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VÁMBÉRY’NİN TÜRKOLOJİYE VE TÜRK DİLİNE KATKILARI 

Cemil ÖZTÜRK

Âlem çiçeği dererisen bir güle değmez 
Sohbette güzel olmaziken bir pula değmez

Macarların Türk diline ilgisi Vámbéry’den çok önceki yüzyıllara dayanır. 
Bálint Balassi (1554-1594) adlı şair, yukarıdakinden başka altı bağımsız beyit, 
iki de dörtlüğü şiir kitabına alıp altlarına da Macarca çevirilerini yazmış ancak 
şairlerini belirtmemiştir. Vámbéry’den söz edilen bir yazıya bu iki dizeyle başla-
nılması ise onun da başka becerileri yanında, birkaç yabancı dilde sohbetinin çok 
güzel olduğunun bilinmesidir. Biraz da bu tatlı dilliliği yüzünden hükümdarların, 
paşaların, beylerin, huzuruna kolayca sokulabilmiştir.

Türkolog, dil bilimci, Asya araştırmacısı, üniversite hocası Vámbéry; 
1832’de Macaristan’ın küçük bir yerleşim birimi olan Szentgyörgy’de doğar. 
Gezerek, öğrenerek, öğreterek, yazarak geçen saniyesini dahi boş bırakmadığı 
seksen bir yıllık yaşamı 1913’te Budapeşte’de son bulur. Günümüz Türkiyesinde 
Vámbéry’den söz açılınca Türk kültürüne ve diline yaptığı katkıları yok sayan bir 
kesim, kalıplaşmış bir biçimde İngiliz casusluğuyla Yahudiliğini öne sürer.

Zamanın hükümdarı Sultan Abdülhamid Han, emrindeki onca görevliyle 
onun var idiyse olumsuz eylemlerini öğrenememiş de on yıllar sonra, bu “aydın” 
geçinenler görmüş. Bu tutum en azından padişahı küçümsemektir. Yazıp ardında 
bıraktığı kitap ve makaleler göz önünde bulundurulduğunda, düşünce ve görüşleri 
yeni kuşak Macar Türkologlarınca belli ölçüde eski bulunsa dahi, en azından biz 
Türkler için, Vámbéry’nin değeri ve önemi göz ardı edilemeyecek enginliktedir 
çünkü Macarlar ve Macarlığa yaptığı katkılardan daha çok emeği, Türklük araş-
tırmalarına vermiştir. Vámbéry İngiliz, Fransız, Alman dillerinde yazdıkları ya da 
yazılanlarla değil Türkçe ve en iyisi de Macarca yazdıklarıyla ele alınırsa tanınıp 
tanıtılabilir. Öncelikle genel Doğu bilimci, sonra Türkolog olan Vámbéry 1857’de, 
anlamı” yeniden düzenlemeler” demek olan, Tanzimat yıllarında İstanbul’a gelir.

Bu süreçte ortaya çıkan yeni düşünce akımlarından Osmanlıcılık, İslamcılık 
ve Batıcılığa yavaş yavaş Türkçülük de eklenir. Vámbéry’nin etkisiyle kendi kim-
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liklerini bulan şair, yazar ve düşünürlerimiz; göğüslerini gere gere “Türk’üm!” 
demeye bu dönemde başlar. Kanuni’den Mehmet Emin Yurdakul’a değin seçtiği 
şairlerimizin şiirlerini Macarcaya çeviren, Gyula Mesaros’un oluşturduğu anto-
lojinin ön sözünü yazan Vámbéry, ülkesi Macaristan’da Türk dili ve edebiyatına 
ilginin artmasını sevinçle karşılar. M. E. Yurdakul’un “Cenge Giderken” şiiri-
nin özellikle “Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur!” dizesi, o yıllarda Turan 
diye bir dergi dahi çıkarmakta olan Macar Turancı Türkçü çevrelerini çok mut-
lu eder ki elbette bizimle ilgili konuların öncüsü olan Vámbéry onların başında 
gelir. Türk düşünce dünyasının gelecekteki yıldızı Ziya Gökalp de Türkçülüğün 
Esasları’ndan Türk Medeniyeti Tarihi’ne kadar pek çok kitap ve “Turan” adlı şii-
ri, H. Edip Adıvar’ın Yeni Turan Romanı vb. hep Vámbéry etkisiyle ortaya çıkar. 
Bu ve diğer yazılanlarda geçen Oğuz, Atilla, Cengiz, Çolpan gibi kişi adları nüfus 
kayıtlarına girer. 

