bekledikleri destekleri alamamışlardır. İçlerinden bir kısmı Viyana tarafından 

yayınlanan genel aftan yararlanmayı arzu etmektedir. Artık etkili bir kumandana 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

8 Ocak 1680’de Szoboszló’daki meclis Thököly’yi Macar kuvvetlerinin 

başına resmen geçirir, Wesselényi de bu kararnameyi imzalar. Thököly 15 

Ağustos’ta Késmárk kalesini zapteder. 22 Ağustosta ise Lőcse kalesini kuşatmada 

başarılı olamamıştır.15

Avusturya bu dönemde Osmanlı politikalarını yakından takip ederek Macar 

mültecilere karşı kendi stratejilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Papa XI. Innocent 

                                                 
14 Benczédi, a.g.e., s. 9-10.  
15 Ignácz Acsády, “Magyarország Története I.Lipót és I. József Korában(1657 - 1711)”, A Magyar 
Nemzet Története, Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. Társulat, C. 4, Editör: Sándor Szilágyi, 
Budapest, 1898, s.350; Kálmán Benda, Magyarország Történeti Kronológiája (1526 - 1848), C.2, 
3. Baskı, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, s.499.  
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(Incze) (1676 - 1689) , Avusturya İmparatoru’nun Macarları memnun etmesini, 

Türklerle savaşa hazırlanmasını, Fransızlarla birlikte Estergon ve Budin’e 

saldırmasını istemektedir. Oysa, I. Leopold, ne Macarları tatmin ve ne de 

Osmanlılara hücum etmek istemektedir. Hatta Osmanlılara karşı ittifak niyetinde 

olan Lehlileri ve Rusları da geri çevirmiştir.  

1681’de toplanan millet meclisi de tarafların uzlaşmasını sağlayamaz. 

Mültecilerin bu meclisten herhangi bir beklentileri kalmamıştır. Thököly ise bu 

sorunu  kılıç zoruyla çözmeye eğilimlidir. Kara Mustafa Paşa ise Macaristan’la 

ilgilense de Ruslarla olan münasebetleri nedeniyle Macaristan konusunda harekete 

geçmemektedir. Şubat 1681’de barış antlaşması imzalanır. Osmanlı sarayı 

mültecileri desteklemeye, Erdel’i onlara yardım etmeye yönlendirmeye eğilimli 

olmasına karşın maddi sarsıntıya yol açan Rus savaşı sonrasında tarafsızlıklarından 

vazgeçtikleri henüz söylenemez.16 Osmanlıların Avusturya ile 1664 yılında yirmi yıl 

geçerli olmak kaydı ile imzaladığı Vasvar Antlaşması o dönemde hala yürürlüktedir.  

Thököly, Osmanlıların Ruslarla anlaşmasını takiben elçilerini mart ayında 

sadrazamı ziyarete göndererek sadrazamdan Avusturyalılar tarafından öldürülen 

Macar asilzadelerinin intikamının alınması konusunda destek talep etmektedir. Mayıs 

1681’de Budin Paşası Thököly’nin sadrazam tarafından hizmete kabul edildiğini 

bildirir. Thököly olumlu yanıt alınca ateşkesi tanımadığını ilan ederek askeri 

operasyona başlamak için hazırlıklara girişir ancak sürekli olarak İstanbul’da ikamet 

eden Erdel elçileri Osmanlı sarayını, Thököly’nin mülteciler tarafından bir önder 

olarak kabul edilmediği konusunda iknaya çalışmaktadır.17

                                                 
16 Acsády, a.g.e., s. 358. 
17 Acsády, a.g.e., s. 358. 
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Apafy’nin amacı ise Viyana hükümeti, Osmanlılar ve mültecileri memnun 

edecek çözümlerle Erdel sınırlarını genişletmektir. Bâbıâli Nisan 1681’de Apafy’yi 

Erdel, Eflak ve Boğdan birliklerinden kurulu ordunun kumandanlığına atar. Bu 

durumdan haberdar olan Thököly ileri gelenleriyle bir toplantı düzenleyerek Macar 

mültecilerinin tek bir önderi olduğunu, onun da kendisi olduğunu ilan eder. Hemen 

ardından, elindeki sınırlı gücüyle neler yapabileceğini göstermek amacıyla 

birlikleriyle Breznóbánya’ya gider ve şehirde bulunan az sayıdaki Alman muhafızları 

kılıçtan geçirerek kenti yağmalarlar ve büyük bir ganimet elde ederler. Bu arada 

çapulcu akınlarıyla  komşu kaleleri taciz eder, hatta Moravya’ya kadar sokularak 

burada büyük yıkımlara neden olurlar. Thököly’nin bu başarıları üzerine 21 

Ağustosta Apafy de harekete geçerek Teleki’yi ordularının başına geçirmiştir. Bu 

arada, kişisel bir anlaşmazlık da ortaya çıkmış, Pál Wesselényi Thököly’yi yüzüstü 

bırakmıştır. Kızgın tarafları görünüşte uzlaştıran kişi ise Várad (Varadin) Paşası 

olmuştur. Gerçekte askerlik vasfına sahip bulunmayan Teleki’nin ordusunda yirmi 

beş bin kişi toplanmıştır. Teleki bu büyüklükte bir orduya rağmen başarıya ulaşamaz. 

10 Eylülde Absol’dayken günlüğüne “keşke bu korkunç durumu izlemektense şu 

anda buradan çok uzaklardaki Hindistan’da olsaydım” diye yazmıştır. Fransız ajanı  

Du Vernay Boucauld Teleki’nin ordu yönetiminde  göstermiş olduğu ‘cehalet ve 

neden olduğu karmaşayı’ hayretler içinde izlemiştir. Teleki Böszörmény’i almış 

ancak bunu şans eseri, oradaki Alman ve Macar muhafızları arasındaki çekişmeden 

yararlanmak suretiyle gerçekleştirebilmiştir. Kalló’yu işgal etmiş ancak seferi 

tamamlar tamamlamaz Türklerle birlikte yurduna dönmüştür. Kalló ile diğer kaleler 

onlar çekilir çekilmez Almanların eline yeniden geçmiş, böylece de bütün operasyon 

tümüyle başarısızlığa uğramıştır. Türk tarafı sonunda mültecilerin içinde 
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bulundukları durumu kavramış ve mültecilerin tek önderinin Apafy veya Teleki 

değil, Thököly olduğunun bilincine varmıştır.18

Várad Paşası söz konusu durumu İstanbul’a rapor edince sadrazam Erdel 

elçilerinin tüm karşı koymalarına rağmen bundan böyle Thököly ile hareket etme 

kararı almış, Fransızlar da Erdel’i göz ardı ederek direkt Thököly ile temasa 

geçmişlerdir. Kasım ayından itibaren de Thököly’nin elçileri sarayda boy göstermeye 

başlamışlar ve Erdellilerin tersine içten bir kabul görmüşlerdir.19

Bâbıâli Aralık 1681’de Apafy’ye gönderilen mektupta durumu şu şekilde izah 

eder: “Sadrâzam zât-ı devletlerinin Macar meseleleri hakkında şu sûretle tedbir 

almanızı emrediyor. Mülteci Macarlar eğer imparatorun lütfûna sığınmak, 

memleketlerine avdet ederlerse, sizden hâlen gerek Erdel’de bulunan büyük ve küçük 

asilzâdelerin gerek Thököly’nin yanında bulunanların sevgisini istemektedir. 

Bâbıâli’ye sâdık kalmaları için Erdel’de bulunanların oraca, iâşe ve ibâtelerini 

sağlamanızı, Thököly’nin yanındakilere karşı da lütuf ve muzâheretinizi 

esirgememenizi rica etmektedir. Ayrıca sadrâzam, Macarların kendilerine müşterek 

bir kumandan seçmelerini emrederek, eskiden olduğu gibi şimdi de birlik olsunlar, 

ikiye ayrılmasınlar, seçilecek kim olursa olsun, gelecekte Erdel Bey’i olmayı değil, 

bir şerefli kumandan olarak kalmanızı düşünsün, demektedir...”20

Sadrazamın Thököly’ye karşı ılımlı tavırlarının kendisine gönderilen 

hediyeler sayesinde olduğunu iddia eden kaynaklar da bulunmaktadır: “… veziri 

âzam Kara Mustafa Paşa sadrülvüzera oldukda tamabi galib âdem olduğun haber 

alub haylı mal göndermekle muradına vasıl oldu. Yani ki nişledi ise işledi ve 

                                                 
18 Acsády, a.g.e., s. 358-359. 
19 Acsády, a.g.e., s. 359.  
20 Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya İlişkilerindeki Rolü”, s. 203. 
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padişahdan ahidname alıvirdi. Ve oldahi Devleti aliyye kanali ile uçub konmaya 

başlıyub bu bahane ile serhaddi islâm askerinin tüvanası dahi bunlara karışdı.”21

Türklerin yardımına ilave olarak, Thököly’nin, Fransızların yardımına da 

ihtiyacı bulunmaktadır çünkü Türklerden askeri destek alabilmekte, ama mali yardım 

görememektedir. Parayı ancak Fransızlardan sağlayabilecektir. Fransız siyasetinin 

amacı ise aşırı fedakarlıklarda bulunmaksızın sınırlı bir mali destek ile Thököly’nin 

görüşmelerini sürdürdüğü sarayla barışmasını önlemektir. Oysa, Sárospatak kalesinin 

kumandanı Baron Saponara Thököly’yi Viyana sarayıyla kesin olarak barıştırmak 

niyetindedir. Bu amaçla Viyana’ya gitmiş, anlaşma için ciddi çabalarda bulunmuştur. 

Thököly’nin istekleri her ne kadar ölçülü olsa da saray bu istekleri fazla bulmuş, 

kesin bir açıklamada bulunmamış ve bir süre için Saponara’yı elinde tutarak 

görüşmelerin idaresini kral naibine terk etmiştir. Thököly’nin  Viyana sarayından 

istedikleri arasında Türklerin şikayetlerinin giderilmesi de vardır. Sonuç olarak 

Thököly ebedi düşmanıyla aynı masaya oturup barış görüşmesi yapmak istemeyince 

görüşmeler gerçekleştirilememiştir.22

Sopron meclisinin 1681 anayasasını ana çizgileriyle tekrar kabul etmesi 

üzerine pek çok kişi I. Leopold tarafına geçmiştir çünkü Osmanlı tehdidinin 

yayılmasından çekinen Papa XI. Innocent tarafından cesaretlendirilen I. Leopold 

Macar soylularının bazı taleplerini kabul eder. Sopron’da yapılan toplantıda, I. 

Leopold din konusunda tolerans tanır ve belli bir ölçüde yerel yönetime izin verir. Bu 

durum karşısında Thököly yeniden Osmanlı padişahına sığınır. Yapılan bir antlaşma 

ile padişaha yıllık kırk bin altın vermeyi kabul eder. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 

Sopron ahalisine yaptığı duyuruda Thököly’ye destek vermiştir: “Sebebi tahriri kitabı 

                                                 
21 Refik, a.g.e., s. 3-4. 
22 Acsády, a.g.e., s. 359-360. 
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kalem ve mucibi tastiri hitabı rakam oldur ki siz ki Şöprün şehrinin ahali ve âyânı siz 

hâlâ şevketlû ve azametlû Padişahı âlem penah Hazretlerinin tarafı hümayunu 

husrevanelerinden Orta Macar memleketi üzerine Kıral nasb olunan Tököli İmre’nin 

Orta Macar tayifesinin reca ve iltiması üzre tarafı hümayunu şehriyarîden tayifei 

mezburenin yedlerine inayet ve ihsan olunan ahidnamei hümayunu şevketmakrun 

mucibince Orta Macar tayifesinin nizam ve intizamı ve Devleti aliyyei şehriyarî ile 

hilâfı sulhü salâh vaz’u hareket iden Nemçe tayifesinin ahzi intikamı içün yir 

götürmez asakiri islâm ile Nemçe memleketin tahrib iderek olcanibe varılmak 

üzredir. Bundan sonra siz şevketlû ve azametlû ve kudretlû Efendim Padişahı ruyi 

zemin Hazretlerinin sayei himayelerine sığınub müşarünileyh Tököli İmre’ye itaat 

etmekle Devleti aliyyeleri kulluğun kabul iderseniz emnü eman üzre olub size ve 

ehlü ayal ve evlâdınıza ve emval ve erzak ve emlâklerinize zarar ve güzend 

irişdirilmeyüb ziri himayei padişahîde hıfzü himayeden gayri nezne görmezsiz. Ve 

illâ emri ittatde tereddüd ve muhalefet ve tekâsül ve inad ile izharı husume iderseniz 

ve inayeti padişahîyi kendünüze mucibi âsayişü rahat eylemeyüb düşmene tarafdarlık 

iderseniz cümle gazabı ateşbarı padişahîye mazhar ve tertibi ceza ile kılıcdan 

geçürilmek mukarrerdir. İmdi ehil ve evlâdınız esir ve kendünüz giriftarı bendü 

zencir ve emval ve erzakınız yağma ve garet ve şehriniz tarac ve hasaret olmadıyen 

ve hanımanınız ateşlere yanmadıyen ziri sayei hümafersayi şehriyarîde âsude hal 

olmak içün fermanı hümayunu padişahî üzre mumaileyhe itaat ve devlet kulluğunda 

gönül birliği ile ızharı sadakat ve istikalet eyliyesiz. Ve mumaileyh kıralınız 

tarafından tayin olunan başu buğun yanına askeriniz bir gün evvel gelüb cem olub 
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arzı itaat ve kabul ve inkıyadı ubudiyyet ile Devleti aliyyei tacdarînin sayei 

selâmetmayesinde âsude hal ve müreffehülbal olasız.”23

Şubat 1682’de Varşova’ya üçüncü kez gönderilen Kuruc diplomatı 

Nemessányi yirmi üç bin tallér ile geri döner. Bu arada imparatorluk ve Papalık 

temsilcileri, Leh piskoposlar ve soylular, Macarların Fransızlarla temasını 

engellemesi için Kral Jan Sobieski (János Szobieszki) üzerinde büyük bir baskı 

uygular. Kral Jan Sobieski bu baskıya boyun eğmek zorunda kalarak Lehistan 

sınırını Macarlara kapatır. Böylece Erdel’deki Apafy’nin de Fransızlarla bağlantısı 

tümden kesilmiştir. 

İstanbul’da ise işleri daha da iyiye gitmekte olan Thököly’nin elçileri 9 Ocak 

1682’de sadrazam tarafından kabul edilirler. Vergi verme teklifinde bulunarak 

karşılığında ülkenin tümüyle fethedilmesi için yardım talebinde bulunurlar. 9 Şubatta 

Budin Valisi İbrahim Paşa Thököly’yi tüm Macaristan ordularının 

başkumandanlığına getirerek kendisine serdarlık rütbesi vermiştir. Thököly aldığı 

davet üzerine Budin’e gider. Budin’e mayıs ayında vardığında Türkler kendisini 

muhteşem törenlerle karşılayarak  “Yaşasın Macar kralı” tezahüratiyle bağırlarına 

basarlar. İbrahim Paşa’yla yaptığı görüşmeler sonucunda müttefiklik antlaşmasının 

şartlarını tespit ederek nihai onayını almak için anlaşmayı padişaha gönderirler. 

Budin’de  dört gün geçiren  Thököly yurda döner ve 18 Mayısta yeniden 

Kapos’a gider. Kapos’ta onu Kont János Zrínyi beklemektedir. Zrínyi Viyana 

sarayının kendisine verdiği görev gereği görüşmelere yeniden başlamak niyetindedir. 

Thököly ise ona güvenmez; İlona Zrínyi ile tasarladığı evliliğini suya düşürmesinden 

korkar, onu mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde Viyana’ya geri gönderir. 20 

                                                 
23 Refik, a.g.e., s. 6. 
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Mayısta ise ateşkes antlaşmasını tanımadığını bildirir.24 15 Haziran 1682 tarihinde 

kendisinden on dört yaş büyük I. Rakoczi’nin dul eşi İlona Zrínyi ile evlenir.  Bu 

evlilik Thököly’ye Báthori ve Rákóczi ailelerinin geniş topraklarını kazandırır.25

Bütün bu gelişmelere ilave olarak, kendisini yeniden arayan Saponara ile 

görüşmeleri sürdürür. Ne var ki artık Türklerle yaptığı antlaşmayı göz önünde 

bulundurarak Yukarı Macaristan’ın bir bölümünün kendisine bırakılmasını arzu 

etmektedir. Padişaha ödemeyi taahhüt ettiği vergiyi buradan sağlamayı 

planlamaktadır.26

Fransız kralından tekrar destek alarak Temmuz 1682’de savaşa başlayan 

Thököly Ağustos 1682’de Kuzey Macaristan’ın başkenti Kassa’yı ele geçirmiştir. 

Thököly bundan sonra Eperjes, Lőcse, Tokaj, Ónod ve Putnok mevkilerini işgal eder. 

Fülek kalesinin alınmasını takiben Thököly’ye padişahın onayladığı ahidname teslim 

edilir. Bu ahidname “Bethlen’in torunu Thököly’yi Macar kralı olarak tanımlamakta, 

bu krallığının bütün Macaristan ve Hırvatistan’a şâmil bulunduğunu ifade 

etmektedir. Yine bu ahidnameye göre, Thököly’nin ölümünden sonra, Macarlar 

krallarını serbestçe secebilecekler, fakat, bu seçilecek kral asla Katolik 

olamayacaktır. Dinlerini, adetlerini Hırvatlar gibi muhafaza edebilecekler ve iki 

Protestan mezhep (Lutheranistler, Kalvinistler) bundan sonra da aynı hukûki 

durumda olacaklardır; Macar topraklarına Türkler akın etmeyecekler ve bu 

memleketi küçültemeyecekler, Macarların Türk yardımı ile Avusturya’dan alacakları 

her kale ve nâhiye Macar kalacaktır. Avusturya ile yapılacak anlaşmalarda padişah, 

Macarlar aleyhine hiçbir madde koymayacaktır…”27 Ahidnameden sonra Thököly’ye 

                                                 
24 Acsády, a.g.e., s. 360. 
25 Acsády, a.g.e., s. 361. 
26 Acsády, a.g.e., s. 360. 
27 Gökbilgin, “Thököly İmre ve Osmanlı - Avusturya İlişkilerindeki Rolü”, s. 207. 
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taç giydirilir. Padişah kendisini kral ilan etmiş olsa da, Thököly bunu kabul 

etmeyerek sadece Macaristan prensi ve yöneticisi olarak kalmıştır.  

1682 yılı Kuruc hareketi açısından kesin olarak büyük başarıların yılı olarak 

kabul edilir. Bu yılın üç önemli olayı XVII. yüzyıl Kuruc mücadelesini tarihinin 

zirvesine taşımıştır.  

a) İmre Thököly ile I. Ferenc Rákóczi’nin 1676’daki ölümüyle dul kalan 

İlona Zrínyi’nin haziran ayında Munkács’ta evlenmeleri; 

b) Yukarı Macaristan’ın başkenti Kassa’nın 1682’nin Temmuz - Ağustos 

aylarında Thököly’nin eline geçmesi; 

c) Son olarak da genç Thököly’ye Türkler tarafından Fülek’te, 1682 

Eylülünde Yukarı Macaristan prensi unvanının verilmesidir.  

İlona Zrínyi ile evliliği  Rákóczi’nin devasa malvarlığını; bu mal varlığı da 

bağımsızlık savaşının sürdürülebilmesi için gereken maddi kaynak temelini temin 

etmiş, Kassa’nın alınışı ile Macaristan’daki on üç kalenin askeri gücü ve yönetim 

mekanizması Thököly’nin eline geçmiş ve son olarak da prenslik unvanı Thököly 

için gerekli olan hukuksal alt  yapıyı oluşturmuştur. 1682 güzünde ateşkes antlaşması 

ile pekiştirilen tüm bu kazanımları Garam nehrinden Erdel sınırlarına dek uzanan 

toprakların Thököly’nin eline geçmesini sağlamıştır. Başarılarının zirvesindeki 

Kuruc önderi 26 Temmuz 1682 tarihinde Kassa’dan gönderdiği beyannamesinde 

halkın yeni bir savaşa atılmanın gerekçelerini bildirirken herkesi kendisine katılmaya 

çağırmıştır. Thököly bu açık çağrısında kendisine özgü katı, tavizsiz bir üslupla 

Avusturya sarayını  ‘barış niyeti taşırmış gibi; her yolu deneyerek özellikle de büyük 

Türk milletini Macarlardan soğutarak Macar milletinin kötülüğüne çalışmaktadır; 

ayrıca kötü niyetini kanıtlayacak şekilde hiç bir haber vermeksizin Osmanlı sarayına 
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özel bir elçi göndermek suretiyle apaçık büyük millete rüşvet teklif ederek kendi 

huzurunu sağlamaya çalışmakla’ suçlamakta, Avusturya sarayının bu sayede 

Macarları bir labirente sıkştırmaya çalıştığını ifade etmektedir. Ayrıca Budin 

Paşası’nın isteklerine boyun eğenlerin başlarına kötülük gelmeyeceğini, aksini 

yapanların topraklarının ise Türkler tarafından ellerinden alınacağını beyan eden 

Thököly son olarak herkese hitap ederek artık zamanın tarafsız kalma zamanı 

olmadığını, vatan ve özgürlüğü için herkesin silaha sarılmasını ve kendi saflarına 

katılması gerektiğini  duyurmaktadır.28

XVII. yüzyıl sonu Kuruc - Labanc29 savaşları tüm vahşet ve acımasızlıklarına 

karşın toplumun bütünü açısından bakıldığında azınlık temayüllerinin mücadelesi 

anlamı taşımaktadır. Toplumun derinliklerinden çıkarak yüze vuran barış arzusuna 

rağmen Kuruc mücadelesinin 1670 - 1681 yılları arasındaki dönemi - büyük toprak 

sahibi bağımsız Katolik aristokratlarının dışında genelde bu mücadeleye uzak 

duranlar tarafından bile olumsuz tepkiden çok; daha ziyade sempatiyle 

karşılanmıştır. 1670’li yıllarda vilayetlerdeki soylulardan, şehirlerdeki burjuva 

kesiminden, sınır boylarındaki kale muhafızlarından ve sürülen, takibata maruz kalan 

Protestan vaizlerinden Kuruc ordularına gönderilmiş cesaretlendirici ve destek vaat 

eden mesajların yanı sıra mülk sahibi soyluların Thököly’nin 1678 seferi için Kuruc 

saflarına büyük çaplı katılımı bu sempatinin bir ifadesi olarak tezahür eder. Baskı ve 

zulme uğramış sınıflardan (serfler) da Kuruc saflarına asker olarak sürekli katılımlar 

gerçekleşmiştir. Özellikle 1672 yılında gerçekleşen ilk Kuruc saldırısı sırasında daha 

                                                 
28 Pál Zsigmond Pach, “A Felső - Magyarországi Kuruc Fejedelemség”, Magyarország Története 
(1526 - 1686), Akadémiai Kiadó, C.2, Budapest, 1987, s.1251-1255. 
29 İsmail Doğan, Fakülte Dergisi’ndeki ‘Macar Epik Şiirinin Geleneğinin Kökenleri’ isimli 
makalesinde  Zoltán Ferenczi’ ye ait ‘A régi magyar költészet I (a kuruc világ költészete)’  dayanarak 
Labanc terimini şu şekilde açıklamaktadır: “Thököly ve Rákóczi döneminde kuruclara karşı 
Hasburglardan ücret alarak savaşan Macar askeri” 
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sonra da 1677 - 1678 yıllarındaki büyük şahlanış döneminde köylü nüfus kitleler 

halinde Kuruc saflarında yer almıştır.30

Genellikle savaşların uzaması, başlangıçtaki büyük coşkunun zamanla 

zayıflamasına, yıkımlara, bıkkınlıklara yol açar. Bu süreç kendini 1678’den sonra 

devamlı savaşlara sahne olan Yukarı Macaristan’da da göstermiştir. 1682 yazına 

kadar siyasi atmosferin genel olarak iyi niyetli bir bekleyiş içinde olduğu 

söylenebilir. Bu bekleyişin çeşitli, kimi zaman da birbiriyle çelişen nedenlerinin en 

başta geleni ise hiç kuşkusuz Protestanların din özgürlüğüne bağladıkları umutları 

olmuştur. Thököly’nin prensliğinin varlığını sürdürdüğü üç yıl boyunca bu dini ve 

siyasi beklentiler büyük ölçüde karşılanmıştır: Kiliseleri, öğretim kurumları, kilise 

mallarının kendilerine iadesi sonucu Protestanlar haklarını yeniden elde etmişlerdir. 

