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Sultanlar Yolu Hýrvatistan

Sultanlar Yolu &ndash; Hýrvatistan Sultanlar yolu&rsquo;nun Hýrvatistan ayaðý 3 eski Osmanlý sancaðýndan geçiyor. Peç, Poje
ve Ýlok sancaklarý. Her üç sancakta eski Osmanlý ve daha sonra Macar imparatorluðu topraklarýnda olan yerler ve buralarda
Türkleri anýmsatan çok þey var. Tabiiki Macarlar ve osmanlýdan önce gelen Avar Türklerinide unutmamak gerekir. Avar Türkleri
Yüzyýldan itibaren bu bölgeye yerleþip Türk medeniyetini buraya yerleþtirmiþler. Slavonya bölgesi ayný zamanda bir Türk tarihi
yataðýda denilebilir. Peç sancaðýna baðlý olan ve þimdiki Macaristan sýnýrlarý içinde olan Mohaç kentinde yürüyüþümüz baþlýy
seyahatnamesinde detaylý olarak anlatýlan Mohaç kasabasýnda günümüzde osmanlýdan kalan bir eser bulunmamaktadýr.
Sultanlar yolu 2008 yýlýnda Sedat Çakýr tarafýndan yeniden keþfedilerek hem tarihe hemde turizme kazandýrýlmýþtýr. 8 ülkede
geçen Sultanlar Yolu için Hollandada kurulan vakýf Türklerdende diðer Hollandalýlardan olduðu gibi ilgide beklemektedir.
Mohaçtan Tuna boyunu takip ederek tarihi 1526 Mohaç meydan muharebesinin olduðu yere varýyoruz. Muharebe alaný Mohaç
þehrinin 8 kilometre dýþýnda ve Satorhely köyü yakýnlarýnda. Açýk hava müzesi olarak tasarýmlanan muharebe alanýnda hem d
olan en kýsa meydan muharebelerinin birinin tarihi anlatýldýðý gibi Macar tarihide anlatýlmaktadýr. Mohaç meydan muharebesi
yanlýz 2,5 saat sürüp kýrkbin askerin ölümü ile sonuçlanmýþtýr. Kanuni Sultan Süleyman savaþý kazanmasýna raðmen Macar k
Lajos&rsquo;u kahraman olarak kabul etmiþtir.
‘’ Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi (Macarca: Mohácsi csata), 29 Aðustos 1526'da, Osmanlý Ýmparatorluðu ve
Macaristan Krallýðý ordularý arasýnda meydana gelen ve Macaristan'ýn büyük bölümünün Osmanlý hakimiyetine girmesiyle son
savaþtýr. Savaþ, sayýca üstün Osmanlý ordusunun hafif süvarileri, o zamana kadar Avrupalýlar'ýn karþýlaþmadýklarý 300 seyya
etkin tüfek kullanýmý sayesinde, Macar ordusunun esas gücü olan aðýr süvarilerini kýsa sürede kaybetmelerini takiben, aðýr bir
yenilgisi ile sonuçlanmýþ, Osmanlýlar Macarlarý hezimete uðratmýþtýr. Savaþ iki saat kadar sürmüþtür.Dünyada en kýsa sürede
yenilgiyle sonuçlanan savaþtýr.
Savaþ, Habsburglar'la yakýnlaþan Macaristan'ý, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlý Devleti'nin, bu konudaki
endiþelerini giderecek taleplerini içeren anlaþma giriþimlerinin sonuçsuz kalmasý üzerine, askeri güç kullanma kararý almasýnýn
sonucudur. Osmanlý Devleti Rumeli'ye geçtikten sonra (1353) Macarlar, Katolik dünyasýnýn öncüsü olarak, Osmanlýlarýn karþýs
çýktýlar; fakat yapýlan çatýþmalarda yenilgiye uðradýlar. Özellikle, iki defa kuþatýldýðý halde (1440 ve 1456) alýnamayan Belgra
Devleti tarafýndan ele geçirilmesi (1521), Macarlara büyük bir darbe oldu, fakat Macar krallýðýnýn gücünü kýrmadý. Belgrad'ýn
alýnmasýndan sonra da Macaristan ve Osmanlý Devleti arasýnda savaþlar devam etti. Sýnýr beylerinden Yahyapaþaoðlu Bâli Be
Kanuni Sultan Süleyman'a Drava ve Sava ýrmaklarý arasýndaki Macar topraklarýnýn alýnmasýný teklif etti. Kanuni'nin Macar
seferine karar vermesine, Kutsal Roma Germen Ýmparatoru V. Karl ileFransa kralý I. François (Fransuva) arasýndaki rekabet
sebep oldu. I. François'nýn Pavia'da V. Karl'a yenilerek esir düþmesi üzerine, François'nýn annesi Louise de Savoie, Chancelier
Dupart'ýn etkisiyle, Ýstanbul'a elçi göndererek Kanuni'den, oðlunun kurtarýlmasý için yardým istedi. Kanuni, V. Karl'ýn gücünü ký
bu yardým teklifini olumlu karþýladý; Osmanlýlara karþýEflak ve Boðdan Voyvodalýklarýyla ile anlaþan Macarlara savaþ açmaya
verdi.