Çocukken hem yetim hem topal üstelik de yoksul olan Türkolojinin öncü 
bilim adamı Vámbéry; ülkesi Macaristan’da da Yahudi doğduğu, Hristiyan ol-
madığı gibi nedenlerle itilip kakılarak büyürken, “Bilgi en büyük güçtür.” anlayı-
şıyla, gündelik emeğine verdiğinden daha çok emek ve zamanı öğrenme uğrunda 
tüketir. Türk ve diğer Doğu dillerine yönelişi, çıktığı Avrupa’yı tanıma gezileri 
sırasında Alman, Fransız, Danimarka vb. gibi ülkelerin Türkolojiyle ilgili bilim 
adamlarının varlığını öğrendikçe uyanır. 

A. H. Tanpınar’ın “Vatanın aynası” dediği, Evliya Çelebi Seyahatname’sinin 
ilk beş cildi, İstanbul’da yayımlandıktan sonra; geliri, giderini karşılamadığı için 
İkdam Matbaası ilgililerinin yayına ara verdiklerini öğrenen Vámbéry, kendileri 
için çok önemli olan altıncı ciltle yedincinin ilk bölümünün Macaristan’ı kapsa-
dığını bildiği için yayıncıların bu işi sürdürmelerini ister. Macar Bilimler Akade-
misinden tahsisat çıkarttırarak İmre Karácson’u (1863-1911) İstanbul’a göndertir. 
Karácson, el yazması durumundaki Türkçe metni düzeltmelerle basıma hazırlar-
ken bir yandan da Macarcaya çevirir. İkdam ilgilileri, Karacson’un başarısından 
övgüyle söz ederler. Vámbéry, bu cilde yazdığı Türkçe ön sözde; “...Milletlerin 
yekdiğeriyle olan mu’âşeretlerinde bazen çok acâyip münâsebâta tesâdüf ederiz. 
Ma’lûm olduğu üzere bin sene evvel, menbâ ve menşe-i müşterekleri olan Asya-yı 
vustâdan memâlik-i Garbiyeye muhâceret eden Osmanlı ve Macar milletleri Av-
rupa kıtasının hudûd-ı şarkisinde iki yüz seneden ziyâde tehârüb etmişlerdir... Bu-
günkü gün biz Macaristan’da Osmanlılar ile o muhâsama-yı kadîmeyi ve rekâbeti 
büsbütün ferâmûş ettik. Türkler’in vukûât-ı hâzıra ve mâziyesine sarf-ı dikkâtle 
kendi tarihlerimizi ve münâsebât-ı coğrafiyemizi izâh ve istizâh şuglında Osmanlı 
edebiyatından nev’i nev’i fai’de ve i’âne görürüz...” tarzında görüş bildirir.

Vámbéry, Gyula Mészáros’un yukarıda da değinilen Török Költők kitabına 
yazdığı ön sözde, Macar Doğu bilimciliğinin yükselişinden söz ederken “Doğu-
ya sınır komşusuyuz. Menşemiz ve kan oluşumumuz, geçmişimiz, Doğu’yla sıkı 
sıkıya bağlı. Geleceğe gidişimiz Doğu’yla bağlantımızı sürdürmekle gerçekleşir 
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ama Batı dünyasında, Doğu’yla en az biz ilgileniyorduk. Gençliğimde bu ilgi-
sizliğimizi sık sık üzüntüyle anımsardım. Şimdi yaşlılığımda, bunun temelden 
değişmesinin sevincini yaşıyorum...” 