Bu arada Katolik baskısı ve takibatları da Protestanlar açısından tümüyle ortadan 

kalkmış durumdadır. Bu yoldaki girişimler sonucu reformcuların Sárospatak’taki, 

Evangelistlerin ise Eperjes’teki okulları yeniden işlerlik kazanmıştır. 

Thököly yönetimine bağlanan beklentilerden bir diğeri ise her şeyden önce 

Osmanlı toprakları boyunca uzanan toprak sahibi soylular arasındaki  prensliğin artık 

bir devlet gücü olmasından kaynaklanan itibarını kullanarak  komşu topraklardaki 

Türklerin ileri gelenleriyle ilişkilerin Macar soylularının çıkarları doğrultusunda 

şekillendirilmesine yöneliktir. Başkomuntanlık döneminde Kuruc orduları ve aile 

üyelerinin korunması konularında yerel yöneticiler nezdinde girişimlerde bulunmuş 

olan Thököly prensliği döneminde de iktidarına bağlanan umutları boşa 

çıkarmayarak büyük bir sorumluluk örneği göstermiş ve beklentileri yerine getirmek 

                                                 
30 Pach, “A Felső - Magyarországi Kuruc Fejedelemség”, s. 1252-1253. 
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amacıyla soyluların şikayetlerini sık sık en üst makamlarda dile getirmekten hiçbir 

zaman kaçınmamıştır. 

Kuruc iktidarıyla bağlantılı beklentilerin üçüncüsü ve başlı başına en fazla 

gerilim yaratanı ‘yabancı millet’ egemenliği altında  getirilen ‘yeniliklerin’ 

kaldırılması ve eski yasalar, töreler ile ayrıcalıkların prenslik idaresi tarafından 

yeniden yürürlüğe sokulmasıdır. Thököly toplumun bu yöndeki genel arzusuna 

büyük bir önem atfetmektedir. Gerek prensin kendisi gerekse çalışma arkadaşları her 

fırsatta yaşamın her alanında Alman egemenliğinden önceki duruma dönülmesi için 

çaba sarfettiklerini ifade etmişlerdir.31

Ne var ki burada ilginç olan verilen bu sözlerin, genellikle de, bir yasanın 

yürürlüğe girmesini müteakiben uygulanan bir düzenleme sonucu dile getirilmiş 

olmalarıdır. Dikkati çeken bir diğer husus da, Thököly tarzı devlet yaşamı ve 

idaresinin en çok göze batan iç geriliminin pek çok açıdan katı merkeziyetçi bir 

siyasetin üzerinde uygulandığı toplum katmanlarının beklentilerinin önemli ölçüde 

feodal ayrıcalıklar, alışkanlıklar ve geleneklerin dokunulmazlığı üzerine  kurulmuş 

tutucu bakış açılarınca belirleniyor olmasıdır.32

Thököly’nin siyaset tarzı konusunda daha detaylı bilgi László Benczédi’de 

yer almaktadır: “Thököly’nin 1678’deki seferinden sonra hareketin siyasal 

yönetiminde ilk olarak önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu isyan hareketi daha 

önceleri kimi zaman on iki, kimi zaman on beş üyeden oluşan ve ‘deputáció’ diye 

adlandırılan mülk sahibi soylular tarafından oluşan tarikat benzeri bir kurum 

tarafından yönetiliyordu. Thököly’nin ortaya çıkışından sonra ve yeni önderin 

                                                 
31 Pach, “A Felső - Magyarországi Kuruc Fejedelemség”, s. 1253. 
32 Pach, “A Felső - Magyarországi Kuruc Fejedelemség”, s. 1255. 
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çevresinde şimdiye kadar kendilerine önem verilmeyen subaylar art arda öne çıktılar. 

Dávid Petneházy, György Harsányi, János Szücs, Ferenc Deák ve diğerleri gibi... 

Kuruc yönetiminin bu kişisel bütünleşmesi sayesinde hareket, Thököly’nin 

önderliğinde askeri durgunluktan ve daha önceki atıl durumundan çıkmıştır.33

Yüzyıl sonu Habsburg karşıtı hareketin her  döneminde maddi ve manevi 

esaretten kurtulma, mutlakiyet yönetimi tarafından konulan yeni vergilerin silinmesi, 

eleştirilen sistem anayasası ve özgürlüklerin korunması; ayrıca o dönemde önemli rol 

oynayan Protestanlara ibadet özgürlüğü sağlanması mücadelenin en önemli 

ayaklarını oluşturmaktaydı. 

Birlik halinde reddedilen Habsburg mutlakiyetçiliğinin yerine muhaliflerin 

nasıl bir devlet yönetim biçimi getirmek istedikleri hakkında önemli çelişkiler 

bulunduğunu görmekteyiz. ‘Ne tür bir yönetim biçimi?’ sorusuna verilecek yanıtın 

başlıca iki versiyonu bulunmaktadır. Bunlardan biri ve tarih bakımından da daha 

önde geleni 1660’lı yıllarda Wesselényi örgütlenmesi döneminde vilayet soyluları 

arasında şekillenmeye başlamıştı. Bu dönemde ilan edilmiş olan cumhuriyet ‘soylu 

demokrasisi’ şeklinde ve tamamen ayrıcalıklı sınıflarla sınırlıydı.34

Thököly’nin ortaya çıkışıyla Kuruc direnişinin tarihinde merkeziyetçi bir 

çizgi ortaya çıkmış ve zamanla da bu çizgi hakim olmuştur. Sınıfların anarşik 

çizgisinin yanı sıra böylece sahneye sınıfsal girişimlerin bir başka versiyonu olan ve 

daha sonraları Kuruc prensliğinde İmre Thököly’nin sınıf monarşisine dayalı 

devletinde vücut bulmuştur. Thököly’nin önceleri hareketin önderi olarak daha 

sonraları ise prensliği döneminde hayata geçirdiği merkeziyetçi yönetim türünün 

yalnızca sınıf anarşisinin düzensizliğinden değil, aynı zamanda mutlakiyet 
                                                 
33 László Benczédi, “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, A Thököly felkelés és 
kora, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, s. 11. 
34 Benczédi,  “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, s. 12-13.  
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yönetiminin ‘demir boyunduruğu’ndan da ayrı değerlendirilmesi gereken bir yapısı 

vardır. Sınıf merkeziyetçiliği sınıfsal kurumları hem ayakta tutup hem de hoşgörüyle 

karşılamak suretiyle merkeze bağlamıştır. Tüm yönetim deneyimi sırasında, Thököly 

gönlünde başlangıçtan itibaren hep yeni bir güç odağı oluşturmanın , bağımsız bir 

iktidarın filizlerini taşımıştır. 

Ülkenin Thököly tarafından denetim altında bulundurulan kuzeydoğu 

kısmında, Szepes’ten Szatmár’a kadar uzanan ve adları çok anılan on üç vilayet, 

Thököly’nin ortaya çıkışından önce de ayrılma ve bağımsız bir devlet çerçevesi 

içinde gelişmeye dair eğilimleri bünyelerinde barındırmaktaydılar.35

Dönemin Macaristan’ında Habsburgların egemenlik bölgesi, Erdel ve Türkler 

tarafından fethedilmiş topraklar arasında, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde esasen bir 

çeşit ‘yönetim boşluğu’ oluşmuştu. Bu boşluğu doldurmak için Osmanlılar herhangi 

bir çaba harcamamışlardı, Erdel’in ise bunu gerçekleştirebilecek gücü yoktu. İşte 

Thököly’nin başlattığı ayaklanma bu ‘sahipsiz topraklar’ üzerindeki iktidar 

boşluğunu doldurmuştu. Thököly tarzı merkeziyetçiliğin arkasında yalnızca Kuruc 

ordularının kurumsal yapısı bakımından değil aynı zamanda dönemin soylu 

toplumunun iç katmanları açısından da daha önceki dönem mülteci hareketinin 

anarşik yapısı ardındakinden farklı gruplar, farklı gerekçeler yer almaktaydı. 

Vilayetlerde yaşayan, hali vakti yerinde, toprak sahibi soylular Erdel’e sürgün 

edilmeye zorlanmalarının ardından eski toplumsal ve siyasal statülerini, gelir getiren 

mülklerini ve ünvanlarını yeniden elde etme umutlarını Kurucların başarısına 

bağlamışlardı. Bununla birlikte Thököly’nin yanında ortaya çıkan yeni yüzlerin 

büyük bir çoğunluğu, toplumsal kökenleri itibariyle küçük soylu olarak adlandırılan 

                                                 
35 Benczédi,  “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, s. 13. 
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sınıfa dahildiler. Nitekim içlerinden birçoğu Thököly ailesinden veya daha sonraları 

İmre Thököly ile İlona Zrínyi’nin 1682 yılının Haziran ayında evlenmelerinin 

ardından Rákóczi sarayının hizmet ve aile ortamından koparak yeni önderin etrafında 

toplanan kişilerdi. Bunlar oluşmakta olan yeni iktidarın kendine özgü, ancak kısa 

ömürlü, bir tür saray veya resmi makam görevlisi soylularına dönüşmüşlerdi. Diğer 

soylu tipi ise Fransızların ‘noblesse d’épée’ (kılıç soylusu) dedikleri türden Kuruc 

ordularının başında teğmen veya alay komutanı olarak bizzat savaşarak yükselen 

soylulardı.36 Kuruc iktidarının omurgasını bu iki tür (bürokrat ve asker kökenli) 

soylu oluşturmaktaydı. Thököly’nin çevresinde gruplaşan soyluların tamamı, gerek 

maddi gerekse toplumsal yükselme umutlarını bağladıkları merkezi iktidarın 

güçlenmesine doğal olarak muhalefet etmemişlerdir. 

Thököly ayaklanması esasen, 1681 - 1682’de şartların baskısı sonucunda 

nitelik değiştiren, Osmanlı işgali pahasına da olsa Habsburglara karşı bağımsızlık 

akımına önderlik eden bir isyan olarak değil, Viyana sarayının mutlakiyetçi ve 

reform karşıtı bazı yaptırımlarının askıya alınması durumunda bir tür toplumsal 

uzlaşmaya boyun eğmiş göreceli olarak mutedil karakterli bir hareket olarak 

başlamıştı. 1681 - 1682’de siyasal ortamdaki köklü değişiklik Thököly’yi 

Habsburglarla kesin bir hesaplaşmanın ve Türklerle koşulsuz bir işbirliğinin 

bayraktarlığını üstlenmeye itmiştir. 

Hareket içindeki birbirlerine muhalif güçlerin büyüklüğü tartışma götürmez: 

Sonuç olarak bağımsız devletin merkeziyetçi siyasetini, kendi sınıfsal durumunun 

zarar görmesi pahasına çaresizce direnmeden bir karış toprağın bile elinden 

gitmesine izin vermeyen bir soylu topluluğu içinde gerçekleştirilmesi gerekecekti. 

                                                 
36 Benczédi,  “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, s. 15-20.  
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Bu ‘geleneksel’ sınıf direncine, Kuruc ayaklanması döneminde, zenginleşmeye ve 

savaş ganimetlerini görülmemiş bir açgözlülükle sömürmeye kendini kaptırmış yeni 

bir askeri sınıf da katılmış ve soyluların yarattıkları düzensiz ortama bir de askerlerin 

anarşisi eklemiştir. Diğer tarafta ise ‘kahramanlar sınıfı’ diyebileceğimiz, kuşkusuz 

prensliğin en güvenilir silahlı desteği olan basit savaşçılar yer almaktaydılar. Olumlu 

cephe olarak nitelendirebileceğimiz bu cepheye Kuruc prensliğinin iktidarı 

çevresinde belirginleşmeye başlayan ve harekete destek oluşturan bürokrat türü 

soyluları da ilave etmemiz gerekir. Yeni Kuruc iktidarına dönemin bağımsız krallık 

kentleri de küçümsenmeyecek oranda destek vermişlerdir.37 Habsburg egemenliğini 

destekleyen ve Viyana hükümetine büyük miktarlarda krediler açan Katolik ve daha 

ziyade de İtalyan kökenli tüccar ve bankerlere karşılık Thököly, Protestanlığın 

Lutheryan mezhebinden olan ve önemli bir bölümünü de Alman kökenli tüccarların, 

büyük miktarlardaki maddi kredilerinden ziyade Kuruc hareketine karşı besledikleri 

siyasal sempatiye güvenebilirdi. Kuruc hareketine sağlanan maddi destek konusunda 

Eperjes’in gelir düzeyi yüksek kentsoyluları önemli bir rol oynamışlardır.” 

Ferenc Maksay’ye göre ise “İmre Thököly ve Kuruc hareketinin yönetici 

tabakasının 1682 güzünde ellerine geçen ülke topraklarının yönetimini ve iktisadi 

durumu yeniden düzenlemeleri gerekmiştir. Başkomutan daha yetişme döneminde 

aile iktidarlarının bağımsız yönetiminde deneyim sahibi olmuştu: Daha babası 

hayatta iken aile yönetimi onun eline geçmişti. 

Barış yılları boyunca malikanede geçen yaşamının ardından Macaristan’daki 

orduların başına geçtiğinde omuzlarına yeni yükler binmişti. Bu yeni ve farklı 

görevlerin arasında iktisadi görevler de yer almaktaydı. Mülteci hareketinin ilk 

                                                 
37 Benczédi,  “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, s. 23-24.  
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yıllarında altı - sekiz bin kişiden meydana gelen Kuruc ordusunun asker sayısı yeni 

başkomutanın yönetimi altında önemli ölçüde artmıştı. Bu nedenle ordunun 

konaklayacağı yerler büyük bir sorun ifade etmekteydi. Birliklerin bir kısmına para 

ödenmekteydi ancak Thököly hakkında ortaya atılan ve ordusuna katılan tüm gönüllü 

askerlere para verdiği şeklinde yayılan söylentiler tam gerçeği yansıtmamaktaydı. 

Yine de başkomutanın, hareketin başlangıcından itibaren kale muhafızları ile üstün 

nitelikli birliklere para, gıda, çuha temin etmeyi arzuladığı bilinen bir gerçektir. 

Askerlere ödenecek para, donanım, savaş malzemeleri veya konaklama dışında 

gerekli gıda giderlerinin karşılanmasında tam beklenildiği gibi ulaşmayan Fransız 

yardımının dışında Thököly mülklerinden  elde ettiği gelire güvenmekteydi.38

1682’de Yukarı Macaristan’daki ülke toprakları genişlemişti ve bağımsız bir 

devletin işlevlerini yerine getirebilmesi açısından uzmanlık gerektiren bir iktisat 

yönetimine ihtiyaç vardı. Kassa’nın alınmasıyla birlikte Szepes kabinesinin yönetimi 

de eline geçmişti ve Thököly soylu heyetlerinin, Kassa meclisinde daha sonraları 

talep ettikleri üzere bu kabinenin üyeliklerini vilayetin soylu sınıflarına bırakmadı. 

Bu mali kuruluşun devrinin tamamlanması ve yenilenmesinin ardından da iktidarın 

yönetimi altında kalması gerekecektir.39

Kabinenin başlıca görevi ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Başlıca gelir 

kaynakları arasında aylık vergiler, hazineye ait mülkler, aşar vergisi, vergiler, 

madenlerin işletilmesinden elde edilen gelirler ve genellikle de müsadere edilen 

mülkler yer almaktaydı. Dönemin iktisadi şartları önceden bütçe hazırlanmasına 

elverecek kadar dengeli değildi, sürekli nakit sıkıntısı çekilmekteydi. İktisadi açıdan 

                                                 
38 Benczédi,  “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, s. 23-24. 
39 Benczédi,  “A Thököly - felkelés társadalmi és politikai alapjai”, s. 24.  
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başlangıçta ele alınan önlemlerin ana hedefi tasarruf ve ticaretin sıkı şekilde 

denetlenebilen ellerde tutulmasıydı.”  

Thököly 1683’te Kassa’da bir meclis toplamışsa da meclisten beklediği 

destek ve güveni bulamamıştır. Kendisine güven duymayanlar herşeyden önce 

Thököly’nin Türklerden yana tavırlarıyla ülkenin bağımsızlığından özveride bulunup 

bulunmadığını öğrenmek isterler ama Thököly ise onlara bu konuda bir cevap 

vermez. Ona güvenmeyenler bunu bir bireysel başkaldırı kabul ederek vergi vermeyi 

reddeder. Bu gelişmeler, Thököly’nin kendi başına buyruk bir vergi toplama yöntemi 

benimsemesi ile sonuçlanmıştır. Bunu da şiddet kullanarak yapmıştır. Bu sırada, 

Türkler Macaristan’a yeni bir sefere hazırlanmaktadır.  

 

 

3. İLONA ZRÍNYI 

 

15 Haziran 1682 tarihinde Thököly ile evlenen İlona Zrínyi, Thököly’nin eşi 

olması dışında da mensup olduğu aileler ve kendi topraklarını korumak amacıyla 

gösterdiği kahramanlıklarla tarih sahnesinde özel bir yere sahiptir ve önceki 

dönemlerinde eşinden destek aldığı görülse de, özellikle Thököly’nin ilerleyen 

yaşlarında daha çok destek veren taraf olmuştur. Bu nedenle, ayrı bir bölümde ele 

alınması gerekli görülmüştür. 

İlona Zrínyi, Péter Zrínyi ile Katalin Frangepán’ın kızı olarak 1643 yılında 

Ozaly kalesinde dünyaya gelmiştir. 1667 yılında politik nedenlerle I. Ferenc Rákóczi 

ile evlendirilmiştir. Bu evlilik, Zrínyi, Frangepán ve Rákóczi ailelerinin 

Hırvatistan’dan, Güney Macaristan’a ve oradan da Kuzey Macaristan’a uzanan bir 
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akrabalık ilişkileri üçgeni kurmasını temin etmiştir. 1672’de kızı Julianna ve 1676’da 

oğlu Ferenc dünyaya gelmiştir. 1676 yılında Rákóczi’nin ölümü üzerine İlona Zrínyi 

iki çocuğu ile dul kalmıştır.  

Aralarındaki on dört yaş farka rağmen Rákóczi’nin büyük mirasına sahip 

İlona Zrínyi, Thököly’nin dikkatini çekmiş, 1682 yılında Munkács’ta evlenmişlerdir.  

“… Thököly üvey oğlu Ferenc Rákóczi’yi savaş ve zorluklarına alıştırmak 

için altı yaşında iken yanına almıştır. Bunu o kadar sık yapmıştır ki, bu zorluklar 

karşısında çocuğun kurban gitmesine üzülmeyeceği şüphesi (hiç kanıtlanmamış 

olmakla birlikte) oluşmuştur. Ancak Thököly’yi esas takip eden kişi olan İlona, 

çocuklarını (oğlunun eğitimini üstlenen) János Badinyi’nin  gözetiminde bırakarak 

eşininin tüm kampanyalarına katılmaktadır. Ancak, oğluna, ataları Zrínyi, Frangepán 

ve Rákóczi’nin soylu geleneklerini aşılayan da yine İlona’dır. Eşini takip edemediği 

durumlarda İlona mektuplar göndererek onun yokluğundan yakınmakta ve uzun 

ayrılıkların olmamasını rica etmektedir. Yazdığı mektupların birinde “Tanrı beni en 

güvenilir kalelerin içinde eşim olmadan yaşamaktan korusun. Ben bunu 

istemiyorum: bu benim için bir ölüm kalım meselesi…”40

Viyana Kuşatması sonrasındaki siyasi gelişmeler neticesinde İlona’nın hiç 

istememesine rağmen ayrılık zorunlu olmuş, Thököly Türkler tarafından tutsak 

edilmiştir. Türkler bu kararlarından dönseler de, geçen zaman içinde pek çok kale 

Avusturya tarafından ele geçirilmiştir. Geriye sadece İlona Zrínyi’nin merkez olarak 

kullandığı Munkács kalesi kalmıştır.  

“Kuzey Macaristan’ın aşağı yukarı aşılmaz bir kalesi olan ve birkaç yıl 

Thököly tarafından sağlam bir garnizonla ve yeni istahkâmlarla berkiltilen Munkács 

                                                 
40 http://www.hungarianhistory.com, The "Kuruc King" and his "Queen" İmre Thököly and İlona 
Zrínyi, Sisa, Stephen: The Spirit of Hungary 
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da aynı sonuca uğramıştır. Thököly, buraya karısıyla hazinesini ve arşivini 

saklamıştı.” Fakat Türkler Thököly’yi hapsetmişlerdir. Karısı ise ortadan kaybolarak, 

kuvvet toplamış ve büyük miktarda erzak sağlayarak savaşın sonuna kadar kaleyi 

savunmayı amaçlamıştı.”41

“Tam  bu noktada Zrínyi ve Frangepán ailelerine mensup İlona, Munkács’ın 

düşmana teslim edilmemesi için yemin etmiştir. Bu karar, Macaristan tarihinin altın 

sayfalarına ait bir destanının başlangıcıdır. Kuşatma hazırlıkları esnasında, İlona ünlü 

amcası Kont Miklós Zrínyi’nin öğretilerini uygulamış, onun ‘Askeri Saha Rehberi’ni 

kılavuz olarak kullanmıştır. Munkács’ın müdafaası için İlona’nın yönetiminde dört 

bin asker ve çok sayıda uzman bulunmaktadır. Kale üç sıra surlarla ve Latorca 

nehrinin suları ile doldurulmuş bir hendek ile çevrelenmiştir.  

Munkács kısa sürede düşman tarafından sarılmış da olsa, İlona gizli kuryeler 

aracığıyla Erdel’deki kocası ile irtibatı sürdürebilmiştir. Ancak ilk mektuplarından 

biri, düşman kuvvetlerinin kumandanı General Caprara’ya hitaben yazılmıştır: 

“Kimsenin düşmanlığını istemiyorum ama bize zarar verirseniz direneceğim 

ve eğer imparatorun orduları bir kadına ve yetim çocuklarına saldıracaksa, zafer ne 

kendisine ne de kumandanına değer katmayacaktır. Bu nedenle, Munkács’ın 

kuşatılmasından vazgeçilmesini istiyorum. Uyarımı dikkate almamanız durumunda, 

sizi uyarırım ki, ben zayıf bir kadın olsam da ne komşu kalelerin düşmüş olması ne 

de kuşatmanın dehşeti benim çocuklarıma olan sorumluluklarımı unutmama neden 

olamaz.” 

Mektubu ciddiye almayan Caprara Munkács’a yönelik ilk ve yedi hafta 

sürecek bombardıman için emir verir.  

                                                 
41 Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi 2, Çeviren: Özdemir 
Çobanoğlu, Cumhuriyet Kitap Kulübü, İstanbul,  Haziran 1998, s. 723.  
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Kuşatmanın iniş ve çıkışlarıyla İlona Zrínyi tarafından yönlendirilen 

Munkács’ın kahramanca direnişi Avrupa’da efsane haline gelmiştir. ‘Zayıf bir 

kadın’a karşı sadece birkaç gün içinde tamamlanması planlanan kuşatma, önce 

haftalara, sonra aylara ve neticede üç inanılmaz yıla sarkmıştır. İlona’nın kalesini 

müdafaası, dalga dalga düşman kuvvetlerine karşı duran bir özgürlük sembolü olarak 

kralların ve imparatorların takdirini kazanmıştır. Lehistan Kralı Sobieski İlona için 

“Avrupa’nın en kuvvetli kadını” ifadesini kullanırken, Fransa Kralı XIV. Louis 

mektuplarında ondan büyük bir heyecanla bahsetmektedir. İlona, yeni kumandan 

Caraffa tarafından getirilen barış önerilerini de reddeder ancak kendi yöneticilerinin 

vatan hainliği neticesinde direniş kırılır. İşgal sonrası İlona kendisine ve yetimlerine 

ait tüm mal varlığını korumak konusunda garanti alır ama Thököly’ye ait mallara el 

konulmuştur. Ayrıca, Viyana’ya taşınmak ve çocuklarını imparatora emanet etmek 

zorundadır. 1688 yılında Viyana’ya vardıklarında çocuklar annelerinden alınır: 

Henüz on iki yaşındaki küçük oğul Rákóczi Bohemya’ya gönderilir.42 Kızı ise 

manastıra kapatılır. İlona ise imparatordan izin alamadığı için kocası ile 

buluşamayacaktır.  