Kanuni Sultan Süleyman, 10 Mart 1526'da Rumeli kumandanlarýna, Anadolu Beylerbeyi Behram Paþa'ya,
BosnaBeylerbeyi'ne ve Kýrým Haný'na sefere hazýrlanmalarý için emir verdi. Sefere Kapýkulu Askerleri, Suriye ve Mýsýr
vilayetlerinin askerleri de katýldý. Kanuni 23 Nisan 1526'da 50.000 - 60.000 kiþilik ordu ve 300 top ile sefere çýktý. Rumeli
beylerinin kuvvetleri de bu orduya katýldý. Yolda Petervaradin, Ujlak, Eszek kaleleri fethedildi. Eszek kalesinde, seferin
hedefinin Budinolduðu orduya bildirildi. Drava Nehri aþýldý ve ordu Mohaç Ovasý'na yaklaþtý. Macar ordusu, Osmanlý ordusunu
karþýlamak üzere, Mohaç ovasýna ordugâh kurdu. Ordunun baþýnda, Macaristan kralý II. Lajos vardý. Macar kralý, Erdel voyvod
János Szapolyai'ye en kýsa zamanda kendisine katýlmasýný bildirmiþti. Fakat, 30.000 kiþiyle yola çýkan Erdel voyvodasýnýn, kr
kýskandýðý için savaþa katýlmaktan vazgeçtiði iddia edilmektedir.
Ýki saat kadar süren Mohaç Muharebesi, Papalýk tarafýndan o günkü Osmanlý akýnlarýna karþý son kalkan olarak görülenMaca
büyük bir kesiminin Osmanlý hakimiyeti altýna girmesi açýsýndan önemlidir. Bu savaþ Osmanlý Ýmparatorluðu tarihindeki en kýs
ulaþýlan zaferdir. Bu þekilde, II. Viyana Kuþatmasý'na kadar, Orta Avrupa ve Balkanlar'daki Osmanlý varlýðý yerleþiklik kazanmý
Macar ordusu, Türk ordusunu karþýlamak üzere, Mohaç ovasýna ordugâh kurdu. Ordunun baþýnda, Macar kralý II. Lajos ve
baþkumandan Nodor Bathory vardý. Macar kralý, Erdel voyvodasý Janos Zapolya'ya en kýsa zamanda kendisine katýlmasýný
bildirmiþti. Fakat, 30.000 kiþiyle yola çýkan Erdel beyinin, kralý kýskandýðý için savaþa katýlmadýðý söylenir.
Kanunî Sultan Süleyman Han, çevreye gönderdiði akýncýlarla, Macar ordusunun yardým almasýný önledi. Türk ordusu, 28 Aðus
1526'da Mohaç ovasýna geldi. Baþta Kanunî, veziriâzam Ýbrahim Paþa olmak üzere ordunun bütün kumandanlarýyla, eski ve te
askerlerinin katýldýðý bir savaþ meclisi toplandý. Bu mecliste Yahyapaþazade Malkoçoðlu Bali Bey, birbirlerine zincirlerle baðlý z
Macar süvarilerinin çok tehlikeli olduðunu ve kitle halinde saldýrýnýn sakýncalý olacaðýný, düþmanýn yan ve gerilerine yapýlacak
daha çok yarar saðlayacaðýný söyledi; teklifi, padiþah ve mecliste hazýr bulunanlarca kabul edildi. Macar ordusu, kendi savaþ pl
gereðince iki safa ayrýldý. Ýlk saf, merkez, sað ve sol olmak üzere kuruldu. Ýkinci saf ise dört koldan meydana geliyordu; II. Lajo
da bu safta bulunuyordu. Macar ordusu, 29 Aðustos'ta saldýrýya karar verdi.