Yirmi beş yaşında yirmi beş dil bildiğinden söz edilen Vámbéry, varsıl yurttaşı-
nın (József Eötvös’ün) maddi desteğiyle İstanbul’a gelir. Türk İmparatorluğu’nun 
Rumelisiyle Anadolusunu tanımak, bu topraklarda olup biteni gözlemek için dört 
yılı yurdumuzda geçer. Türkiye’nin başkentinde değeri çok çabuk anlaşıldığı için 
kendisine yurttaşlık ve iş önerilirse de amacı öğrenmek için gezmek, görmek, 
bilgi ve belge toplamak, sonra da oturup makale ve kitaplar yazmak olduğu için 
kabul etmez. Yine bu günlerde Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca yaptığı sözlük 
1858’de İstanbul’da basılır. Bu Türk diline ilk katkısıdır ve o günün koşullarında 
kolay iş değildir. Ardından Gayret-nâme, Budapeşte 1861 gibi metinlerin incele-
nip tanıtıldığı kısa yazılara sıra gelir. Varlığını, rahmetli hocamız Prof. Dr. Ahmet 
Caferoğlu’nun Türk Dili Tarihi’nden öğrendiğimiz, kimin yazdığı bilinmeyen, 
Çağataycadan-Türkiye Türkçesine, Abuşka Sözlüğü’nün el yazması durumundan 
kurtarılıp 1861 yılında Budapeşte’de yayınlanışını da Vámbéry gerçekleştirir.

Doğu bilimci ya da Türkolog olarak ülkesinde ve Türkiye’de edindiği bilgi-
lere yenilerini eklemek, Macarlar için de bir ülkü olan “Turan”ı aramak amacıyla 
1863 yılında, yoksul görünüşlü, gezici derviş giysileri içinde, “Reşit Efendi” adı 
altında, İstanbul’dan gemiyle Trabzon’a oradan da kara yoluyla İran’a ulaştıktan 
sonra, o yıllardaki İran büyükelçimizin de yardımlarıyla bir zamanlar Timur’un 
yönettiği Türkçe konuşulan ülkelerin topraklarını paylaşmış küçük ve dış dünya-
ya kapalı hanlıkların bulunduğu Hive, Semerkant, Buhara vb. gibi İç-Asya kent-
lerini gezer. Bu geziden iki beklentisi vardır. Bunlardan ilki Macarlığın doğduğu 
yere ya da kaynağına ulaşıp Türk boylarıyla olan ilişkilerini saptamak, diğeri de 
Orta Asya uluslarının geçmişlerini incelemek. Her adımı tehlikelerle dolu bu yol-
culukta, casuslukla suçlanabileceği korkusuyla yeterince yazılı belge toplayamaz. 
Gördüğü, işittiği onca bilgiyi belleğine yerleştirerek geri döner. 

Vámbéry’nin bu geziyle Türk dünyasına yönelik edindiği bilgiler, sonradan 
ortaya koyduğu sözlük, kitap ve makaleler; tarih, coğrafya, etnoğrafya, folklor, 
din ve özellikle de Türk dilleri konularındadır. Pek bilinmeyen ya da çok az bili-
nen dışa kapalı Orta Asya’da; Türk dillerinin Türkiye dışındaki yaygınlığı ve ge-
çerliliği, lehçelerinin durumu, İslam dininin hangi ölçüde benimsenip uygulandı-
ğı, kurallarının nasıl gerçekleştiği öncelikli gözlemleri arasındadır. Vámbéry’nin 
verdiği bilgiler, Türkiye’de Türklerin kendi ana dillerine, Türkiye dışında konu-
şulan Türk lehçelerine ilgilerini artırır ki bütün bunları ilkin Vambéry’den öğre-
nirler. Sultan Abdülhamid Han’ın 1877 yılında, Şeyh Süleyman başkanlığında, 
Mekteb-i Sultani öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir heyetle Macarlara eski 
kralları Mátyás’ın Corvina adlı otuz beş cilt kitabını göndermesini de Macarlar, 
Vámbéry’nin sultan katında oluşturduğu dostluk ve güvene borçludurlar. Yine pa-
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dişahın kendisini madalya vererek ödüllendirmesi, Türk siyasetine değil kültürü-
ne katkıları nedeniyle olsa gerektir.