1690 yılında Apafy’nin ölümü üzerine Thököly’nin tahtı devralmasını 

önlemek amacıyla ordularını sefere çıkaran Avusturya İmparatoru, Thököly ve 

ordusu karşısında büyük bir yenilgi alır ve General Heisler de bu savaş sonrasında 

esir düşer. Muzaffer Thököly’nin elinde artık İlona ile değiş tokuş edebileceği 

kıymetli bir esir bulunmaktadır ama bu emeline ancak 1693 yılında ulaşır.  

Takip eden dönemlerde, Thököly ve llona kendilerine bağlı yandaşlarıyla ve 

Fransa’nın sağladığı mali destekle ayakta kalmayı sürdürürler. Ama Viyana’nın 

                                                 
42 http://www.hungarianhistory.com 
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baskısı nedeniyle padişahın onları İstanbul’a gelmeye mecbur etmesi çevrelerini 

kaybetmeleri ile sonuçlanır. İlona’nın mücevherlerini satarak geçinmeye çalıştığı ve 

mütevazı bir hayat sürdürdükleri dönemlerde bile hep topraklarına dönme hayali 

taşımışlardır. Padişahın kendilerine en güzel evi hediye etmesine karşın, çiçek 

bahçesi içinde küçük bir evde günlerini geçirirken konuklarının Macaristan hakkında 

getirdikleri haberlerden özellikle biri İlona’yı çok mutlu etmiştir: Artık 

Macaristan’da yeni bir lider konuşulmaktadır ve bu yeni lider İlona’nın oğlu II. 

Ferenc Rákóczi’dir.43  

İlona Zrínyi, sürgünde 18 Şubat 1703 tarihinde ölmüştür. Galata’da Saint 

Benoit Kilisesine gömülmüştür. Mezar taşında “kahramanca işler yapan, çok soylu 

bayan İlona Zrínyi burada yatmaktadır. O, erkek gibi bir ruha sahipti, kendi cinsinin 

ve çağının muzaffer, şanlı bir örneği oldu ve Zrínyi ile Frangepán ailelerine ün verdi. 

Son olarak prens Thököly ile evlendi. Öncesinde ise Rákóczi’nin karısı idi. Her 

ikisine de layık bir eş oldu. Hırvatların, Transilvanyalıların, Macar ve Sicilyalıların 

birçok bakımdan meşhur ferdi olarak bütün dünyada da sadece parlak hareketleri ile 

değil, fakat talihinin çeşitli cilveleri arasında, ikbalden çok düşmanlıklarda ona 

rehberlik eden zekasının ve muhakemesinin sağlamlığı ile bir üne erişti. Hıristiyan 

meziyetlerine, askerlik kabiliyetlerini de katmıştı. İnanca kavuşmamızın 1703. yılı 

Şubat’ının 18. günü altmış yaşında iken Bitinya körfezindeki İzmid’de “çiçekler 

tarlasında” vuku bulan ölümü ile bu güçlü ruhunu Tanrı’ya teslim etti”.44

                                                 
43 http://www.hungarianhistory.com 
44 Semavi Eyice, “II. Rákóczi Ferenc’den Hatıralar”, Türk - Macar Kültür Münasebetleri Işığı 
Altında II. Rákóczi Ferenc ve Macar Mültecileri Sempozyumu (31 Mayıs - 3 Haziran 1976), 
İstanbul, 1976, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1976, s. 79-80. 
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Bugün Galata’daki Saint Benoit Kilisesinde Rákóczi Ferenc’in ve annesi 

İlona’nın orijinal mezar taşları bulunmamaktadır. Mezarların Macaristan’a nakli 

sırasında mezar taşlarının da götürüldüğü rivayet edilmektedir.  

 

 
4. İKİNCİ VİYANA KUŞATMASI VE SONUÇLARI 

 

İkinci Viyana seferi sonrasında gelen hezimet Osmanlılar kadar Avrupa için 

de bir dönüm noktasıdır. Osmanlı ve Macar ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi 

amacıyla bu kuşatmanın ve sonuçlarının mutlaka gözönünde bulundurulması 

gerekmektedir çünkü 1683 yılı Osmanlılar için çöküşün başlangıcı, Avrupalılar için 

ise Osmanlıların kuşatma çemberinin kırılması anlamına gelmektedir.  

“… 1683 öncesi ve sonrasında gelişen olaylar, Viyana Kuşatmasının bir 

Osmanlı - Avusturya (Habsburg) mücadelesi olarak görülmemesi gerektiğini açık ve 

kesin olarak ortaya koymuştur. Unutulmamalıdır ki, Viyana’yı Osmanlı ordularına 

karşı sadece Habsburg kuvvetleri savunmamıştır. Aynı şekilde Viyana önlerindeki 

Osmanlı ordusu da sadece Osmanlı ordularından meydana gelmiyordu. Viyana 

Osmanlılar için sadece bir yenilgi değil, klasik olarak gördükleri değer ve normların, 

en azından eskisi kadar, işe yaramadığı anlamına geliyordu. Ayrıca Rumeli’ye 

geçişlerinden itibaren küçük gördükleri gayrimüslimler (milleti mahkume) karşısında 

bu ilk büyük geri çekilme idi.”45

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yönetimde bulunduğu dönemde, 

Osmanlılar ile 1664 yılında yirmi yıllık olarak imzalanan Vasvar Barışı’nın 

                                                 
45 Kemal Çiçek, “ II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş (1683 - 1703)”, Genel Türk Tarihi, 
Yeni Türkiye Yayınları, Editörler: Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, 2002, C. 6, s. 
115-116. 
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uzamama ihtimali Avusturya İmpartorluğu’nda tedirginlik yaratmaktadır. Çünkü 

Merzifonlu’nun başarıları ortadadır: Rusya’ya karşı Ukrayna için kendi döneminden 

önce başlayan mücadeleleri başarıyla sürdürmüş, Podolya’yı ve Ukrayna’yı Osmanlı 

hakimiyetine sokmayı başarmıştır. Rusya’yı Çehrin seferleriyle (1678) antlaşma 

yapmak zorunda bırakmıştır (1681). Venedikliler ve Fransızlara karşı 

mücadelelerinde zafere ulaşmıştır. Bu başarılar kendi içinde mezhep çatışmalarıyla 

meşgul olan Avrupa’yı Osmanlı ile iyi geçinmeye sevketmiştir. Thököly’nin 

Osmanlı nezdindeki girişimlerini endişe ile takip eden I. Leopold “Osmanlı ile barış 

sürecini uzatmak amacıyla İstanbul’daki savaş aleyhtarlarının yardımlarına başvurur. 

Öte yandan, Macarları tekrar kazanmak için onlara özgürlük, adil vergi ve mezhep 

serbestliği tanır. Sultan IV.Mehmed’i (1648 – 1687) seferden vazgeçmeye ikna 

etmesi için güvenilir adamlarından Comte Albert de Caprara’yı da elçi olarak 

İstanbul’a gönderir. Bu elçinin amacı, gerekirse tavizler de vererek, Vasvar Barış 

Antlaşması’nın süresini yirmi yıl daha uzatmaktır. Elçi bu amaçla savaş 

aleyhtarlarının da desteklerini alarak, padişaha Avusturya’nın barışın bozulmasına 

sebep olabilecek herhangi bir hareketinin olmadığını ispatlamaya çalışır. Başlayan 

sefer hazırlıkları iptal edilirse masrafları ödemeye hazır olduklarını, tazminat olarak 

Yanıkkaleyi46 terk edebileceklerini bildirir. Buna karşılık, Vezir-i azam 

Avusturya’dan Macarlara mezhep serbestliği verilmesini, yıllık beş bin flori vergi 

ödenmesini, bazı sınır kalelerinin yıkılmasını ve bazılarının da İmre Thököly’ye 

teslimi gibi yerine getirilmesi mümkün olmayan isteklerde bulunur.”47

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Várad Beylerbeyi Hasan Paşa’yı serasker 

olarak tayin ederek İmre Thököly’ye yardıma göndermesi ve bu kuvvetlere Erdel, 
                                                 
46 Yanıkkale bazı Osmanlı kaynaklarında Yanık Kale ya da Yanık – Kale şeklinde de yazılmaktadır. 
Macarcası Győr, Almancası Raab’dır. 
47 Çiçek, a.g.e., s. 117-118.  
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Eflak ve Boğdan askerlerinin de desteğe gelmesi barış antlaşmasına aykırıdır. Bu 

kuvvetlerin işgal ettiği Avusturya kalelerinden bazıları Thököly kontrolüne bırakılır. 

Ancak Osmanlı’ya bağlı yardımcı kuvvetlerinin çekilmesinden sonra bu noktalar 

tekrar Avusturya denetimine girmiştir. Bu gelişme sonrası Budin Beylerbeyi İbrahim 

Paşa Orta Macaristan seferine gönderilir. Barış antlaşmasının geçersiz hale gelmesi, 

tüm Avrupa ülkelerini harekete geçirir. “Podolya’yı birkaç yıl önce Avusturya’ya 

terketmek zorunda kalan Polonya, Avusturya ile anlaşmazlıkları süren Venedik, daha 

iki yıl önce İmparator I. Leopold’u yetersiz bularak ‘yeni bir imparator’ seçilmesini 

elzem gören Alman prensleri derhal yardım hazırlıklarına giriştiler. Katolikliğin 

hamisi olması nedeniyle Avusturya ile kader birliği olan Papalık, Avusturya’ya 

yönelik bir Osmanlı seferini bütün Hıristiyan dünyasına yapılmış bir cihad sayarak 

Avrupa güçlerini birleşmeye çağırdı ve teşvik etti.”48 Macar isyanını desteklemiş 

olan Fransa bile bu çağrıya olumlu yanıt vermiştir.  

II. Viyana Kuşatması’nın gerekçelerini ve Macarlarla ilişkileri daha iyi 

anlamak amacıyla I. Viyana Kuşatması’na geri dönmek gerekmektedir.  

Son Macar Kralı II. Lajos (1516 - 1526) parlak ve kudretli bir hükümdar 

sayılan İspanya Kralı V. Karl’ın kızkardeşi Maria ile evlenmiş, Kral II. Lajos’un 

kızkardeşi Anna da Avusturya Arşüdükü ve V. Karl’ın kardeşi Ferdinand’la evli 

bulunmaktadır. Macar Kralı II. Lajos’un erkek çoçuğu yoktur ve krallık için bir varis 

bırakamadan Mohaç savaşında Osmanlılara karşı savaşırken ölünce yeni bir kral 

seçimi problemi doğar. Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç seferi dönüşünde boş kalan 

Macar tahtına Erdel voyvodası ve Macar asilzadelerin desteklediği János 

Szapolyai’yi oturtmayı uygun görür. Ama Avusturya Arşüdükü Ferdinand ölen 

                                                 
48 Çiçek, a.g.e., s. 118.  

 52



Macar kralının hem eniştesi hem de kayınbiraderi olması nedeniyle kendini Macar 

tahtının varisi olarak görmektedir. Bu ikilik, Avusturya ve Osmanlı devletlerinin 

kudretli hükümleri ve Macarlar üzerinde söz geçirme politikalarının çelişmeye 

başladığı dönemi işaret etmektedir.  

Avusturyalılar, Macar tahtını dolduran bir soyun kesilmesinden faydalanarak 

Macarlar üzerinde egemenlik kurma ve aynı zamanda gelecekteki Osmanlı 

istilalarına karşı kendi ülkeleri dışında Macar topraklarını savaş meydanı olarak 

kullanma, Macarları kendilerine dost, Osmanlılara karşı da kalkan olarak kullanma 

politikası gütmektedir.  

1529’da yapılan I. Viyana Kuşatması’nın açık gayesi, Macarlar üzerinde hak 

iddiasıyla Budin’i işgal eden Arşüdük Ferdinand’ı yola getirmek ve Avusturya 

ordusunu ezmektir. Ölen Kral II. Lajos’un Macar krallık tacı Ferdinand’a kaçırılırken 

Osmanlı akıncıları tarafından ele geçirilmiş ve Osmanlı himayesinde krallığa 

getirilen Erdel Voyvodası János Szapolyai’ye verilmiştir. 18 Eylül 1529’da Kanuni 

Sultan Süleyman, krallık iddiası ile işgal edilen Budin’i tekrar geri aldığı zaman 

kaçıp giden Avusturya Kralı Ferdinand’ı karşısında bulamayınca Viyana’ya kadar 

ilerlemiş ve Viyana’yı kuşatma kararı almıştır.49

 

a. MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA 

 
Bazı tarih yazarına göre İkinci Viyana seferinin açılmasının sebebi Sadrazam 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kendisi tarafından icat edilmiştir. Padişah IV. 

Mehmed ile 1 Nisan 1683’te Edirne’den yola çıkıp 3 Mayısta tekrar yürüyüşe 

geçmeden önce, savaştan çok ava merakı olan padişahın Belgrad’da kalması uygun 
                                                 
49 Ahmet Salahaddin Akan, İkinci Viyana Kuşatma Kararı, İstanbul, Baskı Bilgin Ofset Basımevi, 
1970, s.318-319. 
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görülmüş ve açık sebep olarak gösterilen Yanıkkale ve Komaron kalelerini fethetmek 

üzere ordular Belgrad’dan ayrıldıktan sonra, ancak Raab suyu geçilip Yanıkkalesi 

geride bırakıldığı sırada, Serdar Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, durumu bir telhisle50 

padişaha arz etmiştir. IV. Mehmed haberi okuyunca “maksadımız Yanık Kale ve 

Komaron Kale idi, Beç (Viyana) Kalesi dilde yoktu. Paşa saygısızlık edip bu sevdaya 

düşmüş ve hoş imdi Hak Taâla âsan götüre; lâkin mukaddem bildirseydi rıza 

vermezdim” demiştir.51

Halbuki, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yeniden parlayan 

imparatorluğun kudretine dayanarak, Kanuni’den yüz elli dört yıl sonra İkinci 

Viyana Kuşatması’nı o tarihte eşi görülmemiş, en yüksek sayı ve değerdeki kuvvetle 

yapmak üzere hazırlanmıştır. Ancak o da Kanuni gibi en ağır (balyemez) çaplı 

kuşatma toplarını sefere katmamıştır.  

“Uzun süren kuşatma neticesinde şehir son bir hücumla alınabilecek duruma 

gelmişti. Fakat Sadrazam servetler ve sanat eserleriyle dolu bu güzel şehrin yağma ve 

tahrip edilmesini istemiyordu, savunucuların aman dilemesini bekliyordu”.52  

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Murad’ın Bağdad’ın ikinci 

fethinde, yani 1639’da şehit düşen sipahi ayanından Oruç Bey’in oğludur. 1634 

yılında Merzifon’a bağlı Marınca köyünde doğmuş, dört yaşında öksüz kalınca 

babasının dostu olan Köprülü Mehmet Paşa tarafından korunmuş ve yaşıtı bulunan 

büyük oğlu Fazıl Ahmet (Paşa) ile beraber büyümüş, saray üniversitesi sayılan 

Enderun’dan yetişmiştir. 

                                                 
50 Sadrazamın bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt. 
51 Akan, a.g.e., s. 323. 
52 Rukiye Bulut, “Tökeli Emre’nin el yazısıyla iki belge”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 2, 
Kasım 1967,s. 31.   
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Daha sonraları Köprülü Mehmet Paşa’ya damat olarak karıştığı bu aile içinde 

IV. Mehmed’in dikkatini çekmiş ve Fazıl Ahmet Paşa’nın sadrazamlığının birinci 

yılı içinde Kaptan-ı deryalığa getirilmiştir. Fazıl Ahmet Paşa Uyvar seferine 

giderken, Kara Mustafa Paşa Kaptan-ı deryalık görevine ilave olarak sadaret 

kaymakamlığına da getirilmiştir. Daha sonra da sadrazamın serdarlığı sırasında 

tekrar sadaret kaymakamı olarak görevlendirilmiş, kaymakamlık görevlerinin her 

ikisinde de padişahın yakınında bulunmuş ve takdirini kazanmıştır. Uzun süren 

kaymakamlıkları sırasında kudretli bir şahsiyete sahip olduğu anlaşılan ve padişah 

üzerinde olumlu bir etki bırakan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1676 yılında Fazıl 

Ahmet Paşa’nın hastalığı nedeniyle vefat etmesi üzerine sadrazamlığa getirilir. IV. 

Mehmed o dönemde divanda üçüncü veziri olarak görev yapan Merzifonlu Kara 

Mustafa Paşa’yı huzura kabul ederek, mührü hümayun’u kendisine verir: “Seni, 

kendime vekil-ı mutlak eyledim. Cümle ibadullah sana emanet ve seni dahi Hak cel 

ve Âlâ Hazretlerine emanet verdim; muin ve zahirin olsun.” temennisinde bulunur.       

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın sadaret mevkiine geldiği sıralar, Osmanlı 

ülkelerinin Rumeli topraklarında en geniş sınırlara ulaştığı yıllara rastlar. 

Merzifonlu’nun ideali devletin itibarını içerde ve dışarda Kanuni çağından daha 

yüksek bir seviyeye çıkarmaktır.53

 Viyana’da ağır bir bozguna uğradığı halde IV. Mehmed, sadrazamına hiçbir 

zaman yüz çevirmeyi aklından geçirmemiştir. Hatta Merzifonlu Budin’e döndüğü 

zaman kendisine kılıç ve kaftan göndermişti. Ancak Kara Mustafa Paşa’nın rakipleri 

hazırlığa geçerek bozgun olayının ağır etkisinden faydanalarak onu yok etmeye 

çalıştılar.  

                                                 
53 Akan, a.g.e., s. 328-329. 
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Paşa Viyana yenilgisinden yirmi dört saat sonra ilk geldiği Yanıkkale önünde 

savaş meydanından dağınık ve hırpalanmış olarak çekilen ordusunu tekrar derleyip 

toparladıktan sonra yeni bir savaş verebilecek kadar otoriter, kudretli ve azimli bir 

kimse olduğunu gösteren bu hareketle yenilginin acı derslerinden doğru sonuçlar 

çıkarabilecek, ordunun da imparatorluğun da çöken itibarını kurtarıp tekrar 

yükseltecek tek adam Merzifonlu’ya güvenenler bulunmaktaydı. Ama aynı zamanda 

onun yenilgisini fırsat bilerek kolları sıvayan rakipleri, halkın ve askerin tekrar 

savaşa gitmeyeceğine Merzifonlu’nun saltanata göz diktiğine ve bunu sağlamaya 

çalıştığına dair bazı uydurma haberlerle padişahın Merzifonlu’ya bakış açışını 

değiştirmeyi başarmış ve idamı için karar çıkartılmıştır.  

Bozgunun hemen sonrasında Raab suyu etrafında birliklerin toplandığı sırada, 

sadrazam Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa’nın herkesten önce buraya gelmiş 

olduğunu görünce onu bozgunun sorumlusu olarak tutmuş ve idam ettirmiştir. İdam 

emri infaz edilmeden önce Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa, kedisini idam ettirmek 

üzere olan sadrazamın memleket için lüzumuna işaret etmiştir: 

“Bu adamın beni idam ettirmek üzere olması hasebiyle hasmı canım ve 

amansız düşmanım olduğunu söylemeye hacet yoktur. Lâkin, devlet-i aliyyenin bu 

ana kadar nan-ı nimeti ile yetiştiğim cihetle, dindaşlık hakkımı eda için 

Padişah’ımdan rica ederim ki, herhangi bir töhmetle böyle kudret sahibi bir veziri 

idam ettirmesin ve bu işin hüsn-i suret bulmasını yine ona bıraksın. Zira, sözün 

kısası, mevcut gailenin vezirden başka kimse üstesinden gelemez.”54

 

                                                 
54 Akan, a.g.e., s. 182-184. 
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b. İKİNCİ  VİYANA KUŞATMASI  

 

Viyana’yı kuşatma kararını açıklamadan önce, sadrazam ordunun tüm yüksek 

komutanlarının katıldığı büyük bir savaş divanı toplar. “Halbuki sadrazam bunu 

yapmak zorunda değildi; zira kendisine her konuda yetki veren sultanın hatt-ı şerifi 

vardı.” İmre Thököly de bu divana davet edilir. “Almanya’nın durumunu en iyi bilen 

birisi olarak düşmana hangi yandan saldırıya geçilmesi gerektiğine ve Viyana 

Kuşatması’nın o yıl mı, yoksa gelecek yıla ertelenmesinin mi daha uygun olup 

olmadığına ilişkin kanaati sorulduğunda Thököly: “Yenilmez sadrazam büyük 

girişimlerde bulunan bir kimsenin, her şeyden önce başarılı olabilmesi için kesinlikle 

üç şeye ihtiyacı vardır: Para, insan ve herşeyin üstünde olan ihtiyattır. Zira askerleri 

cesarete getirmek ve yabancıları baştan çıkarmak için paraya; düşmanı yenmek ve 

tüm engelleri ortadan kaldırmak için insan gücüne; ve nihayet kahramanların aşırı 

canlılıklarını frenlemek için de ihtiyata gereksinme vardır. Zira ihtiyatsız hareket 

edildiğinde birçok kere en büyük hazineler ve olumlu sonuçlar alınmadan nice büyük 

kuvvetler yok olmuş ve yitirmişlerdir. Örneğin Âl-i Osman İmparatorluğu. Bugün 

üzerinde durulması gereken konu, sadece ihtiyata gereksinme duyduğumuzdur. Zira, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ne paraya, ne de askere ihtiyacı vardır. Hatta askeri 

kuvvetleri ve hazinesi tahminin de ötesindedir. Osmanlı İmparatorluğu’nu iki savaş 

beklemektedir. Bunların her ikisi de aynı derecede şerefli fakat yerine getirilmesi o 

kadar kolay değil ve imparatorluk için faydalı da değildir. Bunlar, Viyana Kuşatması 

ve tüm Macar Krallığı’nın fethidir. Bana sorarsanız, Viyana Kuşatmasını uygun 

bulmuyor ama Macar Krallığı’nın tümünün fethedilmesini tavsiye ediyorum.55 

                                                 
55 Kantemir, a.g.e., s. 614.. 
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Viyana Kuşatmasını reddediyorum, çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkarları 

bakımından çok zararlı olduğunu görüyorum. Benim kanaatim, belki pek çokları 

tarafından anlamsız bulunabilir, ama Avrupa sorunlarını temelli bilenler tarafından 

anlamsız görünmeyebilir. Ve nihayet kudretli sadrazama olan sadakatim ve 

kendilerinin emri ile fikrimi söylemek için huzuruna gelmiş olduğum bu ünlü ve akil 

topluluğa da anlamsız gelmeyeceğine inanıyorum. Zira Viyana, imparatorluğunuz 

sınırlarına çok uzaktadır. Gerçi bu kent, Osmanlıların kahramanlığına karşı koyacak 

kadar güçlü değildir, ama ilk saldırıda ele geçirilebilir kanısına da kapılmayın. Oraya 

varmadan önce garnizonları sürekli olarak bizi rahatsız edecek bir çok sağlam kale 

tarafından savunulan düşman ülkesinden geçmemiz gerekecektir. Belki sizinle 

açıktan meydan savaşına cesaret edemeyeceklerdir, ama hepsini ele geçirinceye 

kadar sürekli akınlarda bulunacaklardır. Ve şayet benim tahminime göre en 

güçlülerinden biri olan Viyana garnizonunu kahramanlığı sayesinde kuşatma süresi 

uzarsa, o zaman Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’un fethinden ve Batı egemenliğini 

kurmaya çalıştığından beri başına gelen tehlikelerden daha uğursuz bir tehlike ile 

karşı karşıya kalabilir. Bu kadar büyük bir ordunun birkaç aylık yiyeceğini ve 

içeceğini sağlamak imkansızdır. Zira düşman bir çok engel çıkaracaktır. Çoğunlukla 

nakliye arabalarınızı yağmalayacaklar ve beklenmedik akınlarla ordunuzu 

zayıflatacak ve sonunda öyle bir duruma getirecekler ki, askerleriniz ya açlıktan 

dökülecek ya da büyük kayıplar vererek kuşatmayı kaldırmak zorunda kalacaksınız. 