Mohaç ovasýnýn bir yaný bataklýk (Karasu bataklýðý), öteki yaný tepelikti. Osmanlý ordusu, Bâli Bey'in teklifi üzerine, arka arkay
hâlinde düzene girdi. Ön safta veziriâzam Ýbrahim Paþa kumandasýnda Rumeli askeri, ikinci safta Behram Paþa kumandasýnda
Anadolu askeri, üçüncü safta ise yeniçerilerle padiþah bulunuyordu. Savaþ planý gereðince, Macar saldýrýsý beklenecek, saldýrý
ordusunun merkezine yönelince, Türk kuvvetleri yanlara doðru açýlarak, Macar süvarisini toplarýn karþýsýnda býrakacaktý. Sava
Macarlarýn saldýrýsýyla baþladý. Rumeli askeri, plan gereðince, bir süre çarpýþtýktan sonra geri çekilerek Macar zýrhlý süvariler
karþýsýna getirdi; Bâli Bey kumandasýndaki akýncýlar da düþmanýn çekilme yollarýný keserek, onlarý çember içine aldýlar. Ana
kuvvetleri üzerine saldýran Lajos'un kumandasýndaki ikinci saf da ayný tuzaða düþürüldü. Bütün Macar ordusu toplarýn önüne ç
sonra, 300 top birden ateþlendi; Macar ordusu daðýldý. II. Lajos ve yanýndakiler, kaçan askerlerle birlikte Karasu bataklýðýnda
boðuldu. Savaþ alanýnda altý gün dinlenen Türk ordusu, Macar krallýðýnýn baþkenti Budin üzerine yürüdü. Baþta kraliçe Maria o
soylular, devlet adamlarý ve Macar halk kaçtýðý için, þehirde yalnýzca Yahudiler kalmýþtý. Yahudilerin baþkaný Salamon'un baþ
bulunduðu bir heyet, Foeldward kasabasýnda, Budin kalesinin anahtarlarýný Kanunî Sultan Süleyman Han'a teslim etti.
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Osmanlý Devleti, bu savaþla, Avrupa'da öteden beri Osmanlýlara karþý Hýristiyanlýðýn en güçlü müdafaa hattýný kýrmýþ oldu. A
Macar topraklarýnýn parçalanmasý ve kademe kademe bütün Macaristan'ýn ilhakýna yol açacak seferler (Osmanlý-Avusturya
savaþlarý) için ilk adýmý da attýlar. Osmanlý kuvvetleri, Budin'e girmiþ olmakla birlikte, Belgrad'ýn muhafazasý için stratejik önem
bulunan Sirem bölgesi hariç, önce Macaristan'ý doðrudan idareleri altýna almayarak, Avrupa'yla aralarýnda, kendilerine baðlý bir
tampon devlet haline getirmeyi uygun buldular. Bu, muhtemelen Kanunî'nin Avrupa'da takip etmek istediði denge
siyasetinin bir sonucuydu. Aslýnda tâbiiyet altýna alma politikasý, Osmanlý fetih metotlarýndan biri olup, âni fethin ortaya
koyabileceði tepkilerin dozunu dengelemek amacýný taþýmakta; ancak yavaþ yavaþ Osmanlý idaresine ýsýndýrýlan bölge, daha
tamamýyla ilhak edilmekteydi. Nitekim Macar tahtý, Macar asilzâdeleri tarafýndan kral seçilen Yanoþ Zapolya'ya býrakýldý.
Muharebede Macar kralý II. Lajos'un öldürülmesi üzerine Macar tahtý vârissiz kalmýþtý. Szekesfehervar'da (Osmanlý döneminde
Belgrad) toplanan Macar dieti (asiller meclisi) Erdel voyvodasý János Szapolyai'yi Macar kralý seçti. Macar asillerinin bir
kýsmýnýn bu durumu kabullenmeyerek Habsburghanedanýndan Avusturya arþidükü I. Ferdinand'ý kral seçmeleri, 1528'de
Szapolyai'nin Osmanlý Devletinden yardým istemesine neden olacak ve ilerleyen yýllarda yaþanacak olanOsmanlý-Avusturya
savaþlarýna ve I. Viyana Kuþatmasý'na yol açacaktý.
‘’ NOT: týrnak içinde olan sarý bölüm ayrý bir kare içinde olacaktýr.