Vámbéry, Şarkiyat ya da Doğu bilimleriyle Türkolojiye pek çok yurttaşını 
yönlendirmiş ya da ondan etkilenerek yönelmişlerdir. Macarca açıklamalı, Türk-
çe öğrenme kitabı hazırlayan Béla Erődi (1846-1936), yukarıda Evliya Çelebi 
konusu nedeniyle değinilen İmre Karácson ki ömrünü İstanbul arşivlerinde tüke-
tir. Zoltán Gombocz (1877- 1935) Vámbéry’nin öğrencisi olup pek çok çalışma-
sının yanında, 1905’te Oszmán- Török Nyelvkönyv / Lisânı Osmânî, dil bilgisi, 
Türkçe metinler, sözlük, resmî yazışma örnekleri bulunan kitabı bugün için de 
Türk dili için çok değerli anılar içermektedir. Türkoloji’nin en saygınları konu-
mundaki Gyula Németh (1890-1976), Vámbéry olmasa Attila ve Hunları’nı yazar 
mıydı? Vámbéry’nin yönlendirdiği Gyula Germanus (1884-1979) Kelet Varázsa 
(Doğu’nun Büyüsü) gibi eserleri de olmayabilirdi. Lajos Ligeti (1902-1988) yine 
Vámbéry’den etkilenmese Bilinmeyen İç Asya’yı kaleme alır mıydı? 

Burada adları ve eserleri anılmayan onlarca Macar Türkolog, hep 
Vámbéry’nin yolunu izleyerek Türklük araştırmalarına yöneldi çünkü amaç de-
ğişmedi: Türklerden kalanlar arasında Macarlığın köklerini bulmak. En önemli 
kaynak da elbet de Türk diliyle yazılı anılardı. Göktürk Yazıtları, Uygur metinleri, 
Kaşgarlı Sözlüğü, Codex Cumanicus gibi onlarca eser.

Vámbéry döneminde, Macaristan’da Turan adlı dergi çıkarıldı. Türk aydın-
ları bu adı ondan öğrenip şiir ve roman yazdı. Turan, “eski ana yurt”, kavramı 
konusunda Macar aydınları da ateşli tartışmalar yaptı. Macar dilinin Ugor kökenli 
olduğunu savunanlara karşı, Vámbéry, Türk kökenli olduğunu öne sürmüş; bu da 
János Pusztay’ın “Az ugor - török háború” / Ugorca- Türkçe Savaşı (Budapest 
1977) adlı kitabına konu olmuştur.

Türkiye’de lise bitiren hemen herkes, Türk edebiyatıyla basınında pek çok 
ilklerin adamı İbrahim Şinasi’nin (1826-1871) sözlük hazırladığını ve müsved-
delerinin kaybolduğunu bilir(!)... İçlerinde pek az sözcük bulunan defterlerden 
oluşan bu çalışma, Budapeşte’de Macar Bilimler Akademisinin Doğu Dilleri ki-
taplığındadır. Sözlükteki sözcükler, eski yazıyla ve Çağatay Türkçesiyledir. Bü-
yük olasılıkla Şinasi, Vámbéry’nin yayımladığı Abuşka’ya özenerek, kısa yaşamı 
nedeniyle bitiremediği, bu sözlük işine girişti. Yine Vámbéry, niçin Batı ya da 
Türkiye Türkçesini değil de Doğu Türkçesini dolayısıyla Çağataycayı inceleme 
alanı olarak seçti? Bunun ilk açıklaması, “Macarlığın başlangıcı Doğu Türkçesi 
alanında bulunduğu içindir.” denilebilir. Ayrı bir neden olarak da Göktürk, Uygur, 
Yenisey Yazıtları benzeri ortak Türkçe metinlerinin dışında, Kaşgarlı Sözlüğü, 
Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Ali Şir Nevâî’nin (1441-1502) Muhâkemetü’l-
lügâteyn’i gibi eserler gösterilebilir.