Varsayalım ki, bu kez başarılı oldunuz ve Viyana, kuvvetlerinize boyun eğdi, o 

zaman imparatorluğunuzun, daha tehlikeli bir savaşla karşı karşıya kalacağını tahmin 

ederim. Meğer ki, hiç sanmadığım kendiliğinizden terketmeyi uygun göresiniz. Zira, 

Viyana’nın Hıristiyan âleminin kalesi sayıldığını unutmamanız gerek. Ve elinize 
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geçtiği andan itibaren tüm Hıristiyanlar, dinlerinin de tümüyle gözden düştüğünü 

sanacaklardır.56 Bundan dolayı, kuşatmanın ilk haberi üzerine Hıristiyan dininde olan 

tüm hükümdarlar, kuşkusuz, onu yok olmaktan kurtarmak için aralarında 

birleşecekler ve iç kavgalarını unutarak, zaferlerinizin gelişmesini engellemek için 

her çareye başvuracaklardır. Fransa kralı müttefikinizdir. Fakat onun dostluğunun 

Hırıstiyan âleminin topyekûn yok olmasına katlanacak kadar süreceğini sanmayınız. 

Kral sizi terk edecek ve Alman İmparatorluğu’nun ezilmesinden memnun olacaktır 

ve kuşkusuz kendi egemenliğini yayabilmek için ve kendisine zarar vereceklere 

engel olmaktan başka amaç gütmemektedir. Ama siz daha güçlü ve daha zenginseniz 

sizinle komşu olmaktan uzak duracaktır. Alman prenslerinin bir çok kez imparatora 

yardım etmeyi reddetiklerini, ya da gerçekte yapabilecekleri yardımı yapmadıklarını 

biliyoruz. Çünkü imparatorun kudreti arttığı takdirde zamanla kendi özgürlüklerini 

tehdit edeceğinden çekiniyorlar. Bununla beraber ülkelerinin kaçınılmaz bir tehlike 

ile karşı karşıya kaldığını görürlerse, o zaman, kendilerini korumak ve sizin 

amacınıza mani olmak için bütün kuvvetleriyle birleşeceklerdir. Üstelik hiç bir 

kurtuluş ümidinin kalmadığını görürlerse ve tehdit altında bulunan ülkelerini 

koruyacak başka çare bulamazlarsa, kendiliklerinden Fransa kralına boyun eğerler ve 

imparatorları olarak ilân ederler. Ve Fransa kralı bu Almanları kendi ordusu ile 

birleştirdiği takdirde tahmininizden de feci olacağından korkarım. Onun için ihtiyatlı 

olmalısınız. Aksi halde zayıf bir düşmandan kurtulayım derken, karşınıza daha güçlü 

birini çıkarmış olur ve farkına varmadan eline silah vermiş olursunuz. İşte böyle 

yenilmez sadrazam bütün bunları göz önünde bulundurur ve herkesçe bilinen ihtiyat 

süzgecinden geçirirseniz, bu seferin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu açıkça 

                                                 
56 Kantemir, a.g.e., s. 615. 
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anlarsınız. Hatta bu durum karşısında Osmanlı kuvvetlerinin daha az kayıpla daha 

çok çıkar sağlayabileceği başka savaş alanlarına çevirebilirsiniz. Bu alan 

Macaristan’dır.57 Bugüne dek ordularınızı pek çok kez yenmiş ve hiçbir ülkenin 

yapamadığını, yani zaferlerinize iki yüz yıl set çekmiş olan Macaristan büyük ve 

verimli bir krallıktır. Ve şimdi kendiliğinden yasalarınıza boyun eğiyor ve tüm 

içtenlikle yardımınızı talep ediyor. Bu krallığın büyük bölümü benim bayrağım 

altındadır. Alman İmparatoru’nun baskısı altında  bulunan küçük bölümü ise Alman 

boyunduruğundan kurtulmak için uygun bir fırsat kollamaktadır. Bu olanağı 

kendilerine bahşediniz. Zira Osmanlı İmparatorluğu için bundan daha büyük bir çıkar 

göremiyorum. Düşününün bir kere, tüm Macaristan’ı birden egemenliğinize alır ve 

içinde kendi yönetiminizi kurarsanız, hiç bir engele rastlamadan, salt Viyana’yı 

kendinize bağlamakla kalmaz hatta bir tek seferle tüm Almanya’yı bile fethedersiniz. 

Macaristan size bol bol erzak sağlayabilir ve yolunuz üzerindeki düşman garnizonlar 

bir kere temizlendi mi gereksinmelerinizi güvence altında taşıyabilirsiniz. Bu suretle 

Macaristan, bu sefer için de sürekli ve güvenilir  bir erzak deposu vazifesini görebilir 

ve istediğiniz yere savaş açabilirsiniz. Bütün bunlardan sonra serbest söylememe izin 

verirseniz, kanaatim odur ki, Osmanlıların menfaati uğruna bu yılı, Macar krallığını 

kendinize bağımlı kılmak ve oraları takviye etmek için harcarsanız bundan daha 

yararlı olamaz. Henüz Almanların elinde bulunan kaleleri elde etmek, bunları takviye 

etmek ve düşmana karşı olduğu kadar, açlığa karşı da güvence altında bulundurmak 

için bunlara garnizonlar ve iki - üç yıllık erzak tedarik edilmesi gerektir. Ve her şeyin 

üstünde Macarların sevgisini kazanarak tatlılıkla itaat altına almak lazımdır. Eğer bu 

biçimde hareket edilirse gelecek kış mevsimine kadar vatandaşlarımdan oluşan 

                                                 
57 Kantemir, a.g.e., s. 616. 
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seksen bin kişilik bir orduya sahip olabileceğimi sanırım. Burada toplu halde 

gördüğüm ordunuza gelince, uzun yollar ve verimsiz kuşatmalarla yormaktan başka 

hiçbir çıkar sağlayamayacağınızı sanırım.58 Bunun için, eğer sadrazam da uygun 

görürse ordunun büyük bir bölümünün Buda veya Belgrad yakınında bir yerde 

yerleşmesini ve böylece varlığı sayesinde asileri ve itaat etmek istemeyenleri göz 

altında bulundurmalarını öneririm. Fakat, düşman göründüğü zaman derhal üzerine 

gidilmesini ve mağlup edilmesini; ama düşman kentlere ve kalelere çekildiği 

takdirde, o zaman, Tatarları ve öteki hafif birlikleri Almanya, Avusturya, Moravya, 

Bohemya ve Sileziya gibi komşu ülkelere gönderip buralarını yakıp yıkmalarını ve 

ekinlerini yok etmelerini, depolardaki erzağı kaçırmalarını, eğer mümkün değilse 

ateşe vermelerini öneririm. Böylece, düşman ordusu, fazla güçlüğe uğramadan ve 

tehlikesizce dağıtılabilir ve erzaktan tamamen yoksun olarak, ne bu yıl, ne de gelecek 

yıl dayanabilir. Bütün bunları yerine getirdiğiniz tardirde, yineliyor ve ısrar 

ediyorum, bir tek seferde Viyana’yı değil, fakat bütün Alman İmparatorluğu’nu bile 

fethedebilirsiniz.”59

Divandaki diğer paşaların bazıları da Viyana’nın kuşatılmasına karşıdır ancak 

içlerinde Thököly herkesten çok karşı çıkmaktadır. “Zira sadrazam Viyana’yı 

kuşattığı takdirde kendisinin Macar tahtındaki tüm ümitleri kaybolacaktır. Bunun 

için sadrazama, kuşatmanın üzerinde bu kadar çok durmak, Macaristan üzerinde ise 

durmamak kadar Osmanlı çıkarlarını zararlı bir şey olamayacağını söyler.” İtirazları 

dinleyen sadrazam sonunda sultanın hatt-ı şerifini gösterir ve Viyana’nın kuşatılması 

için ordu harekete geçer.60

                                                 
58 Kantemir, a.g.e., s. 617. 
59 Kantemir, a.g.e., s. 618. 
60 Kantemir, a.g.e., s. 621. 
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 II. Viyana Kuşatması iki ay devam etmiştir. Osmanlı ordusu kırk, Avusturya 

ordusu on lağım patlatması yapabilmişlerdir. Osmanlı ordusu on sekiz giriş hücumu, 

Avusturyalılar yirmi dört çıkış hücumu tekrarlamışlardır. Bunların hepsi kanlı ve 

büyük kayıplara mal olmuştur. Viyana surlarının önündeki savunma tabyalarının 

bütünü ele geçirilmiştir. En son patlamayla açılan büyük gedikten kale içine büyük 

bir hücum yapılmış fakat Viyana’ya girmek yine mümkün olmamıştır.61 Kale 

komutanı, başkomutan Charles de Lorraine ile gizlice haberleşerek yardım 

kuvvetlerinin yakında geleceğini öğrenince Viyanalıların moralleri yükselmekte ve 

savaş azimleri artmaktadır. Oysa, kuşatma uzadıkça yeniçerilerde bezginlik belirtileri 

uyanmaktadır. Bu yüzden yer yer sızlanmalar görüldü ise de serdarın yerinde aldığı 

önleyici hareketler sayesinde bunların büyümesine meydan verilmemiştir.  

Raab suyu geçilmeden önce, serdar Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Eğri 

Beylerbeyi Kör Hüseyin Paşa’yı komutasındaki Orta Macar Kralı İmre Thököly’nin 

kuvvetleriye birlikte Tuna’nın kuzeyinde bulunan Pozsony kalesinin fethi için 

görevlendirmiştir. Hüseyin Paşa ve Thököly Pozsony’a gelmeden önce, Léva ve 

Nyitra kaleleri önünde zaman kaybedince ancak 9 Ağustosta Pozsony yakınına 

gelebilmişlerdir. Hüseyin Paşa, Viyana’nın dışındaki Avusturya ve komşu devletlerin 

sefer durumlarını öğrenmek maksadı ile İmre Thököly’nin ajanlarını iç taraflara 

göndererek elde ettiği bilgilere göre, birleşik bir halde büyük bir düşman kuvvetinin 

yaklaşmakta olduğunu haber alır. Bu haberi derinleştirince, Tuna’nın kuzeybatı 

tarafından Alman, Saksonya ve Macarlardan meydana gelen seksen beş bin kişilik 

bir kuvvetin Tuna üzerindeki köprülere doğru yürüdüğünü, ancak Lehistan Kralı 

Sobieski komutasında otuz beş bin kişilik bir kuvvetin aynı köprülere doğru 

                                                 
61 Akan, a.g.e., s. 294. 
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kuzeydoğudan yaklaşmakta olduğunu tespit eder. Bütün bunları serdara rapor edip on 

bini Kırım askeri olmak üzere yirmi bin kişilik bir  kuvvetin kendisine yardımcı 

olarak gönderilmesini teklif eder. Karşısına ise Pozsony savaşlarına da yetişen 

Avusturya ordusu başkomutanı Charles de Lorraine gelmiştir. 

Serdar Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu kadar önemli sayıda düşman 

kuvvetinin bir araya gelmeyeceklerini62 ve Hüseyin Paşa’nın talebini kabul ederse 

kuşatmasının gevşeyebileceğini düşünerek paşaya emrindeki kuvvetlerle savaşa 

devam etmesini buyurur ve emrine sadece on bin kişilik Kırım kuvveti göndermeyi 

uygun bulur.  

Kendisinden kat kat üstün düşmanla altı bin kişilik kuvvetiyle çarpışmak 

zorunda kalan Eğri Beylerbeyi Kör Hüseyin Paşa ile yanyana bulunan İmre Thököly, 

düşman kuvvetlerini çokluğu ve Avusturya kuvvetleri arasında Macarların da 

bulunduğunu ileri sürerek savaşa katılmaz. Hüseyin Paşa’ya yardıma gönderilen 

Kırım kuvvetleri de Thököly kuvvetleri gibi savaşa katılmamayı tercih eder. 

Neticede Eğri Beylerbeyi Kör Hüseyin Paşa 24 Ağustosta yenilgiye uğrar. Kurtulan 

bir avuç insanla birlikte Hüseyin Paşa da Morova suyunda boğularak can verir. İmre 

Thököly de bundan sonra kuvvetlerini alarak Morava suyunun öbür yakasına geçer.  

Serdar Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Eğri Beylerbeyi Kör Hüseyin Paşa’nın 

bu yenilgisinden sonra durumu kavrar. Alman, Macar ve Lehlilerden kurulu yüz 

yirmi bin kişilik kuvvetin yaklaşmakta olduğu bilgisini ciddiye alarak Yanık ve 

Komaron kalelerini gözetleme ve Raab suyu üzerindeki köprüleri korumak üzere 

Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa’ya görevini Silistre valisi Mustafa Paşa’ya 
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devrederek gelmesini buyurur. İbrahim Paşa on iki bin kişilik bir kuvveti Silistre 

valisinin emrine bırakarak, sekiz bin kişilik bir kuvvetle Viyana’ya 8 Eylülde gelir.  

Serdar, Kırım Hanını da Tuna boyunda Viyana’ya altı saatlik mesafedeki 

köprülerin  başına göndererek Tuna’nın kuzey yakasından gelecek düşmanı 

gözetlemekle ve Tuna’nın bu yakasına düşmanı geçirmemekle görevlendirir. Charles 

de Lorraine ise yaptığı plana göre Alman ve Leh kuvvetlerini Tuna ırmağındaki 

başka bir köprüden, Saksonya ve komşu devletlerden meydana gelen kuvvetleri ise 

ayrı bir başka köprüden geçirerek Viyana üstüne yürümeye başlar.63

Bazı kaynaklara göre, sadrazamla arası açık olan Kırım Hanı düşman 

kuvvetlerinin Tuna’yı geçmesine ve Osmanlı ordusunun arkasını çevirmesine seyirci 

kalmıştır. Meydan savaşı 12 Eylülde başladığında düşmanın karşısında sadrazam ve 

kuvetleri, sağda Uzun İbrahim Paşa, solda ise Kırım Hanı ile Sarı Hüseyin Paşa 

bulunmaktadır. Sağ ve sol kuvvetler bozulunca Sobieski direkt merkeze, sadrazamın 

üstüne yürür. Saatlerce direnen kuvvetler düşmana yenik düşünce Kara Mustafa Paşa 

kendisini düşmanın üzerine atıp ölmeyi tercih ederse de Sipahiler Ağası Osman Ağa 

mani olur:  “Efendim, lütf ve kerem et, iş işten geçti,senin vücudun askerin ruhudur; 

feda olmakla asker felakete uğrar; buyurun gidelim” diyerek sancak-ı şerifi alarak 

Yanıkkale tarafına kaçarlar.64

Lehistan Kralı Sobieski’nin Bavyera ve Saksonya kuvvetleriyle birleşerek 

Osmanlıları iki ateş arasında bırakmasını takiben Osmanlı orduları Budin’e geri 

çekilmiştir. “Budun (Budin) Beylerbeyi Vezir Koca Arnavut İbrahim Paşa’nın savaş 

meydanında herkesten önce bozulmakla kalmayıp, üstelik Yanık’a bir gün önce 

geldiği haberi Sadrazamın kulağına gidince … herkese korku dolu bir ibret olsun 
                                                 
63 Akan, a.g.e., s.296-298. 
64 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III. Cilt, I. Kısım, 5. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1995, s. 450-453. 
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diye İbrahim Paşa’nın idamına karar verdi. Daha önce Yanık’tan Viyana’ya gelmesi 

buyruğunu İbrahim Paşa’ya götürmüş olan Ulak Çelebi Ahmed Ağa kendisine 

gönderilip Sadrazamın huzuruna davet edildi. İbrahim Paşa hasta olduğu ve gelecek 

durumda bulunmadığı için “Sadrazamın fermanları neyse bildirsinler” şeklinde 

karşılık yolladı. Bunun üzerine, Sadrazam büyük bir öfkeye kapıldı ve cezasını hiç 

geciktirmeden derhal vermek istedi. Aynı ulağı bir daha gönderip “hastaysa, bir 

arabaya binip gelsin, görüşülecek çok önemli bir mesele vardır” diye buyruk yolladı. 

Bu sefer İbrahim Paşa Allah’ın dediği olur diye atına bindi. Sadrazamın otağı önünde 

büyük bir ölüm korkusu içinde atından indi. Sonbahar rüzgarına tutulmuş sarı 

yapraklar gibi titreyerek sadrazamın huzuruna girdi ve eteğini öptü… (Sadrazam) 

öfkeden köpürmüş bir halde paşanın üstüne65 yürüyüp çok ağır bir şekilde azarladı: 

“Behey Allahsız Koca mel’ûn! Bunca zamandır seni padişahımızın öbür vezirleri 

yanında yüceltip gayretli ve sadık bir kul olduğunu söyleyip durdum. Senden ne 

zaman bir mektup gelse, içinde hep Viyana kalesi kolayca alınır, çok küçük bir 

garnizonu vardır, buraya bir sefer açmak çok yerinde ve çok yararlı olur sözleri 

bulunurdu. Şimdi ise, sen savaş meydanında gâvura hiç bir direnme göstermedin; 

herkesten önce kaçmaya koyuldun ve böylece İslâm ordusunun toptan bozulmasına 

sebep oldun. Ondan sonra da ölümü hak ettirecek böyle bir suç işlediğini aklına bile 

getirmeden, kendi kendini öncü kuvvetleri tayin edip Sancak-ı Şerifi de, ordunun 

kumandanını da yüz üstü bıraktın ve buraya koşup geldin. Büyük yararlılıklar yapmış 

gibi de çadırında yan gelip yattın!”  

Bu azarlara karşı, İbrahim Paşa, hiç bir şey ifade etmeyen bir kaç özür ileri 

sürdü; fakat bunlar bir işe yaramadı. Çavuşbaşına teslim edildi… İdam edilen 

                                                 
65 Richard F. Kreutel, Devlet-i Aliyye Teşrifatçıbaşısı Ahmet Ağa’nın Viyana Kuşatması 
Günlüğü, Türkçesi: Esat Nermi, 1. baskı, Milliyet Yayın Ltd. Şti. Yayınları, 1970, s.125-127. 
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(İbrahim) paşanın bütün eşyasına, develeri ve diğer hayvanlarıyla, ona ait olup da 

ordugâhta bulunan nesi varsa hepsine el konuldu. Devlet hazinesine gelir 

kaydedildi… 

İslâm ordusunun diğer savaşçıları da bitkin, şaşkın, yoksul ve utanç içinde 

ordugâha geldiler. Çoğunun çadırı yoktu. Çırılçıplak bir halde açıkta konakladılar.  

Yüreğinde bir avrat kadar bile cesaret bulunmayan şu Tatar Hanı denilen 

kancık, bir gün önce buraya gelmiş ve Yanık önünde konaklamış. Onun yaptığı 

şekilde bir döneklik şimdiye kadar hiçbir Tatar Hanında görülmemişti”.66

 

c. KUŞATMANIN SONUÇLARI 

 

Avrupa’nın topyekün savunmak üzere birleştiği Viyana dört taraftan 

kuşatılamayacak ve sürekli dışarıdan destek almayı sürdürecektir. “Osmanlı 

ordusunun çok önemli lojistik ve iç güvenlik sorunları bulunmaktadır. Bunlar birkaç 

maddede toplanabilir: 

a) Orduda ganimet hırsı ile hareket edenler çoğunluktadır. Kırım 

Hanı Murad Giray da dahil olmak üzere bunlar elde ettikleri ganimeti cephe 

gerisine taşımayı asıl görev olarak almakta, bazen bu işe kuvvetlerinin 

yarısını bile ayırmaktadırlar.  

b) Osmanlı askerleri Viyana’nın konumu sebebi ile değişik kale 

ve palankaları ele geçirmek ve güvenliğe almak zorunda olduklarından 

güçlerini bir noktada toplayamamışlardır. Halbuki, rakipler tek bir merkez 

                                                 
66 Kreutel, a.g.e., s. 125-127.  
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etrafında savunma yapmak ve saldırıya geçmek sureti ile Osmanlı ordularını 

sayıca aşmaktaydılar. 

c) Osmanlıların ateş gücü çok azdı. Düşman top ve gülle 

bakımından üstündü. Toplarının menzili de daha uzundu. Halbuki, Osmanlı 

topları sefer yolunun uzaklığı sebebi ile hafif toplardan seçilmişti. 

d) Osmanlı ordusunda zahire kıtlığı baş göstermişti. Fındıklı 

Ahmet Ağa’nın günlüğündeki bir kayda göre, “meydan muharebesinde 

süvarileri taşıyacak olan atlara iki aydan beri yem verilmemişti ve atlar 

zayıflamıştı”. Topları çekecek öküzler ise hem yetersiz hem de yemsizdi.67  

Devlet-i Aliyye Teşrifatçıbaşısı Ahmet Ağa’nın Günlüğünde ise bozgunun 

nedenleri şu şekilde ele alınmaktadır: 

“Birincisi: Ordumuzda sadece kazanç için askerin yanı sıra gelmiş bir yığın 

esnaf bulunmaktaydı. Bu seferde ele geçen zengin ganimetten büyük çıkarlar 

sağlayıp bütün düşüncelerini ve gayretlerini sadece mallarıyla kölelerini bir an önce 

selâmete çıkartmaya yöneltmişlerdi. Meydan savaşının yapıldığı gün, bu adamlar 

daha kuşluk vakti ordugâhtaki eşyalarını hayvanlarına yükleyip yola çıkmaya 

koyuldular. Bunun kaçma hazırlığı ve telâşının sonucu, ordugâhta bulunan diğer 

kimseler de korkup heyecanlandılar. Bu sefer onlar da bin türlü kaygıyla bütün 

mallarını, eşyalarını hayvanlarına yüklemeye başladılar. Ordugâhta cereyan eden bu 

olayın haberi, dışarıda gâvurla savaşa tutuşmuş askere ulaşınca, onlar da aynı şekilde 

mallarını toplamak kaygı ve telâşına düştüler. Herkes bir an önce kendi çadırına 

koşmaktan başka şey düşünmez oldu. Bu sayede de, gâvurlar ilkin İbrahim Paşa’nın 

bulunduğu yerden cepheyi yardılar. Arkasından Rumeli timarlı askeri tabana kuvvet 

                                                 
67 Çiçek, a.g.e., s.119-120.  
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kaçmaya koyuldu. Sadece yanındaki bir miktar sipahi ve silahdârla, Sadrazam 

yerinden kıpırdamadı… Böylece yüz binden fazla mel’ûn dinsiz, İslam ordusunun 

çok az bir kısmıyla savaşarak Sadrazamın otağına kadar ilerledi. Burada da bir süre 

kavga ve döğüş edildikten sonra, sonunda kadere boyun eğilip Yanık’a doğru 

çekilme başladı.  

Bu konuda şu tedbirlerin alınması gerekirdi: Devletlû Serdar, ordu içinde sıkı 

bir denetim yürütmeli ve deftere kayıtlı ordugâh esnafının dışında, düzenli bir işi 

olmayan, sadece kapkaç kazancı hırsıyla sefere katılmış işe yaramaz herifleri 

buldurup uygun bir bahaneyle ya da zor kullanarak ordudan uzaklaştırmalıydı. Bu 

kimseler, üstelik sefer için ayrılmış erzakın da azalıp pahalılaşmasına sebep 

olduklarından, bu bakımdan da önemli sıkıntı meydana getiriyorlardı. Savaş bölgesi 

içine ve savaş yerlerine askerin yanı sıra girmeleri, buralarda İslâm askeri arasında 

kargaşalık doğuracak durumlara sebep olmaları kesinlikle önlenmeliydi… Her şeye 

gücü yeten Allah, bir daha bunları yenilmez İslâm ordusunun seferine katmasın; 

kendi çıkarlarını düşünen böyle kimseler yüzünden hak dini uğruna döğüşenlerin 

düzen ve töresi altüst olmasın! 

İkincisi: İslâm askeri, mel’ûn düşmana karşı altmış gün metrislerde ve 

toprağın altında top, tüfek, lağım, bomba ve taşla canını dişine takarak savaştı. 

Düşmanın tam gücü azalıp yorgun  düştüğü sırada, Alman Kayzeriyle Polonya Kıralı 

iki yüz bin imansız askeriyle geldi. Hep zafere alışmış ordu içinde huzursuzluk 

doğuran ilk olay Eğri Beylerbeyi Abaza Kör Mustafa Paşa’nın Tuna’nın öte 

yakasında uğradığı yenilgi oldu. Kalenin kuşatılmasıyla bu kadar uzun zaman var 

gücüyle uğraşıldıktan sonra, imdat ordusu geliyor diye metrislerin boşaltılması 

istenmedi. Birkaç bin savaşçı açık arazide  savaşa girerse, düşmana dünyanın zindan 
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edileceği düşüncesine saplanıldı. Bütün savaş gücünü bir araya toplamamak gibi ağır 

bir kusur işlendi.  