Mohaç açýk hava müzesini yürüyerek olmasada arabayla Türkiyeye giderken ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Burada yolumuz
Udvar sýnýr kapýsý üzerinden Hýrvatistan. Sýnýr kapýsýndan Tuna nehri boyuna doðru kývrýlarak Dra~ kasabasýna ulaþmaktad
sakin bir kasaba olup Kopaçki Rit doða koruma alaný baþlangýcý sayýlý. Kopaçki Rit 291 kuþ çeþidiyle bir kuþ cenneti sayýlýr ve
onbinlerce kuþsever buraya akýn etmektedir. Buradan Batina kasabasýna yol ayrýmý vardýr. Batina Osmanlý menzillerinden
olup ayný zamanda Sýrbistandaki Sultanlar Yoluna baðlantý vermektedir. Batina ile Beli Manastýr arasýnda olan eski Osmanlý
yolunun restorasyonu ile ilgili giriþimler baþlamýþ olup ilerleyen zamanlarda tamamlanmasý düþünülmektedir. Dra~’dan itibaren k
bir dað olan Banonska takip edilerek baðlar arasýndan Beli Manastýr þehrine ulaþýlýr. Beli Manastýr Kanuni Sultan Süleyman’ýn
1.Viyana seferinde konakladýðý yerlerden biri olup burada Erdel voyvodasý Janos Zapolya ile görüþme yapmýþtýr. Beli Manastý
Osmanlý menzilleri içinde yer alýrdý. Beli Manastýr günümüzde Baranja bölgesinin önemli þehirlerinden biri olup Osmanlý eseri
barýndýrmamaktadýr. Banonska Daðýnýn güney eteklerini takip ederek Karanac köyüne varýyoruz. Burada Sklepi ailesinin güze
pansiyonun konaklayabilirsiniz. Size Dennis Türk kabaðýnýn Hýrvatistan ve Macaristandaki tarihini anlatsýn. Her sabah ey
yapýmý ekmek, recel ile kahvaltý yapabilirsiniz. Tabiiki nefis ve taze günlük deðil o anlýk yumurta ile.
http://www.sklepic.hr/
Sklepi
31315 Karanac, Kolodvorska 58
tel: +385 (0) 31 720 271
Karanac’ta bulunan ünlü Baranjska Kuca restoranýnda güzel balýk yiyebilirsiniz.
Ara köy yolundan Knezevi Vinogradi’de bulunan Türk yoluna ve þehir merkezinde olan Osmanlý mahzenine ulaþýyoruz.
Mahzenler Osmanlý menzillerini bir parçasý olarak 1526 yýlýnda yapýlmýþtýr ve sonraki dönemlerde geniþletilmiþtir. Günümüze
kat mahzen kalmýþtýr. Mahzenler Belje þarap fabrikasýnýn mahzenleri olarak kullanýlmaktadýr. Þarap fabrikasýnýn her saat baþ
baþlayan ücretsiz turu ile içinin ziyareti mümkündür. Osmanlý menzil sistemi o dönemde iþleyen en mükemmel ulaþým ve haberl
sistemi olduðunda Osmanlý devletinin uzun dönem ayakta kalmasýna yardýmcý olmuþ olan bir sistemdir.
Belje þarap fabrikasý mahzenlerin restorasyonuna ve yaþamasýna özel ilgi göstermektedir.
Buradan yolumuz düz ve verimli ovalardan Darda’ya düþüyor. Baranja ovalarý geyik bakýmýndan epey zengin olan bir bölge ve
devamlý olarak geyik ve ceylanlarý görerek yürüyoruz. Buradaki bölge halkýnýn hiçbir zaman açlýk çekmeyerek refah içinde yaþ
görebiliyoruz. Bölge verimli topraklarý ile her zaman tüm büyük devletlerin ilgi alaný içinde olmuþtur.
Darda Kanuni Sultan Süleyman’ýn ünlü 8 kilometrelik tahta köprüsünün bitiþ noktasýdýr. Evliya Çelebinin 1663 yýlýndaki ziyareti
notlardan çifte kuleli kale ve kale içinde 50 hane ve bir camiden söz edilmektedir. Kale surlarý dýþýnda bir han ve 10 dükkan
olarakta notlarýnda yer almaktadýr. Günümüzde köprü ayaklarýnýn ancak bir, iki tanesinin kalýntýlarý vardýr. Kanuni Sultan Süle
köprüsünün yeniden yapýmý için çeþitli çalýþmalar var. Sedat Çakýr ve Sultanlar Yolu bu giriþimleri desteklemektedir.