Vámbéry, Ármin, A magyarság keletkezése és gyarapodása / Macarlığın 
Oluşumu ve Gelişmesi, Budapest 1895 (2. b. 1989) adlı kitabından da söz et-
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mek yerinde olur. Bu kitap ilk bakışta Macarlıktan söz ediyor sanılsa da içeriği 
önemli ölçüde Türk dünyasına yöneliktir. Yirmi dokuz sayfa uzunluğundaki ön 
söz, etnoloji ve önyargılar konusundadır. On sayfalık ikinci bölümde Türklerin 
en eski yer değiştirme -göç- hareketleri anlatılır ki ilkokuldayken derslik duvar-
larına asılan “Türklerin göç yolları haritası”, çoğumuzun belleğindedir ama kay-
nağının Vámbéry olduğu bilinmez. Bunu “Hunlar Avrupa”da başlıklı bölüm izler 
ki biz bunu da ilkin ünlü bilginden öğrendik. Dört ve altıncı bölümler, kitabın 
yazıldığı yıllarda, Türkiye’de pek ilgilenilmeyen Avarlar ve anılarıyla ilgilidir. 
Yedi ve sekizinci bölümler Ugor ve Türk dilleri temelinde, Macarlığın biçimlen-
mesi konusuna ayrılmıştır. Dokuzuncu bölüm Avar, Slav ilişkilerine yöneliktir. 
Onuncu bölüm, Atilla ile birlikte Macarların Avrupa’ya gelişlerini içermektedir. 
Bu konuda Vámbéry’den öğrendiklerimizle Atilla ve Hunlar Türk mü Macar mı 
sorununa takıldık; bu ad altında mütevazı bir yazı da yayınladık. Geri kalan on 
bölümün tümü Avrupa’daki Macarlıkla ilgiliyse de arada Türk dili ve kültürüne 
katkı yaptığına kuşku duyulmayacak bilgiler bulunmaktadır. Bunların en önemli-
siyse Macarcada varlığını koruyan Türkçe sözcüklerin karşılaştırılmalı incelenişi-
dir. Örneğin “Sírva vigad a magyar./Macar ağlayarak güler.” cümlesideki “sírva”, 
Macarcasının mastarı, “şirni” okunur. Bugün Anadolu ağızlarında “Sen şimdi şir-
nidin, ağlayacaksın.” “şirnimek / şımarmak” olarak, çocuklara yönelik söylenen 
bir deyimdir. Macarcadaki pek çok Türkçe kökenli sözcük, Türkiye Türkçesinde 
anlam değişikliğine uğramıştır. Eski metinlerde “çok” anlamıyla geçen “igen” 
sözcüğümüz bugün Macar dilinde, bizdeki “evet” in karşılığıdır.

