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Giriş

Macaristan’da Osmanlı dönemi 
Mohaç meydan savaşıyla başladı 
(1526), 
ve Karlofça barış antlaşmasıyla 
(1699) 
sona erdi. 



Giriş

Macaristan 1526 - 1699



Giriş
1500-1650 yıllarında Avrupa şehirlerinin nüfusu yılda ‰4 arttı. Bu nedenle 

Macaristan’ın ziraatında büyük gelişme oldu. 

Macaristan’in en önemli ihracat malları



Giriş

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) nedeniyle Avusturya ve Güney Almanya 
şehirleri fakirleştiler. 

Macaristan’ın elverişli ihracat durumu bozuldu.



Sığır - et

Macar sığırlarını Viyana’ya, Augsburg’a, Regensburg’a, Nürnberg’e, Venedik’e yaya 
sürdüler. Sürüyü Türk, Macar, Alman askerlerin saldrısından ihtiraz etmek gerekti. 

Hayvanlarin refikleri olarak hem hayvancılık hem silah kullanma uzmanı olan 
insanlar seçildi. 

Onların ismi: Hajdu (Haydu) idi.



Sığır - et

„Hajdu”lar zaman zaman askeri 
görevler yaptılar.
Besaletleri, disiplinsizlikleri, 
afacanlıkları dillere destan oldu.
Türkçe’de ’Haydut’ sözünün 
herhalde bu nedenle 
’eşkiya’ anlamı oldu. 



Sığır - et

Nürnberg’de, 
Fleichbrücke (Et Köprüsü) yanında 

Macar sığırın heykeli  

Nürnberg şehrinin insanlarını 
1598 yılında, bir yangından sonra 
şehre girmiş Macar sığır sürüsü 

kalıcı açlıktan kurtardı. 



Sığır - et

Osmanlı döneminde sığır 
ihracatını 

ne Osmanli ne Macar 
makamları engellediler, 

çünkü büyük gümrük 
gelirlerinin kaynağı idi.

1560’lı yıllarda Vác (Vats) 
şehrinin Tuna geçişinde 
yılda 60.000 tane sığır 

gümrükten geçti. 

Vác şehri



Sığır - et

O dönemin 
yüksek kaliteli eti 
nedeniyle 
yurtdışında da 
çok makbul olan 
Macar Boz Sığır 
ırkı Macaristan’da 
şimdi de 
yetiştirilir. 
Jenetik ihtiyat 
olarak koruma 
altındadır. 



Mısır
(„Törökbúza” = Türk buğdayı)

Macaristan’da 
mısır yetiştirilmesiyle ilgili ilk belge 
1611 yılından kaldı. 
Yeni bitkiyi serfler çok beğendiler, 
çünkü vergisiz idi. 
Soylu arazı sahipleri domuzlara yem 
olarak, 
serfler ise insan yemeği olarak 
yetiştirdiler. 



Macaristan’da 17. yüzyılda mısır yetiştirilmesiyle ilgili belgelerin yeri ve tarihi.
(Kaynak: Iván Balassa) 

Mısır
(„Törökbúza” = Türk buğdayı)



Kırmzı biber
(„Törökbors” = Türk biberi)

Kırmızı biberin Macaristan’dakı 
yetiştirilmesini 16. yüzyılın 
ortasından beri biliyoruz. 
„Törökbors” ismi bir yandan 
Türkler’den aldığımızı gösteriyor,
öte yandan süs bitkisi değil, 
baharat bitkisi oldugunu belirtiyor. 

17. yüzyıldan beri bilhassa 
fakir insanlar yetiştitdiler 
karabiber yerine kullanmak için. 



Kırmzı biber
(„Törökbors” = Türk biberi)

Macarlar’a has 
yemeklerinin çoğunun 

(gulyás, paprikás, pörkölt) 
en önemli baharatı 

kırmızı biberdir.



Karpuz 

Aslında Afrika menşeli. Macaristan’da 1544 yılından beri malum.



Tütün 

Tütün Macaristan’da 1568 yılından 
beri kullanılır,

Tütün tecelli ettikten hemen sonra 
tütün yasklama buyruklar, kanunlar 

da çıktılar. 



Tütün 

Osmanlı döneminde Macarlar tütün içtiler, 
ama yetiştirmediler.
Tütün yetiştirmesi ancak 18. yüzyılın 
ilk yıllarıda başladı. 