‘’Kanuninin köprüsünün fotoðrafý gelecek’’
Buradan itibaren köprünün yolunu takip ederek 8 kilometre sonra serhat þehri Osijek’e ulaþýyoruz. Osijek Osmanlý döneminde
Essek olarak anýlmaktadýr. 1686 yýlýna kadar Osmanlý yönetiminde kalan þehir en güzel dönemini o zamanlar yaþamýþtýr. Avu
yönetimine geçtikten sonra þehirde bulunan köprü yakýlmýþ ve mevcut olan 21 cami yýkýlarak yerlerine kiliseler yapýlmýþtýr. Mü
ahali Boþnak bölgelerine göç etmiþtir. Göç etmeyenlerde zorla Hrýstiyanlaþtýrýlmýþtýr. Osijek’te bir mescid bulunmaktadýr.
Eski kale de Sultan Süleyman camisinin yerine Fransizkan rahipler bir kilise yapmýþlardýr. Kilisenin hemen yaný baþýnda kale
kapýsýndan gelen yol kaldýrým olarak anýlmaktadýr. Kaldýrým ve sokak kelimeleri Sýrpça ve Hýrvatçada Türkçede olduðu anlam
kullanýlmaktadýr.
Eski þehir meydanýna yakýn olan St. Michael kilisesi Gazi Kasým paþa camisi ve türbesinin üzerine yapýlmýþtýr. Yakýn zaman
kazýlarýnda Cami planý ve türbe temelleri bulunarak meydan zemin taþlarýnda sarý taþ kullanýlarak belirgin hale gelmiþtir. Eski
yeni camiler gelerek dua etmenizi bekliyor.
Osijekten sonra yolumuz Cakovo (Djakovo) þehrine düþüyor. Osmanlý döneminde ilim merkezi olan Cakovo’da günümüzde yanl
tane kiliseye dönüþtürülmüþ cami ayakta kalabilmiþtir. Þehir içinde sokak isimli restoranda geleneksel yöre yemeklerini yiyebilirsi
Djakovo’ya gelipte Ergele (Hergele) at týmar merkezini görmemek olmaz. Djakovoda Baranja bölgesinden çýkýp Srem bölgesine
giriþ yapýyoruz. Vinkovci ile henüz elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadýr ve araþtýrmalarýmýz devam etmektedir.
Vinkovci’den kalesi ile ünlü Þarengrad kasabasýna geliyoruz ve buradan üzüm baðlarýný takip ederek Ýlok þehrine varýyoruz. Ý
Osmanlýný önemli limanlarýndan biri. Osmanlý Tuna nehri ince donanmasýnýn merkezi limanlarýnda olup bir Ýslami ilim
merkezidir. Bölgenin o dönem en geliþmiþ þehirlerinden biri olup onlarca cami ve mektebin olduðu bir merkez. Avusturya ve
Macaristan yönetiminde insafsýzca yýkýlarak yok edilen cami ve mekteb binalarýndan yanlýz bir hamam ve türbe kurtulabilmiþtir
TÝKA tarafýndan restorasyonu yapýlan bu iki tarihi eser geçtiðimiz ay yeniden ziyarete açýlmýþtýr.
Sultanlar Yolu Hýrvatistan ayaðý son derece keyifli bir yürüyüþ parkuru. Tarihi ve doðal güzellikleri sorun olamdan birlikte
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yaþayabileceðiniz bir bölge. Bölgede yürümek istersenin Sultanlar Yolu pasaportunuzu almayý unutmayýnýz. Sultanlar Yolu’nun
Hýrvatistanda oluþumunda yardýmlarýný esirgemeyen Hýtrvatistan Turizm bürosu müdürü Ýgor Cupahin’e teþekkürlerimizi suna
Osijek þehrinde bize özel ilgi gösteren Osijek Baran Turizm müdürü Antonio Sobol’a, rehberimiz Darko Mrkonjic’e, Hýrvat Türk
dostluk vakfý baþkaný Damir Juric’e, Osijek Prijatelj Grada baþkaný Ljiljana Maul’a ve Sultanlar Yolu dostu güzel insan Mirela
Vitman’a yardýmlarý için candan teþekkürü borç biliriz.
Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme
Nijenburg 2F, 1081 GG Amsterdam
T:+31(0)20-6616422
F:+31(0)20-6616427
www.kroatischverkeersbureau.nl
Baþka bir Sultanlar Yolu yürüyüþünde görüþmek üzere.
Fouad Krim
Kaynakça: Wikipedia, www.sultanstrail.com
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