Bu konuda şu tedbirlerin alınması gerekirdi: Düşman ordusunun sayıca 

üstünlüğü duyulup iyice anlaşıldıktan sonra, her intimale karşı emniyet tedbiri olarak 

birkaç bin asker metrislerde bırakılmalı, geri kalan bütün savaş birlikleri dışarı 

çekilmeliydi. Yayaları siperlere koyup arkasına balyemez ve şahi toplarını 

yerleştirmek, süvarileri hazırda tutmak gerekirdi. O zaman düşman bir süvari 

hücumu menziline gelinceye kadar beklenir; daha yaklaştığı zaman da top ve tüfek 

ateşine tutulur, gerekirse süvariler hücuma kaldırılırdı. Ancak, herkesin dilediği gibi 

döğüşmesine de izin verilmemeliydi. Özellikle, rüzgar hızında at koşturan Tatarlara, 

düşmanı gerilerden rahatsız etmek görevi verilmeliydi. Çünkü Tatarlardan düzenli 

bir meydan savaşında düşmanla yüz yüze döğüşmeleri beklenemezdi. Özellikle bu 

sefere katılan Tatarların Allah’ın kendilerine nasip ettiği tutsakların çokluğu ve 

ganimetlerin bolluğu yüzünden yükleri ağırlaşmış ve hareket yetenekleri kısılmış 

durumdaydı. Düşmanla savaşmaları ve herhangi bir direnme göstermeleri 

imkansızdı. Hanları olan hergele ise, tıpkı askerleri gibi davrandı ve hak dini uğruna 

en küçük bir gayret dahi göstermedi. İslâm ordusunun kendisine her zaman yapmış 

olduğu yardımları hatırına bile getirmediği gibi, müslümanların hükümdarlarına karşı 

yükümlü olduğu müttefiklik görevini de unuttu. 

Üçüncüsü: Süvari askerini meydan savaşında taşıyacak olan atlar, iki aydan 

beri doğru dürüst arpa yüzü görmemişti. Bu yüzden öyle zayıflamış, öyle bir güçten 

düşmüşlerdi ki, sipahilerle öteki süvariler bu hayvanların üzerinde savaşta etkili 

olabilecek bir hücuma geçecek durumda değillerdi. Genel gelir defterdarının savaş 

birliklerinin beslenmesi konusunu sıkı bir gözetim altına alması ve fazla erzakı 

 69



zamanı gelince kullanmak üzere saklaması gerekirdi. Her şeyden önemli olan bu 

tedbirin, sefere çıkılmadan ve hele savaş bölgesine girilmezden evvel alınması 

şarttı… Bu savaşta birliklerin büyük kısmının işe yaramaz hale düşmesi, atlarına yem 

bulmakta çektikleri sıkıntıdan ileri gelmiştir.  

Dördüncüsü: Bu üç nedenin yanında bir döndüncüsü vardık ki, bu da kerem 

sahibi Allah’ın seferin başından beri İslâm ordusuna ihsan ettiği karşı konulmaz güç 

ve zengin ganimetlerden dolayı şükredilmesi gerekirken, bu görevin genellikle 

savsaklanmasıdır.”68

 

d. KUŞATMA SONRASI DÖNEM  

 

Viyana bozgunundan sonra Osmanlıyı Avrupa’dan tamamen atmak üzere 

Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya 1699 yılına kadar sürecek topyekün bir 

savaşa başladılar. Osmanlı tarafında huzur ortamı da kaybolmuştur. Balkan eyaletleri 

ve İstanbul kargaşa, ekonomik buhran, eşkıyalık ve ayaklanmalara sahne olmuştur. 

Eyaletlerde merkezin otoritesi zayıflamış, halk güvenliğini kendi kendine temine 

yönelmiştir. Seferlerin mali yükünü sırtlayan halk ekonomik buhran içindedir. 

Pahalılık, açlık ve kıtlık kol gezmektedir. Askeri ihtilal ve ayaklanmalar da devlete 

güveni sarsmaktadır. Tüm bunlara rağmen yeni gelir kaynakları bulmak zorunda olan 

devlet yeni vergiler koymaktadır. Bozgunun sorumlusu olarak gösterilen Merzifonlu 

Kara Mustafa Paşa da idam edilir. Teşrifatçıbaşı Ahmet Ağa’nın günlüğüne göre 

olay şu şekilde gelişmiştir: “25 Aralık Pazar, Belgrad. Bugün öğleden az once 

Kapıcılar Kethüdası Ahmed Ağa ile Çavuşbaşı Mehmed Ağa, İstanbul’dan geldiler. 

                                                 
68 Kreutel, a.g.e., s. 129-135. 
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Görevleri Sadrazam Kara Mustafa Paşa’dan Mühr-ü Hümayunu, Sancak-ı Şerifi, 

Kâbe Anahtarını geri almak ve ruhunu kerem sahibi yüce Allahın rahmetine havale 

etmekti… Bu olay aşağıdaki şekilde ceryan ettti: Sadrazam Mustafa Paşa öğle 

namazını kılmak üzere seccadesini serdirmişti. İmamı Mahmud Efendi namaza 

başlamış, Sadrazam da başlamak üzere yerini almıştı. Tam bu sırada sokaktan at 

sesleri duyuldu. Meraklanan Sadrazam pencereden sokağa baktı. Yeniçeri Ağasını ve 

arkasından Kapıcılar Kethüdasıyla Çavuşbaşı’nın geldiğini görünce “Namazı kes 

İmam Efendi, birşeyler oluyor,” dedi. Ellerini oğuşturarak odanın içinde aşağı yukarı 

gezinmeye başladı. Gelenler, derhal saraydan içeri girip yukarı çıktılar. Kethüda Ali 

Ağa durumu hemen anlayıp önlerine düştü ve doğruca Sadrazamın bulunduğu odaya 

gittiler. Yeniçeri Ağası kendine yaklaşarak eteğini öptü. Kapıcılar Kethüdasıyla 

Çavuşbaşı ise sadece selâm verip el pence divan durdular. Sadrazam; “Ne var?” diye 

sordu. Kapıcılar Kethüdası; “Şevketlû padişahımız sana emanet edilmiş olan mühr-ü 

Hümayûnu, Sancak-ı Şerifi ve Kâbe anahtarını geri istedi,” diye karşılık verdi. 

Sadrazam; “Ferman padişahımındır” diyerek koynundan mühürü çıkardı. Sancak-ı 

Şerif’le, Kâbe Anahtarını muhafazaları içinde getirdi ve hepsini onlara teslim etti. 

Sonra da: “Bana ölüm mü düşünüldü?” diye sordu. Kapıcılar Kethüdası; “Elbette 

olması gerek!” diye karşılık verdi. “Allah doğru imandan ayırmadan ölmek nasip 

etsin.” Bunun üzerine Sadrazam; “Allah’ın dediği olur” karşılığını verdi. Sonra da 

“Seccadeyi tekrar sersinler,” diye buyurdu. Ötekiler odadan çıktılar. En küçük bir 

dalgınlık eseri göstermeksizin, bütün ruhunu vererek öğle namazını kıldı. Duasını 

edip elleriyle yüzünü sıvazladıktan sonra içoğlanına; “Şimdi siz de dışarı çıkın ve 

dualarınızda beni hatırdan çıkarmayın” dedi. Kendi eliyle kürküyle kavuğunu çıkardı 

ve sonra “Gelsinler!” diye emretti. “Bu halıyı da alın burdan. Cesedim, toza toprağa 
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bulansın isterim.” Halı derhal kaldırıldı. Cellatlar içeri girip kementlerini hazırlarken 

kendi eliyle top sakalını kaldırdı. Kaderini kabul ettiğini şu sözlerle belirtti: 

“İlmeğinizi güzel geçirin!” Cellatlar ilmeği boynuna geçirdiler. İki ya da üç defa 

çektiler. O zaman sadrazam ruhunu teslim etti. Cesedini soydular. Aşağıya taşıyıp 

sarayın avlusunda bulunan eski çadırın içine koydular. Burada yıkanıp kefenlendi. 

Arkasından yine bu avluda cenaze namazını kıldılar. Sonra ölüsü tekrar aynı çadıra 

getirildi. Cellat gelip tabutun içinde başını kesti. Arkasından cenazeyi dışarıya 

götürüp sarayın karşısındaki caminin avlusuna gömdüler. Allah rahmet eylesin! 

Sonra geri döndüler ve Defterdar, ölü Sadrazamın geride bırakmış olduğu malların 

listesini yazmaya başladı.”69

II. Süleyman döneminde (1687 - 1691) artan kargaşa ortamı Fazıl Mustafa 

Paşa’nın vezir-i azam olmasından sonra kontrol altına alınabilmiştir. Fazıl Mustafa 

Paşa, haksız vergileri kaldırmış, vergi adaletsizlerini düzeltmiş, Yeniçeri Ocağı’nda 

iyileştirmeler yapmıştır.  

Viyana Kuşatmasının bir olumsuz yansıması da asker toplama sıkıntısı olarak 

ortaya çıkmıştır; bitip tükenmeyen savaşlar neticesinde imparatorlukta erkek nüfusu 

azalmıştır.  

1697 yılında Avusturya orduları karşısında Zenta’da alınan yenilgi sonrasında 

Tuna’nın ötesindeki toprakların geri alınamayacağı görüşü hakim olmuştur. 

Avusturya da Tuna’nın doğusu konusunda emellerini bir kenara bırakarak, İspanya 

için Fransa ile savaş hazırlıklarına odaklanmak istemektedir. Venedik ise Mora’yı 

aldıktan sonra ilerleyememiş, Sakız adasından çekilmek zorunda kalmıştır.  

                                                 
69 Kreutel, a.g.e., s. 135-138. 
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Rusya Karadeniz’e ulaşma hedefine ulaşamamış olduğundan diğer Avrupa 

devletlerinin barış isteklerini zamanlama açısından uygun bulmamaktadır. 

Lehistan savaşlarda pek varlık gösterememiş, üstüne üstlük ciddi zararlar 

görmüştür. Bu çerçeve içinde Hollanda ve İngiltere elçileri aracılığıyla barış 

görüşmeleri gündeme geldiğinde Osmanlılar konuya sıcak yaklaşmış, Erdel sorunu 

nedeniyle biraz gecikme olsa da bir protokol ile savaşa son verilmiş ve Karlofça’da 

görüşmeler başlamıştır. Uzun müzakereler sonucu Rusya hariç diğer devletlerle barış 

yapılır.  

 

e. KARLOFÇA BARIŞ ANTLAŞMASI 

 

Karlofça’da 13 Kasım 1698 tarihinde başlayan ve aylarca süren görüşmelerin 

Osmanlı devletinin ilk diplomasi tecrübesi olması adına da önemlidir. Avusturya ile 

imzalanan yirmi maddelik antlaşmaya göre; 

1) Macaristan ve Erdel Avusturya’ya bırakılır. 

2) Temesvár (Temeşvar) Eyaleti bütün nahiyeleri ve nehirleriyle 

Osmanlılarda kalacak, Séremség (Sirem) Sahrasının Tisza (Tisa) ve Sava 

nehirleri arasındaki kısım iki ülke arasında yeni sınır olacaktır. Erdel 

tarafında kalan Lugos (Lügoş), Lippa (Lipva) ve Kanizsa (Kanije) gibi bazı 

önemli kaleler yıkılacak ve bir daha kale haline getirilmeyecektir. Bu madde 

ile Tisza ve Sava nehirleri bir barış suyu haline getirilmekte tarafların tüccar 

ve balıkçı gemilerinin karışılıklı kullanımına açılmaktadır.  
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3) İki taraf birbirinin halkına zarar verici akın ve benzeri 

faaliyetlerde bulunmayacak, bulunanlar hakkında kanunlara göre ceza 

vermek serbest olacaktır. 

4) Taraflar ellerindeki esirleri bedelleriyle serbest 

bırakacaklardır. 

5) Osmanlılar imparatorluk sınırları içinde yaşayan katoliklere 

dinsel özgürlük tanıyacaktır. 

6) Her iki ülkenini tüccarları diğerinin ülkesinde ticaret 

yapabilecektir. 

Venedikle imzalanan on altı maddelik antlaşmaya göre Mora, Dalmaçya, 

Santa Maura Adası Venediklilere bırakıldı. Buna karşılık Dalmaçya kıyıları ile 

İnabahtı ve Preveze kaleleri Venedik tarafında imha edilerek Osmanlılarda kaldı.  

Lehistan imzaladığı on bir maddelik barış antlaşmasıyla cephede pek varlık 

göstermemesine rağmen önemli kazançlar elde etmiş, Kamaniçe, Ukrayna ve 

Podolya eyaletlerini almıştır. Ayrıca Osmanlılara ödediği haraç da son bulmuştur.  

Müzakerelere katılan Rusya ise uzun vadeli barışa yanaşmayarak iki yıllık bir 

antlaşma imzalamıştır. 1700 yılında da İstanbul Antlaşması’yla sonuçlanan 

görüşmelerde; 

1) Rusya’nın Azak ve Dinyester nehirleri boyunca elde ettiği 

topraklar elinde kalacaktır. 

2) Rusya bu bölgelerdeki kaleleri yıkmayı ve silah 

bulundurmamayı garanti etmektedir. 
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3) Ruslara bağlı Kazak ve Osmanlılara bağlı Tatarlar karşılıklı 

olarak birbirlerinin topraklarında akınlarda bulunmayacaklardır.70 

4) Rus hacıların Kudüs ziyaretleri serbestçe yapılabilecek ve 

harçlardan muaf olacaktır. 

Karlofça Antlaşması Osmanlılar için pek çok bakımdan yenilikler 

getirmektedir.  

1) Osmanlılar tarihlerinde ilk defa müzakere ederek bir antlaşma 

imzalamışlardır. Daha önce askeri kuvvetiyle barış koşullarını dikte ettiren 

taraf olan Osmanlılar masa başı diplomasisi ile tanışmıştır. Bu antlaşma, her 

şeyden önce, Osmanlıların saldırıdan savunmaya geçmelerini 

simgelemektedir.  

2) Bu antlaşma ile kabul edilen toprak kayıpları büyük 

boyutlardadır ve Osmanlıların Avrupa’dan çekilmesinin sadece bir 

başlangıcıdır.  

3) Osmanlı sınırlarındaki Katoliklere mezhep hürriyeti verilmesi 

Avrupa’ya gücü yettiği zamanlarda iç politikaya müdahale etme imkanı 

sağlayacaktır. 

4) Antlaşma sonrası, pek çok yenilgi yaşamış olan Osmanlıların 

dünya görüşü değişmeye başlar ve dini motiflerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Ayrıca, kötüye giden işleri klasik düzende çözmenin mümkün 

olmadığı, iyileştirmelerin iç dinamikler yerine Avrupa’dan ilham alınarak 

yapılması gündeme gelecektir. Artık reformlar, yenileşme haraketleri 

                                                 
70 Çiçek, a.g.e., s. 135-140.  
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Osmanlı toplum ve siyasi hayatında ön plana çıkacaktır. Bunların devamında 

da batılılaşma terminolojisi tarihimizin ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.  

5) İzlenen dış politikalarda değişikliklere yol açmıştır: Babıâli 

nezdinde Fransa giderek itibarını ve prestijini kaybetmeye başlar. İngiliz ve 

Hollandalılar ön plana çıkar.71  

6) Avrupa devletleri için Osmanlı bir tehlike olmaktan çıkacak ve 

klasik haçlı seferleri yerini Osmanlı’dan daha fazla imtiyaz koparma yarışına 

bırakacaktır.  

Macarlar için Karlofça tam bir yıkım olmuştur denilebilir çünkü artık 

Protestan Macar halkı hiç geçinemedikleri Katolik Avusturya’nın egemenliği altına 

girmiştir. Osmanlı tarafında savaşan Macar soyluları da İmre Thököly gibi 

Osmanlılara iltica etmek zorundadır.72

 

 

5. 1683 – 1699 YILLARINDA MACARİSTAN 

 

Viyana Kuşatması’nda Jan Sobieski ve Lotheringen’in (Károly Lotharingia) 

birleşik orduları Türk ordusunu tamamen dağıtmıştır. Başvezir, ordudan arta kalan 

askerlerle Győr’e kadar çekilir ve buradan padişahı uğradığı başarısızlıktan haberdar 

eder ve buna neden olarak da Buda Valisi İbrahim Paşa ve Thököly’yi sorumlu 

gösterir.  

Osmanlı İmparatorluğu aleyhine Avrupa’da kurulan Kutsal Birliğin en 

önemli silahı ve oyuncusu şüphesiz Avusturya’dır. Osmanlı ordularını takip ederek 

                                                 
71 Çiçek, a.g.e., s. 135-140.  
72 Çiçek, a.g.e., s. 135-140.  
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ilk etapta Esztergom (Estergon), Komáron, Párkány (Ciğerdelen) ve Visegrád 

(Vişegrad) gibi pek çok başarıya imza atan I. Leopold’un damadı Maximilian 

komutasındaki Avusturya orduları, Budin’de Osmanlılar tarafından durdurulmuştur. 

Ancak ertesi yıllarda bunaltan sıklıkta Avusturya orduları hareketlerine devam 

ettiler73 ve Osmanlı Avrupa savaşlarında en önemli cepheyi açmış oldular. 

Osmanlılar da ağırlığı Avusturya cephesine vermek zorunda kaldılar. Ne var ki, sık 

sık yapılan komutan değişiklikleri yüzünden orduda düzen bozulmuştur ve 1685 

yılından itibaren Osmanlılar savaşın en kötü yıllarını yaşamaya başlarlar.  

Osmanlılara karşı üç farklı cepheden saldırıya geçen Avusturya kuvvetleri, 

1685 yılında Türkler için stratejik olması yanında manevi değeri de yüksek olan 

Uyvar kalesini kuşattılar. Osmanlı kuvvetleri kalenin düşmesini engelleyemez. 1686 

yılında Sarı Süleyman Paşa komutasındaki ordular Belgrad’a ulaşır ama yüz kırk beş 

senedir Osmanlı hakimiyetinde bulunan Budin’in Lotheringen komutasındaki bir 

Macar, Hırvat, Alman ortak kuvvetleri tarafından ele geçerildiği haberi ulaşır. 

Macaristan’ın anahtarı olarak nitelendirilen bu şehrin düşmesi Osmanlıları daha da 

güç bir duruma sokar. Avusturya ve müttefikleri Budin üzerinden hareket ederek 

kolaylıkla ve art arda Szeged (Segedin), Simontornya (Şementorna), Pécs (Peçuy), 

Kaposvár (Kapoşvar) ve Siklos (Şiklos) gibi stratejik kaleleri aldılar. Osmanlı 

ordusunun Belgrad’a dönmesinden de yararlanarak bazı Erdel kalelerini işgal ettiler. 

İstanbul’daki karışıklıklar, tecrübesiz komutanlar ve yetersiz lojistik destek sebebiyle 

1688’de Belgrad da Avusturya ordularının eline geçmiştir.  

Cepheden gelen kötü haberler ve Belgrad şehrinde Müslümanlara kötü 

muamele yapılıyor olması üzerine padişah sefere çıkmaya karar verir. Bu kararda 

                                                 
73 Çiçek, a.g.e., s. 122.  
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barış yolları aramak üzere Viyana’ya gönderilen Zülfikar Efendi’nin sunduğu 

raporun etkisi büyüktür çünkü rapora göre Avusturya ekonomik olarak güç 

durumdadır ve Fransız tehdidi altındadır.74  

II. Süleyman’ın Lüleburgaz’a ulaştığı sırada İmre Thököly’den gelen mektup, 

Belgrad müslümanlarının Tuna yoluyla çekilirken Avusturya orduları tarafından esir 

alınıp, kötü muameleye tabi olduğu, ancak bunların kendisi tarafından kurtarıldığını 

bildirmektedir. Bu arada Avusturya’ya karşı bazı başarılar da kazanılmış ancak 

kişisel beceriksizlikler, devlet adamları arasındaki çekişmelerin de etkisiyle birkaç 

yıl içinde Macaristan ve Sırbistan düşmana terk edilmiş, hatta Bulgaristan da tehdit 

altında kalmıştır.  

1689 yılında vezir-i azam tayin edilen Fazıl Mustafa Paşa savaşın kaderini 

değiştirir. Kırım Hanı’nın desteğiyle ilerlemeler kaydediler ancak Erdel cephesinde 

Avusturya ile yapılan mücadelede başarılı sonuçlar alınamamaktadır. Salahor 

Süleyman Paşa komutasında ve Kırım Hanının desteği ile ilerleyen Osmanlı 

kuvvetleri, Erdel’de bulunan kaleleri kontrol altına alarak Erdel’e girerler. Ancak, bu 

sırada ortaya çıkan II.Apafy, Avusturya’nın desteği ile Erdel’deki Thököly 

taraftarlarını saf dışı bırakarak üstünlük sağlamıştır. Osmanlıya sadık kalan ve Erdel 

kralı ilan edilen Thököly ise Erdel’i terk etmek zorundadır. 

1693 yılında Erdel’e hareket eden vezir-i azam Bozoklu Mustafa Paşa 

Avusturya’nın Belgrad’ı tekrar kuşattığı haberini alınca Belgrad’a yönelir. Kuşatma 

kaldırılır ve Belgrad takviye edilir. Bu başarı II. Ahmed’in padişahlığına (1691 - 

1695) denk gelmiştir.  

                                                 
74 Çiçek, a.g.e., s. 123.  
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II. Mustafa (1695 - 1703) tahta geçtikten sonra 1695 yılında Osmanlı orduları 

tekrar Belgrad’a hareket eder. Birtakım kaleler ve yüklü ganimet elde edilir. 1696 

yılı da Avusturyalılara karşı başarılı savaşların olduğu bir yıldır. Ancak 1697 yılında 

II. Mustafa’nın üçüncü Avusturya seferi esnasında Tisza nehrinin Zenta yakınlarında 

Avusturya’nın baskınına uğrar. Kayıp büyüktür. Bu bozgun, Orta Macaristan’daki 

Osmanlı ilerleyişini durdurmuş, kaybedilen toprakların geri alınması ümidini ortadan 

kaldırmıştır.75

 

 

6. KURUC İSYANININ BAŞARISIZLIĞI  

 

Eylül 1683’teki Viyana dönemeci bir anlamda Kuruc tarafının da kaderini 

tayin etmiştir. Bu yenilginin ardından Kuruc saflarında oluşan telaş, gittikçe artan 

kargaşa ortamı dağılmanın umutsuz tablosunu çizmektedir. İktidar dengelerinin 

bozulması üzerine, sanki bir işaret verilmişcesine önceden baskıyla dizginlenmiş 

olan muhalif güçler, çeşitli zümrelerden kaynaklanan anarşik oluşumlar karşı 

konulmaz bir girdap halinde ortaya çıkarak diğer olumsuzlukları da peşlerinden 

sürüklenmeye başlar. Thököly tüm bu gelişmelere karşı gerektiği gibi cevap 

verememektedir.  Bunun nedeni ise en büyük iktidar gücünü oluşturan Kuruc 

ordusunda da dağılma belirtileri göstermesidir. Merkeziyetçi yapının 1682 yazından 

itibaren elde etmeye başladığı kazanımlar Eylül 1683’ten sonra birbiri ardına yitip 

gitmiştir. 1683 güzündeki geri çekilmenin ardından Sobieski’nin doğuya doğru 

ilerleyen birliklerinin önünde Thököly Tisza’yı geçerek Debrecen’e kadar geri 

                                                 
75 Çiçek, a.g.e., s. 124-125..  
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çekilmiş ve herkes prensin ülkeyi hangi yönden terk edeceği üzerinde tahminde 

bulunmaya başlamıştır. Thököly ile İlona Zrínyi iktidarının merkezi durumundaki 

Munkács’ta kaleyi imparatorluğun eline vermeye yönelik bir komplo ortaya 

çıkarılmış, bu tehlikenin bertaraf edilmesinin ardından Sobieski’yle ilişki içinde olan 

Homonnai’lerin  Ungvár kalesinde de tehlikeli bir direnç ortaya çıkmış, Thököly 

uzun süren bir kuşatmadan sonra Haziran 1684’te bu tehlikeyi de saf dışı bırakmıştır. 

Söz konusu tarihlerde orduda kitlesel firarlar, taraf değiştirmeler yaşanmakta, Kuruc 

orduları ay geçtikçe sayıca tükenmektedir. Sarayın bölüp parçalama mekanizması da 

durmaksızın işlemektedir.76 Tüm bu hususlardan anlaşılacağı üzerine Viyana 

bozgunundan sonra Macaristan tarihinin pusulası artık uzun yıllar sürecek olan Türk 

karşıtı bir siyaset zeminini göstermektedir. Yukarı Macaristan ise kelimenin tam 

anlamıyla ücretleri ödenmemiş, aç susuz Kuruc ve Labanc  askerlerinin tüm yaşamı 

felç eden taşkınlıklarına sahne olacaktır. 