Pirinç

Macarlar Osmanlı döneminde pirinç yediler, 
ama pirinç yetiştirmesiyle ancak Türkler uğraştılar.

Osmanlı işgalı bittikten sonra Macaristan’ın güneydoğusuna yerleştirilmiş 
Italyalılar Türkler’in pirinç yetistirmesini devam ettiler. 



Pirinç 

Bu 1680 yılında yayınlanmış 
Macarca yemek kitabında pirinç pilavı tarifesi de var.



Karman armudu

Osmanlı döneminde 
Macaristan’a girmiş 
Anadolu kökenli armut türü 
Karman armudu 
ülkemizde şimdi de bulunuyor. 



Üzüm ve şarap

16-17 yüzyıl boyunca Macaristan’da şarabın fiyatı sürekli yükseldi. 
Bu nedenle durgun çift sürme yanında bağcılık gelişti. 

Şarap ihracatı vasati olarak yılda 6 milyon litre civarında idi. 



Üzüm ve şarap

Kadarka üzüm türü.
Osmanlı işgalından Macaristan’a kaçan Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar 

özel bir mavi üzüm türü ve özel bir kırmızı şarap kültürünü ülkemize getirdiler. 



Üzüm ve şarap

Adı Üsküdar’ın adından gelmiş olan 
Kadarka şarabı Macaristan’da şimdilik de çok rağbetlidir.



Üzüm ve şarap

Meşhur şarap bölgesi olan Tisza ve Sava nehirlerin arasındaki topraklarin Osmanli 
işgalından sonra (16. yüzyıl) Tokaj (Tokay) şarabının önemi yükselmeye başladı, 

çünkü Tokaj şarabı yüksek kaliteli idi ve uzun mesafeli nakliyatı da dayandı. 



Üzüm ve şarap

Tokaj bölgesinde kuru üzümden özel bir tatlı şarap („aszu”) yapmaya başladılar.
Fransız kralı, Louis XIV, Ferenc Rákóczi’nin kendisine hediye ettiği 

Tokaj şarabına:
„le vin des rois et le roi des vins” = Krallarin şarabı ve şarapların kralı demiş. 



Tavuk

Osmanlı döneminde 
Anadolu kökenli 

tüysüz boyunlu siyah tavuk 
Bosna’dan Erdel’e girdi.

Günümüzde jenetik ihtiyat 
olarak koruma altındadır. 



Hindi

Hindi 1590’lı yıllarda 
Batı Avrupa’dan 

Macaristan’a geldi, 
ama bilhassa 

Osmanlıların elindeki 
topraklarda yaygınlık 

kazandı. 



Atlar

Osmanlı döneminde ganimet, veya hediye olarak Macar yiğitlerinden 
bazılarının eline Arab atları geçtiler, ama 

Arap atlarının sistematik yetiştirmesi ancak 1816 yılında başladı. 



Domuz

10-15 yüzyıllarda 
domuz eti Macarların 
bütün et tüketiminde 
%10-20 idi. 
20. yüzyılda domuz 
etinin oranı %50’ye 
yükseldi.
Bu arazın kökenlerini 
de Osmanlı döneminde 
bulabiliriz. 
Bir yandan Müslüman 
askerler çiftçilerin 
domuzlarını almadılar. 
Öte yandan 17 yüzyılda 
ülkemize girmiş mısır 
domuzlara çok güzel ve 
hasaplı bir yem. 



Kahve ve süt

Kahve Macaristan’a 
daha 1568 yılında girdi.
Osmanlılar tarafından 
uyum sağladığı kahve içme 
kahveyle alakalı 
süt tüketimi vasıtasılyla 
Macar sığırcılğa da 
büyük bir etki yaptı. 



Kahve ve süt

Ilk süt üretici inekler 1680 yılında Isviçre’den Macarisan’a ithal edildiler.
Sığırcılıkta yavaş-yavaş en önemli ürün süt oldu. Bu nedenle 1960’lı yıllara 

eski geleneksel Macar Boz sığır ırkımızın adeta soyu tükendi 



Macar gastronomisi

Macar mutfağının özellikleri çoğunlukla Osmanlı dönemi etkilerinden 
dolayı oluştular.

Macar yemekleri Türk yemeklerine çok benziyorlar. 
En önemli fark domuz eti ve domuz yağıdır . 



Sabırla dinlediğiniz için
     teşekkür ederim…
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