Nedense sözlük yapabilecek düzeydeki bilim adamları bu işi küçümser. Oysa 
Vámbéry, yukarıda değinilen Almanca-Türkçe Sözlük’ten sonra da bu alanda ça-
lışır. Öğrenciyken Caferoğlu’nun Türk Dili Tarihinden Abuşka adlı Çağatayca-
Türkçe sözlüğün el yazması durumundan kurtarılıp yayımlanışını da Vámbéry’ye 
borçlu olduğumuz yukarıda belirtildi. Belli bir bilgi düzeyine yükselmiş meraklı 
pek çok kişi, konuşup yazdığı ana dilindeki sözcüklerin kökenini bilmek ister. Bu 
arayış içindeki Macarlar da Macarcanın kökenini merak etmiş olmalılar. Armin 
Vámbéry zamanında, bu merakın karşılanması yoluna girilmiş; ancak Macar di-
lindeki binden çok Türkçe sözcüğün kökeni bilinmeden Macarca sözlüğün yapıla-
mayacağı anlaşılmıştır. Ortalıkta bu güç işin üstesinden gelecek kimse göremeyen 
Vámbéry, Türkçenin yeryüzündeki ilk köken bilim sözlüğünü bitirip Török-Tatár 
nyelvek etimológiai szótára / Türk-Tatar Dilleri Etimoloji Sözlüğü (Bp. 1877) 
yayımlamıştır. Bu da onun biz Türklere önemli bir armağanıdır. Yanılmıyorsak 
Tiedze’nin çalışması yarım kaldı. Hasan Eren’in 2800 sözcüklük derlemesi bir 
yana bırakılırsa Türkçenin ayrıntılı bir köken bilim sözlüğü arayışı bugün de as-
kıdadır. Dolayısıyla eskimiş olması gereken Vámbéry sözlüğünün 1972’de yeni-
den basılması da göz önüne alınırsa önemi daha iyi anlaşılır. Bu değinmelerden 
sonra şunu öne sürebiliriz: 1850’li yıllardan başlayarak Türk dili, tarihi ve kültü-
rünün öne çıkmasında Vámbéry’nin katkıları kitaplara konu olacak denli büyük-
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tür. Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa ile Ahmet Vefik Paşa’dan başlayıp Genç 
Kalemler’e doğru süregelen Türkleşme oluşumunun gerisinde hep o vardır.

A. H. Tanpınar hocamızın yukarıda anımsatılan Şinasi için söylediği, “Biz 
Şinasi’ye yeni bir dünya görüşü içinde kendimizi bulmayı borçluyuz.” sözünü 
biraz değiştirerek ünlü Türkolog için de söyleyebiliriz: Biz Türkler, Vámbéry’ye 
Macaristan, Türkiye ve hatta dünyada, Türkoloji’nin bir araştırma alanı, Türko-
logluğun bir meslek olduğunu, Türklerin yeryüzündeki yerlerinin büyüklüğünü 
sözle değil belgelere dayandırarak ilk gösterenlerden olmasına borçluyuz.
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OSMANLI TARİH YAZARLARININ İLK MACARCA 
ÇEVİRMENLERİ: JÁNOS REPİCKY, ÁRMIN VÁMBÉRY VE 

JÓZSEF THÚRY

Dávid GÉZA 

Ármin Vámbéry’nin kurduğu bugünkü adıyla Budapeşte Loránd Eötvös 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünün şu an başkanı olan bir 
kişi olarak bu sempozyuma katılmayı mutluluk verici ve doğal bir görev olarak 
üstlendim. Dünyanın ilk bu türden öğretim ve araştırma merkezinin meydana 
getirilmesi dışında Vámbéry, hiçbir şey yapmamış olsaydı dahi yine de adını 
Macar bilim tarihi, sayfalarına altın harflerle yazmış olurdu ve onu hatırlamamız 
gerekirdi. Ancak şimdi 100. ölüm yılını Türk Dil Kurumu ve başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaçalin’in nazik jesti olarak birlikte törenle anabildiğimiz zat çok sayıda 
eseri de arkasında bıraktı. Bunların kimileri benim temsil ettiğim saha yani 
Osmanlı tarihi ile alakalıdır.

Bildirimin başlığında anılan üç araştırmacıdan József Thúry’nin sık sık 
iktibas edilen ve yeniden de basılan Török történetírók (Türk tarih yazarları)1 adlı 
iki cildi dışında ötekilerin ve Thúry’nin de makaleleri bilimsel çalışmalarda pek 
kullanılmıyor. Bunun nedeni eski yazılara karşı olan, ara sıra gözlemlenebilen 
dikkatsizlikten ve bunların bazen zor ulaşılabilen dergilerde çıkmasından başka, 
belki de Thúry’nin ölümünden oldukça uzun bir müddet sonra bilimsel faaliyetine 
başlayan Lajos Fekete’nin adı geçen seleflerini seyrek, bazen de yanlış anmasından 
da kaynaklanıyor.2 Oysa bu çalışmalarda ister çeviri hâlinde ister anlatım yoluyla 
aktarılan bilgilerin hangi ölçüde sağlam olduğunu saptamadan onları haklı 
veya haksız olarak ihmal ettiğimizi söylemek elbette mümkün değildir. Bu kısa 
tebliğde, bu değerlendirmeye yönelik adımlar atılacak.