Prensliğin mali işler görevlisi Vilmos Draheim’in bireysel yazgısı 

Thököly’nin Eylül 1683’te Viyana dönemeciyle vuku bulan kırılmayı gözler önüne 

sermektedir. Alman asıllı olmasına rağmen Macarcayı kusursuz konuşan Draheim, 

önceden Habsburg idari işlerinden sorumlu Szepes kamarasının bir personelidir. 

Thököly başlangıçta anlamasa da, mutlak devlet düşüncesinin öğretileriyle eğitilmiş 

Draheim yorulmaksızın prensinin hizmetinde çalışmıştır. Ancak Thököly’nin 

etrafında oluşan askerler ve politik grupların üyeleriyle sorunları artmış ve bu gruplar 

1685 başında ona karşı birleşip sudan bahanelerle Draheim‘i hapsetmişlerdir. 

Vilmos Draheim’in yazgısı bu prensliğin merkezi yönetiminin iflas ettiğini ve 

yeni bir yönetici grubunun ortaya çıkardığı anarşinin hız kazandığını göstermektedir. 

                                                 
76 Pach, “A Felkelés Bukása”, a.g.e., s. 1269-1270. 
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Bu arada Thököly sarsıcı mektuplarla Papa’ya, Protestan saraylara ve Fransız kralına 

başvurur ve Avusturya sarayının halkına karşı baskılı tavrından bahseder. Verdiği 

mücadelenin haklılığını anlatır. Bu arada Thököly korkakça bazı denemelerde de 

bulunur ve Türklerden ayrılarak Kutsal Birliğin düzenine katılmayı dener. 

Avrupa’nın büyük kısmı için Thököly artık Hıristiyanlığa ihanet edenlerden biri gibi 

görülmektedir. Onun yazgısını sembolik olsa da ortaya koyan bir epizot Berlin’de 

Ağustos 1684’te vuku bulmuştur. Apafy’nin elçisi, Brandenburg’un Protestan 

yöneticisi Vilmos Frigyes’ten bir konuşma talebinde bulunmuş, yanlışlıkla 

Thököly’nin adamı olduğu düşünülerek görüşme talebi reddedilmiş ancak 

kendisinin77 Kuruc prensiyle hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılınca görüşme talebi 

kabul edilmiştir. 

Várad’ı ziyaret eden Kuruc prensinin oradaki paşa tarafından yakalatılarak 

zincire vurulmak suretiyle Belgrad’a gönderilmesiyle Thököly ve birinci Kuruc 

ayaklanmasının kaderi Ekim 1685’te mühürlenmiştir.  

“Kendisini ve kuvvetlerini müşkül ve tehlikeli durumda gören Thököly, 

yardım gönderilmesi için, Varadin paşasına haberci üzerine haberci gönderir. Paşa 

kendisine yardım vaat eder ve kenti nasıl boşaltabileceğine dair bir plan göstermek 

için gelmesini ister. Paşaya pek çok güvenen Thököly, yedi bin vatandaşının 

eşliğinde Varadin’e gider. Fakat kente varmadan önce paşa, kendisinin karşısına 

çıkar ve derin bir saygıyla karşıladıktan sonra, en seçkin subaylarıyla kente 

girmesini; askerlerini ise, tüm gereksinmelerinin karşılanacağı civardaki köylere 

yerleştirmesini söyler. Thököly kente girdikten sonra paşa tarafından yemeğe davet 

edilir. Sofradan kalktıktan sonra birçok yeniçeri eşliğinde olduğu halde bir Türk 

                                                 
77 Pach, “A Felkelés Bukása”, a.g.e., s. 1270-1271. 
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subayı salona girer ve Thököly’nin kelepçe vurularak İstanbul’a gönderilmesini 

emreden sultanın fermanını gösterir. Misafir olarak gelen Thököly’nin yanında çok 

az adamı olduğundan en küçük bir direnme bile gösteremez. Bundan dolayı derhal 

kelepçe vurularak, sıkı koruma altına alınır. Kendisine eşlik edenler de bu 

beklenmedik felaket karşısında şaşırıp, hareketsiz kalırlar. Fakat kendilerini de ne 

gibi sonucun beklediğini bilmediklerinden dolayı ne ağızlarını açmak, ne de bu 

davranışın sebebini sormak cüretinde bulunamazlar.”78

Savaş alanındaki başarısızlıkları nedeniyle giderek daha zor duruma düşen 

Osmanlı sarayı Thököly’yi cezalandırmak ve onu teslim ederek Habsburglara 

yaranmak istemiştir. Bu arada Kuruc dağılmış, Kuruc askerlerinin büyük çoğunluğu 

artık Habsburgların tarafında Türklere karşı paralı olarak hizmet vermeye 

başlamışlardır79. Kalan Kuruclar ise kısmen Munkács kalesinde İlona Zrínyi’nin 

yanına sığınmış kısmen de Temes ve Aşağı Tuna bölgelerinde ordusuna yeniden 

adam toplayan Thököly’yi takip emiş ve giderek daha umutsuz bir hal alan 

mücadelelerini sürdürmüştür. 

        1686’da padişah Thököly’yi serbest bırakır ve kendisine dokuz bin kişiden 

oluşan bir ordu tahsis eder; Thököly ise beklediği kadar büyük bir destek 

görememiştir. Bunun yanısıra Türkler kendisine olan güvensizliklerini ortaya 

koyarak 1687’de onu tekrar yakalamış ve kendisini İstanbul’a getirmişlerdir.80

Vatanından dışlanmış ve Türklerin istedikleri gibi kullandığı Thököly’nin 

bazen onursuz rolleri de üstlenmesi gerekmiştir. Örneğin  1688’de Osmanlı’ya 

yapılan Csiprovác halk ayaklanmasının bastırılmasında önemli rol oynamıştır.81

                                                 
78 Kantemir, a.g.e., s. 657-658. 
79 Pach, “A Felkelés Bukása”, a.g.e., s. 1271. 
80 Révai Nagy Lexikona, s. 250. 
81 Pach, “A Felkelés Bukása”, a.g.e., s. 1271. 
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“Kurucların kralı” 1690 Ağustosunda yirmi bin kişilik bir ordunun başında 

Erdel topraklarına girerek zafer kazanır.82

Apafy’nin ölümünden sonra Erdel’e giderek Heister ile birleşen Mihály 

Teleki kuvvetlerini Eylül 1690’da Zernyest’te yener. Heister’in kendisi de esir düşer 

ve 1692’de İlona Zrínyi’yle değiş tokuş edilir. Bu zaferin ardından Thököly, kendi 

taraftarlarını Szeben kalesindeki sınırları içerisindeki Kereszténysziget’teki meclise 

çağırır ve orada kendisini Erdel Prensliğine seçtirir.83

Rakibi Mihály Teleki’nin ölmüş olması nedeniyle mecliste kendini Erdel 

Prensliğine seçtirir. Püskürtülmesi için gönderilen Habsburg ordularının önünde 

Ekim 1690’da hiç savaşmaksızın prenslikten çıkar. 1690’lı yıllarda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkan ülkeleri ve vilayetlerinde hayatına devam ederek tükenen 

gücü ve kötüye giden sağlık durumuyla vatansız mültecilerin umutları söndürür. Özel 

yaşamının büyük tesellisi olarak 1692’de imparatorluk mahkümiyetinden kurtulmuş 

olan karısı İlona, Pozsarevác’daki ikametinde ona katılır.84

11 Eylül 1697’deki Büyük Zenta Çarpışması’ndan sonra padişahla birlikte 

Türkiye’ye sığınır. Uzun savaşlardan dolayı güçlerini büyük ölçüde yitirmiş olan her 

iki taraf da barış antlaşması imzalamak niyetindedir. Thököly bu anlaşmalarda kendi 

çıkarlarını Türklerin temsilcisi aracılığıyla korumaya çalışmıştır. Fakat bununla 

sarayın dolayısıyla kendi çıkarlarını tehlikeye attığını gören Türkler, Thököly’nin 

çıkarlarının sözcüsü olmaktan vazgeçerler.85

1699 Karlofça Barışı’ndan sonra Osmanlı sarayı Thököly ve eşi için 

Anadolu’nun İzmit şehrinde sürekli bir ikamet yeri belirler. 

                                                 
82 Pach, “A Felkelés Bukása”, a.g.e., s. 1271. 
83 Révai Nagy Lexikona, s. 250-251. 
84 Pach, “A Felkelés Bukása”, a.g.e., s. 1272. 
85 Révai Nagy Lexikona, s. 251. 
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İlona Zrínyi 18 Şubat 1703’te burada ölür, Kuruc prensi ise kırk sekiz yaşında 

13 Temmuz 1705’te ölmüştür. Ölümünden sonra son arzusu, Macaristan’ın veya 

Erdel’in kilit şehirlerinden birinde toprağa verilmektir. Oysa, padişahın kararı kısa ve 

nettir: Nerede öldüyse oraya gömülecektir. Kemik kalıntılarının doğduğu 

topraklardaki Késmárk şehrine nakledilmesi için ölümünden sonra aradan iki yüz 

yıla yakın zamanın geçmesi gerekecektir.86

İmre Thököly ayaklanışı Macar - Türk ilişkileri bakımından yüz elli yıl 

boyunca süren bir tarihi sürecin son dönemleridir. Habsburg ilişkileri açısından 

baktığımızda ise bir mücadele dizisinin başlangıcıdır. Kuruc isyanı her ne kadar 

başarısız olduysa da, zorlayıcı baskıya dayanan Habsburg mutlakiyeti geçici olarak 

1680’li yılların dönemecinde geri adım atmış ve koşullar uygun hale gelmeye 

başladıktan sonra yeni bir ilerlemeye girmiştir.87

Yukarıda farklı kaynaklardan yararlanarak detaylarıyla aktarmaya 

çalıştığımız konu ile ilgili olarak Kopčan Vojtech’in yaklaşımı ise ‘Osmanlı  

Sarayının Thököly Siyaseti’ başlıklı bölümde sunulmuştur.  

 

 

7. OSMANLI SARAYININ THÖKÖLY SİYASETİ 

 

“Bu incelemede Thököly ile Osmanlı sarayı ilişkilerinin bütününü 

sergilemekten ziyade yalnızca 1678 ile 1683 yılları arasındaki dönem üzerinde 

durulmaktadır.88 Bu dönem Kurucların önderi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun dış 
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siyaset alanındaki çıkarlarının kesiştiği yılları kapsamaktadır. Ayrıca bu konunun 

kaynaklarıyla ilgili sorunlar ile Osmanlı siyasetinin iç ve dış koşullarının 

ayrıntılarıyla ele alınışı da bu inceleme yazısının diğer unsurlarını oluşturmaktadır. 

Bu konudaki ilk gözlemimiz kaynaklarla ilgilidir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dış siyasetine ilişkin kaynakların sayısı oldukça yetersizdir. Öykü 

tarzı anlatıma dayalı kaynaklar arasında ilk sırada Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa 

vakayinamesi ve resmi Raşid Tarihi (Tarih-i Raşid) ile Defterdar Sarı Mehmed Paşa 

ile Hüseyin Hezarfen’in çalışmalarını anmakta yarar vardır. Bu Osmanlı 

vakayinamelerinin kiminde geniş kiminde ise dar kapsamlı olarak Osmanlı - Macar 

ilişkilerine değinilmektedir. Bu kaynaklarda Macaristan’daki huzursuzluğun 

nedenlerinden, Wesselényi’nin oluşturduğu gizli ittifaktan, siyasi mültecilerden, 

Thököly’nin Osmanlı sarayına başlangıçtaki  yönelişinden,  elçiler gönderişinden ve 

daha sonraki ortak girişimlerinden söz edilmektedir. Diplomatik arka planın yüzeysel 

anlatımı, sürekli olarak karşımıza çıkan uyuşmazlık ve çelişkiler ile keza yüzeysel 

bilgilendirme söz konusu vakayinamelerin ortak özellikleri olarak karşımıza çıkarlar.  

Bunların dışında, Thököly ile Osmanlı sarayı arasındaki ilişkilere ilişkin 

olarak özellikle de 1683 yılından başlayarak önemli verileri bünyesinde barındıran 

Osmanlı sarayının ilk tercümanı olan Aleksandros Mavrokordatos’a (Alexandrosz 

Mavrokordátosz) ait notları da Osmanlı kaynakları arasında zikredebiliriz. 

             İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna dek Göttingen’de muhafaza edilen 

diplomatik bir belge ise yukarıda anılan kaynaklardan çok daha değerli bir belge 

niteliği taşımaktadır.89 Bu belge 1676 - 1686 yılları arasındaki on yıllık dönemi 

kapsayan ve yabancı hükümdarlara gönderilen Osmanlı mektuplarının suretlerini 
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içeren bir ‘copiarium’ dur. Toplam olarak kırk üç mektup barındıran bu copiarium Z. 

Veselá tarafından yayımlanmıştır. Buradaki belgelerin bir kısmı, muhattabına 

iletildiği tarihte gerçekleştirilen Macarca çevirilerinden de anlaşılacağı üzere 

döneminin çağdaşı olan mektuplardan oluşmaktadır.  

Padişah ve Kara Mustafa Paşa ile ayrıca Kara İbrahim Paşa tarafından 

düzenlenmiş bazı Osmanlı belgelerini, bir zamanlar Saray tercümanı olup daha 

sonraları ise Alman sarayının hizmetine giren Marc-Antonio Mamucha della 

Torre’ye ait kapsamlı notlardan da tanımaktayız. Bu otuz beş adet belge Almancaya 

çevrilmek suretiyle Victor von Renner tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu 

regestrum, Göttingen copiariumunda korunarak günümüze kadar gelebilen Türkçe 

mektupların bir kısmını da kapsamaktadır.  

Buraya kadar adı geçen kaynaklar, öykü tarzı anlatıma dayalı kaynaklarla 

birlikte bu konuda maalesef son dönemde gerçekleştirilen araştırmaların da herhangi 

bir katkıda bulunamadığı Osmanlı kaynaklarının tamamını oluşturmaktadır. Bu 

durumda biz de, doğal olarak daha önceki araştırmacıların yaptığına benzer şekilde 

siyasi sorunları en ayrıntılı biçimde dile getiren kaynakların; başka bir deyişle 

imparatorluk (Alman) ve Erdel elçilerinin raporları ile genel olarak da Avrupa 

kökenli diplomatik belgelerinin tanıklığına başvurmak zorundayız.  

İşaret etmek istediğimiz bir diğer husus ise Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Fazıl Ahmet Paşa ile sadrazam Kara Mustafa Paşa 

dönemlerindeki yayılmacı siyasetiyle ilgilidir.90  

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, 

özellikle de Avrupa devletlerine yönelik olarak saldırgan bir politika ortaya 
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koymuştur. Nitekim Erdel (1660), Macaristan (1663 - 1664), Girit (1667 - 1669, 

esasen 1645’ten beri süregelen bir savaşın sonucu olarak), Polonya (1672 - 1676), 

Ukrayna (1677 - 1681) ve son olarak da Viyana (1683) birbiri ardı sıra bu politikanın 

hedefi olmuşlardır.  

Yalnızca Osmanlı tarihi uzmanları arasında olmamak kaydıyla ve genelde de 

kabul edildiği üzere Osmanlı İmparatorluğu XVII. yüzyılda gücünün doruğuna 

ulaşmıştır. Buna karşılık en yakınındaki Avrupalı rakipleri olan Venedik, Avusturya, 

Polonya ve Rusya’yı neredeyse otuz yıl boyunca tehdit etmiştir. Bu yayılmacılığın 

nasıl bir iktisadi ve iç siyasi arka plana dayandığı sorunu bugüne dek henüz bir 

çözüme kavuşturulamamıştır. Sözü edilen dönem, kimi zaman Köprülülerin 

restorasyon dönemi diye de anılmış olup her iki Köprülü’nün başarılı yayılmacılık 

siyasetiyle de ilişkilendirilmiştir. Amerikalı tarihçiler imparatorluğun bu dönemdeki 

canlanmasına etki eden bazı dinsel ve etnik öğelere işaret etmektedirler. W. H. 

McNeill kısa bir süre önce bu canlanma dönemini, belli dinsel ve etnik grupların 

oynadıkları etkin rollere bağlayarak açıklamaya çalışmıştır. Bu tarihçiye göre 

Köprülülerin restorasyon dönemi ile Hıristiyanların İslam dinine geçişlerinde 

kolaylık sağlayan Ortodoks Sünni bakış açısındaki gevşeme arasında sıkı bir bağlantı 

bulunmaktadır. Bu durumun özellikle de Arnavutluk’u etkilediğini belirten W. H. 

McNeill söz konusu canlanmayı, bu dönemde ordu ve devlet mekanizmasında birçok 

Arnavut kökenlinin yer almasının bu kurumlara taze kan etkisi yapmasıyla 

açıklamaktadır. Amerikalı doğubilimci Stanford J. Shaw ise Osmanlı yönetim sistemi 

çerçevesindeki güçlü ve zayıf kişiler arasındaki kişisel ilişkiler;91 başka bir deyişle, 

Köprülü Mehmet Paşa’nın iktidara gelişi nedeniyle ortaya çıkan intisaba ilişkin 
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olarak bir kuram bile oluşturur. Stanford J. Shaw Köprülü Mehmet Paşa ve oğlunun 

çalışmalarını, önceki dönemde IV. Murad tarafından uygulanan ve reformları ihlal 

eden herkesin acımasızca cezalandırıldığı geleneksel reform düzenine bir geri dönüş 

olarak nitelendirir.  

Kısa bir süre önce bu konuyla ilgilenen H. J. Kissling Köprülülerin 

gerçekleştirdiği uyanış hareketini, dış siyasete de etki eden iç siyasete ilişkin bir 

süreç olarak nitelendirmiştir. Kissling bu dönemde yapılan başlıca reformları şu 

başlıklar altında özetlemiştir: Vilayet yöneticilerinin durdurulması, ulema içindeki 

hiziplerin geri plana çekilmesi, devlet yönetiminin yolsuzluğa bulaşmış görevlilerden 

arındırılması, disiplinden yoksun ordunun yeniden organize edilmesi, maliyenin 

düzenlenmesi ve vakıf mallarının seküler hale getirilmesine yönelik önlemlerin 

alınması. Yazar, Köprülü döneminde imparatorluğun kendine güveninin arttığını dile 

getirirken yayılmacı siyasetin olumsuz bir sonucu olarak da  Osmanlı Devleti’nin 

Rusya gibi yeni ve büyük bir düşman kazandığını belirtmiştir.  

Polonyalı tarihçi Z. Wójcik ise sözü edilen reformların fazla abartılmaması 

gerektiğini ve Köprülü Ahmet Paşa ve haleflerinin siyasetlerinin ağırlık noktasını 

kesin olarak içişlerinden uzaklaştırarak dış politika alanına kaydırdıklarını ifade 

etmektedir. Açılan seferlerin içteki yaraların sarılmasında kullanıldığını iddia eden 

Wójcik ayrıca Osmanlıların yayılmacılık ideolojisinin dayandığı esaslardan, cihad 

düşüncesinin yeniden canlanmasından ve Roma İmparatoru unvanına yapılan atıftan 

bahsetmektedir.92

Hiç kuşku yok ki daha düzenli çalışan bir kamu yönetimi, ordunun bakım ve 

ihtiyaçlarının sağlanmasına ayrılan bütçenin arttırılması ve önceki yıllara oranla 
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büyük ölçüde düzeltilmiş olan askeri disiplin yalnızca devletin kendine olan 

güveninin aşırı biçimde artmasına yol açmamış, aynı zamanda Viyana’ya karşı 

düzenlenen seferle doruğa ulaşan saldırgan yayılmacılığa da zemin oluşturmuştur. 

Ne var ki saldırganlığa ilişkin olarak yalnızca iç politikadan kaynaklanan nedenlerin 

vurgulanması tek yanlı bir tutum olacaktır. Ayrıca bu dönemde Osmanlı Devleti’nin 

saldırganlığını dolaylı veya dolaysız olarak kışkırtan birçok dış gelişmenin vuku 

bulduğunu da göz ardı edemeyiz. XVII. yüzyılın ikinci yarısındaki siyasi ortamın 

oluşmasında Orta ve Doğu Avrupa’da meydana gelen büyük değişiklikler belirleyici 

rol oynamışlardır. Osmanlıların Macaristan’dan çıkarılması ile Rusya’nın Avrupa 

politikasına eklemlenmesi bu değişikliklerin en başta gelenleridir. Osmanlılara 

gelince, onlar daha ziyade, eskiden olduğu gibi yine Avrupa devletleri arasındaki 

anlaşmazlıklar ve kendileri açısından uygun buldukları diğer koşullardan 

yararlanmaya çalışmışlardır. Osmanlı sarayı üzerinde sürekli olarak etkili olan 

Fransız diplomasisi Reine cephesi veya Hollanda ile işbirliğinin kritik dönemlerinde 

Türkleri Macaristan’a saldırmaları için kışkırtmıştı. Macaristan’da ise Habsburg 

karşıtlığı bu dönemde giderek artıyordu. Ne var ki Osmanlıların müdahalesi için 

elverişli olan yalnızca Macaristan’daki ortam değildi. Osmanlılar açısından 

bakıldığında Ukrayna’daki olaylar da müdahale için uygun bir şekilde tezahür 

etmişti. 1667’deki Andrusov Antlaşması Ukrayna’yı, sağ kısmı Lehistan’a, sol kısmı 

ise Rusya’ya bırakılmak üzere ikiye bölüyordu. Bu bölünmenin trajik etkileri 

soylulardan ve Kazaklardan başlayarak toplumun en alt katmanlarına kadar bütün 

Ukrayna toplumunu derinden etkilemiştir.93 Andrusov Antlaşması’nın her iki galibi 

de kamuoyu nazarında gözden düşmüş, bunun sonucu olarak da Türkler ve Tatarlara 
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karşı duyulan sempati giderek artmıştı. Kazaklar bu durumda siyaset alanında 

atılacak en akıllıca adımın Osmanlılarla ittifak yapmak olduğunu düşünmekteydiler. 

Ukrayna topraklarının sağ kısmının yeni seçilmiş hatmanı Dorosenko da (1668) 

Osmanlılarla birliği savunmaktaydı. Dorosenko’nun güttüğü Türk taraftarı siyasetle 

Eflak ve Boğdan’ınkine benzer şekilde Ukrayna’nın da İstanbul’dan bağımlı devlet 

statüsü almasını amaçlamaktaydı çünkü bu statü geniş çaplı bir özerklik, gerektiğinde 

bağımsız siyaset yapabilme ve din özgürlüğü de sağlamaktaydı. 

Z. Wójcik’e göre Osmanlıların Ukrayna’nın içişlerine karışma nedenlerini 

yalnızca Dorosenko’nun siyasi görüşünün desteklenmesi olarak algılamak oldukça 

yüzeysel bir yaklaşım olacaktır: Osmanlı müdahalesinin bundan daha esaslı 

gerekçeleri bulunmaktadır. Uzun yıllar boyu süren Rusya - Lehistan savaşına son 

noktayı koymuş olan Andrusov Antlaşması sadece Osmanlıların Ukrayna’daki 

çıkarlarını tehdit etmekle kalmamış aynı zamanda Kırım Tatarlarının mevcudiyetini 

de tehlikeye düşürmüştür. Türk karşıtı ittifakın tehdidi Lehistan - Rusya barışı göz 

önüne alındığında artık Osmanlıların da hafife alamayacağı kadar somut bir tehlikeye 

dönüşmüştü. Osmanlılar artık 60’lı yılların sonundan itibaren Lehistan ve Rusya’ya 

karşı ayrı ayrı savaş açmayı düşünmeye başlamıştı.  

Bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikasına büyük ölçüde ışık 

tutan gelişmelerdir. Osmanlılar bu bölgede her şeyden önce kendi çıkarlarını 

korumak istemiş ve bu nedenle de Ukrayna’da egemen olan Türk ve Tatar yanlısı 

ortamdan yararlanmayı düşünmüştür. Gerçi Osmanlıların bu konudaki politikasının 

uzak görüşlü bir politika olmadığı görülmektedir.94 Doğu Avrupa’nın içişlerine 

yapılan müdahale yalnızca Lehistan Kralı III. Jan Sobieski’yi ve Rusya’yı Türk 
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karşıtı ittifakın içine sürüklemekle kalmamış, aynı zamanda Osmanlı Devleti’ni, 

gelecek yüzyılların en büyük düşmanı konumundaki Rusya ile karşı karşıya 

getirmişti.  

Aslında Osmanlı Devleti’nin bu dönemde gerektiği gibi bir diplomasisi 

bulunmamaktaydı. Yabancı saraylara kısa ömürlü elçiler veya elçilik heyetleri 

göndermiş ancak bu saraylarda sürekli olarak bir temsilci bulundurmamıştı. Bunun 

sonucu olarak da buralardaki gelişmeler hakkında hiçbir zaman sağlıklı bilgiler elde 

edememişti. Osmanlılar bu bakımdan büyük ölçüde söz konusu devletlerin 

İstanbul’daki elçi, temsilci veya ajanlarının raporlarına bağlı kalmıştır. Kritik 

durumlarda ise sıklıkla İstanbul’da faaliyet gösteren birtakım isyancılar ile casuslar 

‘gavurların işlerinden’ anlayan uzmanlar haline gelivermişlerdir. 

Macaristan’la ilgili XVII. yüzyıl Osmanlı politikasının özü her şeyden önce 

Avusturya İmparatorluğu, Erdel ve Krallık Macaristanı arasındaki sorunlardan 

yararlanarak kendine pay çıkarma temeline dayanmaktadır. Gábor Bethlen’in 

ölümünün ardından Osmanlı Devleti, Erdel’in kuzeybatı sınır boyunda yer alan yedi 

vilayeti (Abaúj, Bereg, Zemplén, Borsod, Szabolcs, Ugocsa ve Szatmár) kapsayan ve  

‘Orta Macar’ veya başka bir deyişle ‘Orta Macaristan’ diye adlandırılan yeni bir 

devlet hukuku kavramı ortaya atmıştır. Yukarıda sözü edilen vilayetler 1622 

Nikolsburg Barışı sonucu kaydıhayat şartıyla Gábor Bethlen’in eline geçmişti. Orta 

Macar kavramıyla Osmanlı kaynak ve belgelerinde, XVII. yüzyılın 30’lu yıllarından 

itibaren karşılaşmaktayız.95 Bazı Osmanlı vakayinamelerinden anlaşıldığı kadarıyla 

daha sonraları söz konusu kavramın içerdiği kapsam bütün Tuna’nın üst kısmında 
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yer alan Krallık Macaristanı’nın, başka bir deyişle büyük oranda bugünkü Slovakya 

topraklarını da içine alacak biçimde genişletilmiştir.  

Bazı belirtilere göre Osmanlılar 1663 yılında Macaristan’a düzenledikleri 

sefer dolayısıyla huzursuzluk içindeki Protestan tarikatlarının ve kentlerinin desteğini 

kazanacaklarını düşünmekteydiler. Osmanlıların düşüncelerine göre bu konuda 

kendilerine Erdel Prensi Mihály Apafy aracılık yapacaktı. Osmanlı sarayı Mihály 

Apafy’ye pek çok kez kendileriyle birlikte sefere katılma çağrısında bulunmuş ancak 

Apafy her seferinde Gábor Haller’in entrikalarını bahane ederek söz konusu katılımı 

geciktirmeyi yeğlemişti. Érsekújvár’ın düşüşünü müteakiben Erdel prensi Türk 

ordusunun kamp kurduğu yere gelmiş ve sadrazam tarafından son derece içten 

karşılanmıştır. Sadrazamın sırdaşı ve mühürdarı Hasan Ağa’nın ifadesine göre 

sadrazam o zamanlar Apafy’yi tüm Macaristan’ın kralı yapmak istiyordu: 

“Padişahımız efendimizin iradesiyle ve Allah’ın da yardımıyla Alman gavurlarını 

Orta Macaristan’dan ve Erdel’den attık ve Erdel kralını bütün Macaristan’ın kralı 

yaptık, kendisi sadrazamımızın inayetine ve dostluğuna mazhar olmuştur.”  

Apafy 22 Ekim 1663 tarihli mektubunda vilayetler ve kentlere sadrazama 

boyun eğmeleri çağrısında bulunmuş ancak bu çağrısına herhangi bir yanıt 

alamamıştır. Bundan birkaç yıl kadar önce Wesselényi komplosuna katılanlar Erdel 

elçileri aracılığıyla sadrazamdan, kendilerini Osmanlı sarayının himayesi altına 

almasını istediklerinde sadrazam onlara, ordularıyla Érsekújvár kalesi altında 

bulunduğu sırada isyan için yeterince vakitlerinin bulunduğunu ama artık Girit’teki 

işlerini halledinceye dek iki yıl beklemeleri gerektiğini söylemiştir.96  
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Mülteci elçilerinin 70’li yılların başlarında Osmanlıların desteğini 

sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri diğer girişimler de, Türklerin o sıralarda 

Lehistan seferiyle meşgul olmaları nedeniyle sonuçsuz kalacaktı. Padişah her ne 

kadar mültecilerin önerilerini kabul etmese de kendilerine sığınma hakkı, hatta 

kısmen askeri yardımda da bulunmuştur. 

Yabancı devlet desteği olarak söz konusu dönemde sığınmacıların en başta 

gelen umudu, XIV. Louis’nin 1673’te Habsburg sarayıyla savaşa başlamasından 

sonra Fransa ile gerçekleştirilecek olan birliktelikteydi. 

Kasım 1676’da Kara Mustafa Paşa’nın sadrazamlığa atanması Osmanlı 

sarayının Kuruc politikasındaki değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklik 

kendini hemen göstermemiştir. Selefi olan Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa dış 

koşulların, büyük bir olasılıkla Szentgotthard yenilgisinin de etkisiyle Macaristan’ın 

içişlerine daha derinlemesine bir müdahaleden kaçınmıştı. Seleflerinden miras aldığı 

yükümlülükler Kara Mustafa Paşa’nın elini kolunu da uzun süre bağlamıştı. 

Öncelikle Lehistan’la varılan barışın onaylanması ve Rusya ile mevcut tartışmalı 

sorunların çözümü bunlar arasında yer almaktaydı. Kara Mustafa Paşa’nın 

sadrazamlığının ilk yıllarında isyancılara karşı bir sempati duyulsa da kendilerine 

sağlanan destek küçük bir askeri yardım ile sığınma hakkının garanti edilmesinden 

öteye geçememiştir. Osmanlı sarayı mülteciler sorununu, 1681 yılının ortalarına 

gelinceye kadar, Erdel aracılığıyla çözmek istemiştir. 1681 yılında Apafy Osmanlı 

Devleti tarafından Macaristan seferinin başına serdar olarak atanmıştır.97 Belki de 

sadece Várad Beylerbeyi’nin Apafy’nin tutarsız tutumu nedeniyle duyduğu endişeler 

(Habsburglara karşı düzenlenen sefere geç iştirak etmesi, erken uzaklaşması ve eline 
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geçen kaleleri terk etmesi), ayrıca Thököly ile Erdel arasında sarayda su yüzüne 

çıkan anlaşmazlıklar İstanbul’u, mülteciler sorununu Erdel’i işe karıştırmadan 

çözmeye yöneltmiş olabilir. Orta Macar diye anılan devlet biçimi kavramı da 

muhtemelen bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

Thököly 1681 sonbaharında Géczy, Radics ve Tunyog’u bağımsız bir 

prenslik kurma düşüncesiyle elçi olarak sadrazama gönderdiğinde onun bu talebinin 

Erdel elçilerinin entrikalarına rağmen yine de olumlu karşılanacağı kesindi. 

Avusturya İmparatorluğu’nun elçisi Kunitz’in bildirdiğine göre Thököly’nin elçileri 

9 Ocak 1682 tarihinde sadrazama Thököly’yi Macar kralı ilan etmesi talebinde 

bulunmuşlar, iki yıl içinde tüm ülkenin Thököly’ye boyun eğeceği ve Osmanlı 

sarayına yıllık vergi ödeyeceği konusunda söz vermişlerdir. Sadrazam da, 

seraskerliğe atanan ve kendi güçlerinin yanı sıra Ocsakov, Rumeli ve Jenő valilerinin 

birlikleri, yeniçeriler ve sarayın topçu birliklerinin de emrine verildiği Budin Valisi 

Uzun İbrahim Paşa’nın da kendilerine destek olacağı sözünü vermişti. 

Thököly, Mayıs 1682’de bizzat Budin’e gitmiş, vali de kendisini devlet 

yöneticilerine yakışan bir şekilde kabul etmiştir. Thököly Uzun İbrahim Paşa’yla  

Alman İmparatorluğu ile Osmanlı sarayı arasındaki bir aracı gibi kısmen barış 

konusunda kısmen de kendi özel işleri hakkında konuşmuştu. Büyük bir olasılıkla  

daha sonradan kendisine ve Orta Macar halkına bahşedilen ahidnamenin içerdiği 

talepleri bu vesileyle Uzun İbrahim Paşa’nın önüne getirmişti. Bunun dışında ortak 

askeri girişim planları hakkında da görüş alışverişinde bulunmuşlardı.98

26 Temmuz 1682’de Osmanlıların o ana kadar göndermiş olduğu en güçlü 

Türk ordusu Uzun İbrahim Paşa’nın yönetiminde Macaristan’daki isyancılara destek 
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için Peşte düzlüklerinden hareket etti. Yolculuk sırasında Paşa Ónod’u ele geçirdi ve 

Thököly’nin orduları tarafından daha önceden kuşatma altında tutulan Kassa’nın 

aşağılarına kadar geldi. Osmanlı ordusunun varışından iki gün sonra 14 Ağustosta 

kale teslim oldu. Thököly birlikleri daha sonra Eperjes, Lőcse ve diğer kalelerini 

aldılar. Daha sonra Türklerle birlikte Fülek’e hareket ettiler. Apafy padişahtan sefere 

katılmak için daha Şubat 1682’de emir almış olduğundan dolayı eylül başlarında 

Erdel ordusu ile birlikte gelmişti. István Koháry’nin kahramanca savunması 

nedeniyle kalenin kuşatılması uzadı. Kalenin alınmasından sonra 16 Eylülde (başka 

kaynaklara göre 17 Eylülde) İbrahim Paşa Thököly’yi Orta Macar kralı ilan etti ve 

kendisine Osmanlı sarayına bağlılık statüsü ifade eden hükümdarlık belgeleri verdi. 

Aynı zamanda padişah tarafından 10 Ağustos 1682’de Thököly’ye bahşedilen 

ahidname ilan edilmiştir. Bu ahidnamede Osmanlıların Orta Macar halkına ve 

Erdel’e yıllık kırk bin altın kara kuruş gelir karşılığında koruma sağlanacağı taahüt 

edilmişti. Padişah ise Thököly’nin talebine cevap verdiği 1093 Şaban ayı 6’sından 

(10 Ağustos 1682’den) itibaren kendisine sadık ve itaatkar olması, yıllık vegisini 

ödemesi, ordularıyla Osmanlılarının seferlerine katılması ve ülkesinin halkı 

tarafından hükümdar olarak tanınması koşuluyla Orta Macaristan üzerindeki 

hakimiyetini garanti etti.  

Diğer ahidname Orta Macar halkına hitaben ‘halkın isteği’ üzerine 

düzenlenmiştir. Bu Thököly’nin çağdaşları tarafından da bilinmektedir. Söz konusu 

ahidname 1083 Şaban ayının ilk on günü içerisinde (5 - 14 Ağustos 1682’de) 

düzenlenmiştir ve on dört madde içermektedir.99 Bu on dört maddenin önsözünde 
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kelimesi kelimesine söz konusu ahidnamede Orta Macar halkının Osmanlı 

Sultanı’ndan istekleri yazılıdır. 

Ahidnamenin birinci maddesinde Gábor Bethlen’in haleflerinden biri olan 

Kont İmre Thököly’nin her daim sadık ve samimi olduğundan dolayı padişahın 

koruması altına aldığı yazılıdır. Kendisinin ve eşinin mal varlıkları Osmanlı sarayının 

koruması altında bulunmaktadır. 

İkinci maddesinde İmre Thököly’nin ölümünden sonra Macar halkı Osmanlı 

sarayının onayı ile özgür olarak krallarını seçebilir, ancak bu kral Katolik 

mezhebinden olamaz. Macar krallığı için Katolik bir kral çıkarsa o zaman bu aday 

Osmanlı sarayı tarafından reddedilir ve kovulur.  

Üçüncü maddede Osmanlı sarayı hediye vergisini arttırmayacağını ve 

koruması altındaki Macarlar ile Hırvatların serbestçe yaşayacaklarına söz verir. 

Bundan böyle reformcuların ve Evangelistlerin dini vecibeleri takibata 

uğramayacaktı.  

Dördüncü maddeye göre Macaristan ve Macaristan’a bağlı illeri bundan 

böyle savaş seferleri adı altında harap edilmeyecek ve ülkenin tebaası ve vatandaşları 

köle yapılmayacaktı. 

Beşinci maddeye göre Osmanlı ve Orta Macar orduları tarafından 

Almanlardan kurtarılan kale, şehir ve küçük yerleşim birimleri Orta Macaristan’ın 

egemenliği altına girecektir.  

Altıncı madde Orta Macaristan’ın nüfusunun artırılması ve iskan edilmesine 

yöneliktir.100
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Yedinci maddede Osmanlı sarayı Almanlara yapılan antlaşmalar sırasında 

Orta Macar halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmayı taahüt eder.  

Sekizinci madde Almanlardan herhangi bir talep olması durumunda Osmanlı 

sarayı bu konuda desteğini garanti eder.  

Dokuzuncu maddeye göre Vasvar Barışı’nın ahidname maddeleriyle uyumlu 

olan şartlarına uyulacaktır.  

Onuncu maddeye göre düşmanca davranış gösteren Cizvitler, piskoposlar ve 

baş piskoposlar Orta Macar kralı ve halkı tarafından ülkeden kovulacaktır. Yerlerine 

ise reformcular ve Evangelistler yerleşecektir. Böyle bir şeye gerek olduğu takdirde 

bu sarayın da desteğiyle gerçekleşecektir. 

On birinci maddede sınır boylarının ikili vergilendirmeye tabi olduğu 

belirtilmiştir. Osmanlı sarayı vergileri arttırmayacağına ve halk arasında haksızlık 

yapmayacağına taahüt eder. 

On ikinci madde ticarete ilişkindir. Tüccarlar gümrük ödedikten sonra 

mallarını ülkeden serbestçe çıkarıp, ülkeye serbestçe mal sokabileceklerdi.  

On üçüncü madde Orta Macaristan’ın saraydaki temsilinden söz eder. Her yıl 

vergi getiren ve ülkenin içişleri hakkında görüş bildiren elçileri (kapıkedhüdaları) 

için saygıda kusur edilmeyecektir. 

On dördüncü maddeye göre yılda ödenecek olan kırk bin kara kuruş vergi 

padişahın halefleri tarafından da artırılmayacaktır.  

Thököly ahidnamenin metnini açıkça gizlemiştir. Çünkü metni Ocak 1683’te 

toplanan Kassa meclisinde kamuoyuna açıklamak niyetinde değildi.101 Meclisteki 

temsilcilerin Osmanlılarla oluşturulan birliğin yararlı olup olmayacağına ilişkin 
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endişeleri bulunmaktaydı. Gerek 1682 yılındaki seferin sonuçları gerekse ortaya 

çıkan başka durumlar onları düşündürüyordu. Osmanlı ordularının neden olduğu 

zararlar üzerine yapılacak görüşme sadrazam tarafından Thököly ile 

gerçekleştirilecek buluşmanın tarihine ertelenmişti.  

Thököly ile İbrahim Paşa’nın ordularının Fülek yakınlarında kamp kurdukları 

sırada, Osmanlı sarayı özellikle sadrazamın baskısıyla Alman İmparatorluğu’na karşı 

yapılacak olan sefere karar vermişlerdi. Sadrazamın birkaç ay süren entrikaları bu 

kararın önüne geçmişti. Sonunda 6 Ağustos 1682’de  divanın onayı alındı. Haklı 

olarak bu seferin hedefinin Viyana olacağı düşünülüyordu.  

Buradaki sorun sarayın Thököly’ye Viyana seferi sırasında ne gibi rol biçtiği 

idi. Öyle gözüküyor ki; şahsi çıkarları, Fransa’nın politikası ve Osmanlı sarayının 

saldırgınlığının yanı sıra  Kuruc isyanı sadrazamı bu kararı vermeye iten etkenlerden 

yalnızca biriydi.  

Daha sonra İstanbul’daki ikameti sırasında Thököly Dimitri Kantemir’e Kara 

Mustafa Paşa’nın Viyana’ya karşı kışkırtılma sorumluluğunu kabul ettiğini 

belirtmiştir. Bu vesileyle A. Mavrokordatos’a da şikayetçi olmuş; muhtemelen onun 

iftiraları sonucunda Kara İbrahim Paşa tarafından 1685’te zincire vurulduğunu 

söylemiştir. Thököly’nin suçsuzluğunun Kara Mustafa Paşa’nın hazinadarı İbrahim 

Paşa da ispat etmiştir.    

Eszék’te ne hakkında konuştukları daha sonrasında da bir soru işareti olarak 

kalacaktır. Somut verileri söz konusu görüşmede yer alan A. Mavrokordatos’ta da 

bulunmamaktadır. Ordunun durumu ve askeri işbirliği hakkında konuşulduğu 

kesindir.102 Silahdar Tarihi bunun hakkında şöyle yazar: “o gün (12 Haziranda) Orta 
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Macar Kralı İmre Thököly de sefere ilişkin sorunları tartışmak üzere az sayıdaki 

maiyeti ile birlikte serdara gelmiş ve iç çadırda gizli olarak üç saatten fazla kalmıştır. 

Serdar kendisini Viyana kralı yapmaya söz vermiş ve Pozsony kalesinin alınması 

işini ona vereceğini bildirmiştir. Bu vesileyle emrine büyük bir Müslüman ordusu 

verecektir...” Bunların dışında Osmanlı İmparatorluğu ile Thököly prensliğinin diğer 

sorunları veya mağduriyetleri hakkında da görüşüp görüşmedikleri bilinmemektedir. 

Her durumda Thököly Viyana’ya yapılacak saldırı hakkında burada bilgi edinmiştir. 

Bu girişimin risklerini idrak etmiş olmalıydı. Çünkü Alman İmparatoru’nun diğer 

devletler arasındaki durumunun olumlu olduğunu biliyordu. Aynı şekilde kendisini 

kullananın sadrazam olduğunu ve bu durumun tersine çalışmadığını da bilmesi 

gerekirdi. Thököly’nin politikasında Viyana’nın kuşatılmasına değin hep bir 

Habsburg taraftarı versiyonun eğilimi de mevcuttu. Ancak öne sürdüğü koşullara 

Viyana sarayının cevabı barışın ihlal edilmesinden sonra gelmiştir.  

Osmanlı ordularının Viyana’daki yenilgisini daha sonraki yıllarda Kurucların  

yenilgileri izlemiştir. Thököly taraftarlarının sayısı azalmış ve Alman 

İmparatorluğu’na karşı gerçekleştiren ve yenilgi ile sonuçlanan muharebelerden 

sonra 1685’te Várad Valisi Thököly’yi hapsetmiştir. Bununla da tüm hareket 

gerçekten dağılıp gitmiştir.  

Görülüyor ki; Osmanlı sarayı mülteciler ve Thököly ile olan ilişkisini daima 

kendi çıkarları doğrultusunda yürütmüştür. Habsburg karşıtı girişimlerinden karlı 

çıkacağına inanmadığı sürece asileri çok az desteklemiştir.103 Habsburglarla herhangi 

bir çatışmaya girmemek için kendisini Erdel’le temsil etmiştir. Özellikle de kendisi 

Avrupa’nın diğer bölgeleriyle ilgilendiği süre içinde. Kuruc elçilerinin göz 
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kamaştırıcı teklifleri ve bu harekete duyulan kesin sarsılmaz inanç sarayı sonunda 

Macar Devleti’nin kuzey ve kuzeydoğu kalıntılarıdan bağımlı bir devlet oluşturmaya 

yönlendirmiştir. Ancak Türklerin istekleri bundan daha fazla olup Thököly 

tarafından da desteklenmiştir.  

Eğer Thököly 1678’de varmış olduğu ve özellikle de böyle düzensiz bir halk 

topluluğu arasında Türklerin yalnızca kendi çıkarları peşinde olduğu düşüncesine 

sadık kalmış olsaydı o zaman hayatının ikinci yarısını kesinlikle başka türlü yaşamış 

olacaktı.”104

 

 

8. MÜLTECİ THÖKÖLY  (1699 - 1705) 

 

26 Ocak 1699 tarihinde imzalanan105 ve 16 Şubatta I. Leopold tarafından 

takviye edilen Karlofça Barışı Viyana’nın Türkler tarafından kuşatılmasıyla başlayan 

ve yaklaşık yirmi yıl süren savaşın da sonunu getirmiştir. Zayıflayan Türk 

egemenliği Temesköz dışında tüm Macaristan’dan çekilmiş ve Karlofça Barışı’nın 

onuncu maddesinde gelecekte Macaristan’ın içişlerine karışmayacağına, 

Macaristan’da gidişattan hoşnut olmayanları (yönetime muhalif güçleri) 

desteklemeyeceğine, onlarla herhangi bir ilişki kurmayacağına dair taahütte 

bulunmuştur. Türkler kendilerine sığınan Kurucların affedilmelerini ve yurtlarına 

geri dönebilmelerini de arzu etmekteydiler. Avusturya İmparatorluğu ise Türklerin 

bu düşüncesine katılmayarak yalnızca sığınmacıların eşlerine onları peşinden 

gidebilme iznini verir. Aslında Türkler de Thököly’nin iadesine ilişkin talebi yerine 
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getirmeye gönüllü değillerdir. Bir zamanlar padişah tarafından kendisine unvan 

verilen Kuruc prensinin geri verilmesi Osmanlı sarayının kabul edemeyeceği bir 

prestij kaybı anlamına gelmektedir.106

Barışla birlikte Habsburg monarşisi ve Osmanlı İmparatorluğu ilişkileri 

tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Başlangıçta fanatik Müslüman yığınlarının 

öfkesinin hain olarak damgalanan yönetimi ortadan kaldıracağı, hükümeti devireceği 

düşünülür. İç sıkıntılar ve askeri zafiyet ve isyanlar çabuk bastırılır. Osmanlı 

İmparatorluğu yönetimi yapılan barışa sevinmektedir. Bu antlaşmanın bedeli 

Avusturya İmparatorluğu önünde küçük düşmek olmuş olsa da  bu antlaşmaya sadık 

kalmak niyetindedir.107

Thököly başlangıçta durumu ve güç dengelerini tümüyle yanlış 

değerlendirmiştir. Barış görüşmelerinden hemen önce İngiliz aracılarına ulaştırdığı 

notunda kendisi ve Erdel prensiyle ayrı bir barış antlaşması imzalamasını ve miras 

hukuku çerçevesinde yalnızca Erdel’i değil, Kassa’ya kadar Partium’u da almayı 

arzulamaktadır. Barış antlaşmasının imzalanması ilk anda onu yıkmıştır çünkü barış 

antlaşmasının metninde kendisini ve arkadaşları asi olarak adlandırılmaktadır. Fakat 

barış antlaşmasından hemen sonra savaşın alevleneceğine dair içinde bir inanç 

doğmuştur. İlk haftalarda Osmanlı sarayı da tereddüte düşmüş, sadrazam Thököly’yi 

cesaretlendirmese de olaylara karşı onu hazır durumda ve yedekte tutmayı tercih 

etmiştir. Ancak barışın kalıcı olacağı gittikçe daha açık bir biçimde ortaya çıktıkça 

Thököly’nin durumu da aşama aşama kötülemiştir. Siyasi olarak Osmanlı sarayından 

yalıtılmış, maddi olarak da zor duruma düşmüştür.108
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Karlofça Barışı’na göre Türk hükümeti, mültecileri sınırdan uzak düşen iç 

kesimlere yerleşecektir. Osmanlı sarayı başlangıçta bin iki yüz elli Kuruc askeri için 

Anadolu’da değil, Bulgaristan’da, Niğbolu’dan güneye doğru Tuna’dan yaklaşık 

dokuz saatlik mesafedeki Csiprovac’da bir yerleşim yeri belirlemiştir. Aslında bu 

bölge savaş sırasında tamamen yakılıp yıkılmış bir bölgedir. Mülteciler bu durumu 

protesto ederler, fakat daha sonra kabullenmek zorunda kalırlar. Çünkü sarayın 

kendilerine yaklaşımı değişmiştir. Mülteciler imparatorluğun çeşitli bölgelerine 

dağıtılacakları korkusunu yaşamaktadır.109

Başlangıçta mültecilerin önderi Thököly’nin de Csiprovac’a yerleşmesi 

tasarlanmıştır. Avusturya İmparatorluk elçisi Kont Oettingen’in protestosu üzerine 

sadrazam niyetini değiştirir ve prensin kendi adına gitmesine bile izin vermez. 

Oettingen, Karlofça Barışı’nın gizli antlaşmasına atıfta bulunarak Thököly’nin 

Karadeniz Bölgesi’nin çok uzak noktalarına sürülmesini arzu etmektedir. Ancak bu 

arzusu yerine getirilmez ve prensin İstanbul’da kalmasına izin verilir. Galata 

mahallesinde saray tarafından kendisine verilen eve yerleşir. Ancak başkentteki 

ikametgahı kendi sarayları gibi şaşaalı değildir. Siyasete katılım hakkı da 

bulunmamaktadır. Türk hükümetinin yardımı dışında başka geliri de yoktur. Bu az ve 

gittikçe azalan yardımı eşi, kendi maiyeti hatta kısmen mültecilerin giderlerinin 

karşılanması için paylaştırması gerekmiştir. Parasızlık günlük bir dert olmuş ve yavaş 

yavaş sefalet getirmiştir.110  

Siyasi olarak da giderek tek başına kalmıştır. Şubat 1700’de yeni Fransız 

elçisi Marki Ferriol başkente gelmiştir. Onu kabul eden yüksek rütbeli memurlar ile 

yabancı elçiler arasında Thököly’nin vekili de bulunmaktaydı. Viyana Karlofça 
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Barışı’nı çiğnendiğini ifade ederken Thököly giderek yalnız kalmasından dolayı 

şikayet etmektedir. Thököly savaşın yeniden başlamasını istemektedir. Kasım 

1700’de sadrazam Thököly ve  maiyetindekilerin dört gün içinde İstanbul’u terk 

etmesi ve Bursa’ya taşınmasını emreder. Thököly padişahtan görüşme talep eder 

ancak onu divana bırakmazlar. Fransız elçisinin araya girmesiyle bu emir iptal olur. 

Thököly başkentte kalmaya devam eder ancak Galata’dan çıkıp bir zamanlar prenslik 

elçilerinin oturduğu eve taşınması emredilmiştir. Artık bütün adımları dikkatle 

izlenmekedir. Umutsuzluk ve karamsarlık içindeki Thököly bir an için kız 

kardeşlerinin aracılığıyla imparator tarafından affedilmesini talep etmeyi düşünür. 

Macaristan’daki savaşlar zamanında XIV. Louis’in vekili olarak tanıdığı ve o 

dönemden beri arkadaşı olan Marki Ferriol Thököly’yi böyle bir adımın hayatına mal 

olacağı konusunda uyarır.111

1701 sonbaharında başkentte yayılan veba hastalığından korunmak için 

Thököly Edirne’ye gider. Ancak saraydan daha önceden bir izin almadığı 

gerekçesiyle sorgulanır. Kendisine gönderilen kaymakama: “Özgür bir insan 

olduğumu sanıyordum” der. İstanbul’a getirilir, birkaç gün sonra maiyeti ile 

Anadolu’da İzmit’e gitmesine karar verilir.112  

İzmit’teki sürgün hayatı Thököly için başkentteki yabancı elçilerle 

ilişkilerinin tamamen kopması anlamına gelmektedir. İzmit’e gittikten sonra Marki 

Ferriol’un adamı kapısını çok seyrek çalar olmuştur. Hatta mültecilerle teması bile 

olanaksız hale gelmiştir. Zaten uzun süredir dertleriyle ve onların ihtiyaçlarıyla 

ilgilenmemektedir. Onlar adına yapabileceği tek şey Fransız elçisinden onları Fransız 

ordusuna almalarını istemek olmuştur. Bu kesin yalıtılmışlık hali ve artık ağır sefalet, 

                                                 
111 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 167. 
112 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 167. 

 103



umutsuzluk ve hepsinin ötesinde gittikçe bozulan sağlık durumu Thököly’nin o 

zamana kadarki amaçlarını ve düşüncelerini terk ederek, Osmanlı sarayını da 

kafasından çıkarıp atmasıyla sonuçlanır. Bu kötü yazgı Thököly’nin gözünü açmış, 

Hıristiyan bir ülkeye taşınarak orada Katolik inancına dönmeye karar vermiştir. 

Fransa’ya karşı beslediği büyük sempatiyle başka ülkelerden çok buraya sığınmayı 

ister. Eğer Fransa kralı onun ülkesine yerleşmesini kabul ederse en azından Fransa 

üzerinden Roma’ya, kendisine destek  sağlayacağına söz veren Papa’ya gidebilmeyi 

ve hayatının arta kalan kısmını orada huzur içinde doldurmayı planlamaktadır. Ama 

Fransız kralı onu Fransa’ya kabul ederse, kralın uygun bulduğu şehirde kendi 

rütbesine uygun bir destek almayı kabul edecek ve bu olanağı İtalya seçeneğine 

tercih edecektir. Fazla seçenek bulunmamaktadır. Sağlık durumu kötüye gitmektedir. 

Fransa kralı onu kabul ederse Osmanlı sarayından Kudüs’e gitmek için izin alarak 

Suriye’den Fransız gemisine binip, Fransa’ya gitmeyi tasarlamaktadır. Bu 

topraklardan ayrılmanın tek yolu budur.113

XIV. Louis prensin bu isteğini reddeder. Ferriol’a yazdığı mektupta Thököly 

ile yapılacak bir işinin kalmadığını belirtmekte, Macaristan’da bütün prestijini 

kaybetmiş kötü yazgısının onu Katolik dinine çevirmiş olması dışında bir önem 

taşımadığını söyler. Tam da bu nedenden dolayı Roma’ya gitmesinin daha iyi 

olacağını ve Ferriol’un bu planın gerçekleşmesi için elinden geleni yapmasını 

emreder.114  

Bu arada Ferriol, Thököly’yi İstanbul’daki Cizvit misyonerlerinin başı olan 

peder Braconnier’le tanıştırır. Peder bu din değişikliği planını heyecanla 

karşılamıştır. Dini açıdan düşünülecek olursa Cizvit tarikatı için Protestanlığın 

                                                 
113 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 168. 
114 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 169. 
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Macaristan’daki kahramanı konumundaki bir adamın din değiştirmesi ve bunun için 

de kendilerinin aracı olması onlar için bir gurur kaynağı olacaktır. Ferriol’a 

bildirdiğine göre, Braconnier Avusturya İmparatorluk siyasetinin bir taraftarıdır ve 

Thököly’nin bütün dünya önünde din değiştirmesiyle mülteci hareketinin darbe 

alacağını ve Thököly gibi Osmanlı sarayının desteğine ihtiyacı olan ve yeniden 

örgütlenen Habsburg karşıtı Macar muhaliflerine büyük bir darbe vurulacağını 

önemsememektedir. Prense Fransa’da kabulu için destek vereceğini, bu 

gerçekleşmediği takdirde şahsen Papa’ya gideceğini, Papa’nın da kendisini kabul 

edeceğini ve bu isteğini yerine getireceğini iddia ederek umutlandırdığı prensi bir din 

değiştirme beyanı hazırlamaya ikna etmiştir. Bu beyanı ele geçiren Cizvitler, Macar 

Protestanlarının siyasi önderinin yanılgılarından dolayı pişmanlık duyarak ve ikna 

olarak Katolikliğe geri döndüğünü bütün dünyaya haykırmışlardır.115  

Thököly bir süre daha umut etmiş ancak iyi haberlerin gelmesini boşuna 

beklemiştir. Ferriol Fransa’ya yapacağı yolculuk konusunda  kendisine o kadar 

güvence vermiştir ki, Ferriol’a Macaristan’daki ve Erdel’deki tüm taleplerinden 

vazgeçtiğini bildirir. Braconnier ise gerçekten bu yolculuğun gerçekleşmesi için çok 

gayret etmiştir. 1703 yılının sonlarına doğru Versay’a gitmiş ve Thököly’nin ülkeye 

kabul edilmesinin dini ve siyasi avantajlarını anlatmıştır. Böyle bir hareketin Kral XI. 

Louis’nin kötü dönemlerinde bir zamanlar müttefiki olan kişileri yalnız 

bırakmadığını göstererek Rákóczi ve adamları üzerinde büyük etki yaratacağını 

anlatmıştır. Tüm bunlara karşın kralı daha önceki kararını değiştirmeye ikna 

edememiştir. Bizzat Roma’ya gitmesi ve Papa’yla görüşmesi de bir sonuç vermemiş 

ve XI. Papa Clément’in de onayını alamamıştır. Ne Fransız kralının ne de Papa kabul 

                                                 
115 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 169-170. 
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ettiği Thököly yavaş yavaş hayaller kurduğunun farkına varmıştır. Hastalığı gittikçe 

daha da ağırlaşmıştır. 1704’ten itibaren artık odasından bile çıkamaz hale gelmiştir. 

Karısının ölümüyle tamamen yalnız kalmıştır. Macaristan’daki savaşların yeniden 

alevlenmesi soluk da olsa bir umut ışığı belirlemesine yol açmış, fakat bu da içinde 

bulunduğu durumda bir değişikliğe neden olmamıştır.116

1705 Eylül başında peder Braconnier artık ölüm döşeğinde olan Thököly’yi 

yeniden din değiştirmesi hakkında şaşaalı bir beyanatta bulunmasını istemiş, ancak 

bundan sonuç alamamıştır. Tamamen yapayalnız olarak 13 Eylül 1705 tarihinde 

hayata gözlerini kapamıştır.117 Mezarı 1906 yılında Macar Meclisi’nin kararıyla 

giderleri ülke tarafından karşılanmak suretiyle İzmit Büyük Ermeni Mezarlığından 

alınarak büyük törenler eşliğinde ülkesine taşınır. Késmárk’ta Evengalist Kilisesi’ne 

gömülmüştür.118

Thököly’nin mezartaşında Latince şunlar yazmaktadır: “Burada kahramanca 

işler görmüş olan, vatanın hürriyetini korumak için cesaretle yapılmış bahadırlıkları 

ile bütün Avrupa’da ün kazanmış, Macaristan ve Transilvanya Prensi, çok meşhur 

Thököly İmre de Kaesmark yatmaktadır. Talihin dalgalanmalarını yaşadıktan sonra, 

Macaristan için tam hürriyet ümidlerinin belirdiği bir sırada sürgüne gitti. Asya’da 

Bitinya körfezindeki İzmit’te, kendisine ait “Çiçekler tarlasında” ömrünü tamamladı. 

İnanca erişin 1705 yılında, 47 yaşında iken, 13 Eylülde öldü.”119

Birinci Dünya Savaşı sonunda Trianon Antlaşması’yla Késmárk 

Çekoslovakya’ya verilmiş, memleket topraklarına yerleştirilen mülteci külleri tekrar 

yurt sınırların dışında kalmıştır. 

                                                 
116 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 170. 
117 Benda, “A bujdosó Thököly (1699 - 1705)”, a.g.e., s. 171. 
118 Révai Nagy Lexikona, s. 249. 
119 Eyice, a.g.e., s. 69-70. 

 106



Kocaeli’nin İhsaniye ilçe belediyesinin kaynaklarında Thököly hakkında şu 

bilgilere yer verilmektedir: “Günümüzde Gölcük Devlet Hastanesinin bulunduğu 

yere daha düne kadar “Macar Mezarlığı” denirdi. Bu ismin verilme sebebi ise 

Osmanlı Devletine sığınan Orta Macar Kralı Thököly İmre ve adamlarının buraya 

yerleşmeleridir. Belgelere göre Thököly İmre 1695 yılında ailesi ve yirmi adamıyla 

İstanbul’a gelmiş, daha sonra kendisine İzmit’te bir çiftlik verilmiştir. Bu çiftliğin 

yeri de Kilaz Deresi ve Yuvacık yolu civarıdır. Kazıklı’daki Macarlar Osmanlıların 

Avrupa’daki fetihleri sırasında getirilerek yerleştirilmişlerdir. Geldiklerinde 

Hıristiyan olan Macarlar zamanla Müslümanlaşarak halkın içine karışmıştır. Saraylı 

ve Örcün’de bulunan kitabelerdeki Macaroğlu gibi ibarelerden onların müslüman 

olarak içimize karıştıklarını anlıyoruz.”120

 

                                                 
120 http://www.ihsaniye.bel.tr/images/syf/tarihce.htm 
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V. SONUÇ 

 

Osmanlılar Balkanlarda ve Orta Avrupa’da uzun süre siyasi hakimiyet 

kurarak bu bölgeleri yönetmiştir. Özellikle Balkanlardaki hakimiyetin devamlılığını 

sağlamak ve buralarda güvenli ve sağlam bir idare tesis edebilmek için Macaristan’ı 

ele geçirmeye çalışmışlar, daha sonra Macaristan’ı tamamen kontrol altına almak için 

gayret göstermişlerdir. Osmanlıların Macaristan politikasını anlamak amacıyla İmre 

Thököly’nin yaşamını incelemek gerekmektedir çünkü İmre Thököly Macar tarihini 

açısından önemli bir şahsiyet olduğu kadar Türk tarihinde de çok kritik bir dönemde 

karşımıza çıkmaktadır. İki taraf arasındaki münasebetler bize, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun o dönemlerdeki gerçeklerini daha iyi analiz etme fırsatını 

sunmaktadır. Bununla beraber, İkinci Viyana Kuşatması’nı değerlendirmek ve 

Osmanlılara bağlı diğer uluslar gibi Macarların da bu dönemdeki yaklaşımlarını 

incelemek için bir çıkış noktası teşkil etmektedir. Thököly’yi etkileyen ve belirli 

ölçülerde onun da etkilediği bu kuşatmanın sonuçları, araştırmanın detaylarında 

incelendiği üzere her iki taraf için de can alıcıdır. 

1526 - 1541 yıllarında Osmanlılar bölgeyi dolaylı olarak yönetmek yolunu 

seçmişler ve Macar asilzadesi olan János Szapolyai’nin Macaristan krallığını kabul 

ederek onu himayelerine almışlardır. Szapolyai’nin ölümünden sonra I. Süleyman bu 

bölgede Budin Beylerbeyliğini oluşturmuş ve bu beylerbeylik aracılığı ile bölgeyi 

doğrudan yönetmeyi tercih etmişlerdir. 1606 yılındaki Zitvatorok Antlaşması 

Osmanlıların bir bakıma Avusturyalıların elinde  bulunan topraklar üzerindeki hak 

iddiasından vazgeçtiğini belgelemektedir. Daha sonraki dönemlerde ise Macarların 

Habsburglara karşı ayaklanma ve isyanlarından yararlanarak seferlere çıkacaktır ki 



İkinci Viyana Kuşatması da bu seferlerden biridir. Bu açıdan bakıldığında 

Osmanlıların Macarların milliyetçiliğini öne çıkarmadaki amacı daha rahat 

anlaşılmaktadır. Budin valilerinin resmi yazışmalarında Macarcayı kullanmaları, 

Macarca kullanımını özendirmeleri bilinçli politikalardır.1 Benzer amaçlarla, 

Protestanlığa mensup olanları desteklenmiş, siyasi mültecileri koruması altına 

almıştır.  

İmre Thököly’nin yaşadığı dönemler Avrupa’nın Osmanlılarla temaslarına da 

ışık tutmaktadır: İkinci Viyana Kuşatması’nda çelişen çıkarlarına rağmen biraraya 

gelen Hıristiyan kuvvetleri, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin dahil olmak için 

başvuruda bulunduğu Avrupa Birliği üyelerinin bazı önyargılarını açıklamak 

konusunda belki bizlere yardımcı olabilir. Özellikle Katolik - Protestan çekişmeleri 

ve sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda Müslümanlıktaki hoşgörünün ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dini konulara yaklaşımının olumlu sonuçlarını kavramamızı da 

kolaylaştırmaktadır. 

Bu araştırmada değinmiş olduğumuz Viyana Kuşatmaları ise başlı başına 

büyük ve önemli konulardır. Viyana Kuşatmalarından asırlar sonra, Osmanlı ve 

Avusturya İmparatorlukları yerini Türkiye ve Avusturya Cumhuriyetlerine 

bırakmıştır ancak kuşatmaların izleri hala görülebilmektedir: “Viyana’nın 

merkezinde Freyung Meydanında “Türk Saldırısı” (Heiden schuss) denilen bir fırın 

vardır. Türkler Viyana kuşatmalarında Viyana’nın ortasına kadar tünel kazıyorlar. 

Fırın sahibi Schulz fırınında bulunan kovalardaki su üzerindeki çizgilerden ve Allah 

Allah nidalarından Türk askerlerinin şehrin altında olduğunu anlıyor ve Viyanalıların 

yardımıyle tünelin kapağını açıp oraya su boşaltarak Türk askerlerinin şehir 

                                                 
1 Takáts, Sándor, Macaristan Türk Âleminden Çizgiler, Çeviren: Sadrettin Karatay, Devlet Kitapları, 
Birinci Basılış, Milli Eğitim Basımevi 1000 Temel Eser, İstanbul, 1970, s. 26. 
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merkezine girmesini önlüyor. İşte şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan bu yerde 

şimdi “Türkenchanz park” (Türk  Tabyası) bir park vardır. Avusturya şarap 

mahzenlerinin adı da yine bu mahzenler Türk askerleri tarafından açıldığından 

“Türkenkeller”dir (Türk Mahzenleri). Bu açılan tüneller sebebiyle bugünkü 

Viyana’da metro sistemi daha kolayca sistemleştirilmiştir. Schlossberg Sarayı 

Kilisesi’nin dört ton ağırlığındaki çanı bile demirci bir Türk Ustası yaptığı için 

“Türkenglocke” (Türk Çanı) adı verilmiştir.  

Türk’ün hayat tarzı, zevki, özellikle mehter müziği Avusturyalıları çok 

etkilemiştir. Wolfang Amadeus Mozart bile mehter müziğinden etkilenerek “Die 

Entführung  aus dem Serail” (Saray’dan Kız Kaçırma) operasının müziğini mehter 

müziğinden aldığını bugün bütün dünya bilmektedir. Mozart’ın “Türk Marşı”, Joseph 

Haydn’ın “Militarsin fonie” (Asker senfonisi) hep Türk müziğinin ürünüdür.2  

Bu araştırmanın neticesi olarak değinmek istediğimiz bir diğer konu ise, 

farklı milletlerden tarih yazarlarının konulara çok farklı bakış açıları ile 

yaklaştıklarıdır. Bir tarihi gerçeği incelemek üzere yola çıkıldığında ulaşılabilen 

kaynakların yeterli olup olmadığı kadar bu kaynakların tarafsızlığı da sorgulanabilir. 

Macar kaynaklarında Türklerden bahsediliş şekli ile konunun Osmanlı kaynaklarında 

yer alış biçimi arasında bazı durumlarda ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Macar 

Tarihçisi Sándor Takáts der ki: "Yüzyılın inanış ve telâkkileri geçmişin hatıralarını 

sağlam bir çimento harcı gibi öylesine birbirine tutturmuştur ki, onlara dokunmamız 

ve birbirine uymayan kısımları ayırmamız ancak uzun ve yorucu çalışma ile 

başarılabilir. Bizim de böyle bir çalışmaya sık sık başvurmamız gerekmektedir, 

çünkü geçmişimizin yazılı yadigârlarının çoğu bugün bile meçhuldur. Bu sebeple, 

                                                 
2 Kreutel, Richard F., Viyana Önlerinde Kara Mustafa Paşa, Almancadan Çeviren: Müjdat Kayayerli, 
İstanbul, Esra Yayınları,  1994, s.169-170.  
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araştırıcı o meçhullerden birkaçını aydınlığa çıkarmak isterse tarihi hakikatı ortaya 

koyabilmek için her zaman eski an’anevî inanışı, kökleşmiş telâkkileri yıkmak 

zorundadır.”3

Buradan hareketle, kendi tarihimize sahip çıkabilmek adına o tarihi doğru 

şekilde öğrenmek ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğu hepimizin 

omuzlarındadır. Dolayısıyla, tarih bilgisi ile her türlü siyasi görüşten ve yerleşik 

inanışlardan tamamen arındırılmış tarafsız kaynaklar tartışmasız çok önemlidir. 

Birden fazla tarafı etkileyen tüm konularda olduğu gibi tarih ile ilgili konuları ele 

alan tüm araştırmalarda geniş bakış açısına yer verilmesi, olayın tüm boyutlarının 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Örneğin, Pozsony’da İmre Thököly’nin Hüseyin 

Paşa ile çarpışmayı reddetmesini değerlendirirken konuya farklı bir açıdan bakmak 

gerekebilir. Kemal Tosun İşletme ve Müesselerde Sevk ve İdare Hüsnü isimli 

eserinde der ki: “Her varlık gibi, insanın da en ilkel gayesi yaşamak ve varlığını 

devam ettirmektir. Sonra insan rahat ve iyi yaşamak ve hayatından memnun olmak 

ister. Bu halde insanın uzun müreffeh bir ömür sürmesine hizmet edecek şeylere 

ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçları karşılayacak vasıtalar maddi ve manevi olabilir. Ve 

bunlar bir fedekarlık ödenerek elde edilebilir. Esasında fertler karşılıksız olarak 

fedakarlıkta bulunmazlar. Bu karşılık ferdin arzusunu sağlayacak, maddi ve manevi 

şimdi veya gelecekte herhangi bir tatmin vasıtası olabilir. Önemli olan çok ferdin 

işbirliğinden her ne mahiyette ve karakterde olursa olsun bir tatmin sağlandığına 

inanmasıdır. Ferdin bir fayda sağlayıp sağlamadığından daha çok gönlünün hoş 

olması veya böyle benimsemesi veya böyle  bir sanı ve iyi inançta bulunmasıdır. 

Ferdin işbirliği sistemine katılmasını sağlamak için, bu işbirliğinden maddi ve 

                                                 
3 Takáts, a.g.e., s. 3. 
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manevi bir tatmin sağlayacağına inanmalıdır. Bu inanç aşılama işinin akli ve 

duygusal olmak üzere iki yönü vardır. Fert işbirliğine katılmakla sağlayacağı 

çıkarlarını ve fedekarlıkları mukayese eder. Kendisine uygun bir dengenin 

kurulduğunu hissederse işbirliğine katılır. Ve orada kalmaya devam eder. Ta ki bu 

denge aleyhine dönsün.”4

Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa tarafından Orta Macar toprakları kaleleriyle 

birlikte alınıp İmre Thököly’ye teslim edildiğinde, Thököly namına oluşan avantaj, 

Pozsony’da Eğri Beylerbeyi Hüseyin Paşa ile birlikte büyük bir düşman kuvvetiyle  

karşı karşıya kalınca riske dönüşmüştür. Hüseyin Paşa’nın serdardan talep ettiği 

yardım da zamanında gelmeyince işbirliğinin devamında faydadan ziyade zarar 

gözüktüğünden birlik bozulmuştur.  

Ahmed Salahaddin Akan İkinci Viyana Kuşatma Kararı isimli eserinde 

İbrahim Alaattin Gövsa’nın ağzından Mustafa Kemal Atatürk’ün İkinci Viyana 

Kuşatması’nı etkileyen olaylar ve kararlar ile ilgili bir konuşmasını naklettikten 

sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerine yer vermektedir: “Sonra diyeceklerdir 

ki, bu adamlar tarih yapıyorlar ama, ne yazık ki, yazmasını beceremiyorlar.5 Bundan 

böyle hem ayıp olur, hem de ricai mahsusa ile tekrar tekrar rica ediyorum, bunu 

burada görelim, yabancı bir kimse duymasın, işitmesin! Mamafih, tarih yazmak tarih 

yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat 

insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”6

 

                                                 
4 Akan, Ahmet Salahaddin, İkinci Viyana Kuşatma Kararı, İstanbul, Baskı Bilgin Ofset Basımevi, 
1970, s. 623-624. 
5 Adı geçen eserde, Mustafa Kemal Atatürk, Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa’nın korkaklıkla 
suçlandığı tarih eserlerini eleştirerek “olayı muhakeme ve tahlil etmeden acele bir hükümle suçlayan 
herhangi bir görüş, hem beşer ruh hallerini, hem askerlik hem de sevk ve idare sanatını bilmemekten 
kaynaklanmaktadır” demektedir. 
6Akan, a.g.e., s. 560.  
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