1 József Thúry, Török történetírók, I–II., (Török–magyarkori történelmi emlékek. Második 
osztály: írók), Budapest 1893, 1896. 

2 Örneğin bir makalesinde János Repicky’nin 17. yüzyılı ele alan sadece bir tek çalışmasından 
bahseder: Lajos Fekete, Budavár 1684-ik évi ostroma. Hadtörténelmi Közlemények 
39 (1938), 78, not 1. Başka bir yerde aynı yazarın Büyük Ova’daki şehirlerin Türkçe 
belgelerini görmediğini savunuyor, oysa Nagykőrös’ün dokümanlarından neşri de vardır: 
Lajos Fekete, Török nyelvű forráskiadásaink kérdéséhez, Magyar Nyelv, 47 (1961), 323.
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Bu fâni dünyadan erken, 38 yaşında, ayrılan János Repicky’nin3 (1817–1855) 
adı Macaristan’da ilmî çevrelerde bile hemen hemen tamamen unutulmuştur, yurt 
dışında ise bundan daha da az bilinmektedir. Oysa Tübingen’de Şarkiyatçılık 
derslerine devam ettikten sonra Türk dilinin öğretilmesinde, Osmanlı belge ve el 
yazmalarının okunup tanıtılmasında oldukça önemli bir rolü ve önceliği vardır. 
O kadar ki fahri hocalığa da getirildi ve Macaristan üniversitelerinde ilk defa 
Doğu dilleri arasında dönemin Osmanlı Türkçesine de yer verdi. Ondan ders 
alanlar arasında Ármin Vámbéry’yi de görebiliyoruz.4 Eski talebesi ve halefi, onu 
hatıratında olumlu bir biçimde ve sıcak kelimelerle andı. Şu ibareleri kullandı: 
“Bana karşı iyi niyet gösterenlerin soylu/alicenap çevresinden üniversitede Türk 
dili dersleri veren János Repiczky’yi unutmayayım. Onun eşsiz fedakârlığına ve 
özgecisine çok şükran borçluyum. Lipót sokağında bir oda ve mutfaktan oluşan 
bir dairede yaşayan fakir bir insandı. Hiç yayımlayamadığı ve öğrencilerine, ve 
bana da, yalnız taş baskı hâlinde dağıtabildiği Türk gramerini bana orada öğretti. 
...O kadar gayretli bir insan ve o kadar iyi niyetli idi ki oldukça sık bana gelmek 
lütfunda bulunup... odamın loş köşesine çekilerek bana onun kadar özverili 
sevgiyle hiç kimsenin meşgul olmadığı bilimin (sırlarını) anlattı.”5 Repicky bir 
kürsü kurmak da istedi ancak bununla ilgili girişimleri sonuçsuz kaldı.

Repicky’nin Osmanlı tarih yazarları hakkında kaleme aldığı, sayısı yüksek 
olmayan eser ve çevirileri birkaç müellifle sınırlıdır. Bunların arasında en 
önemli simalardan Celalzade Mustafa’yı,6 vakanüvislerden Naima7 ve Raşid’i,8 
daha mütevazı şöhrete sahip olanlardan 17. yüzyılın sonlarına doğru Temesvár 
beylerbeyi Cafer Paşa’nın hayatını anlatan Mühürdar Ali’yi görüyoruz.

3 Soyadı pek çok yerde Repiczky olarak geçiyor ancak hayatı ile ilgili çıkan yazılarında 
benim gösterdiğim biçim görülmektedir.

4 Susanne Kakuk, Cent ans d’ensignement philologie turque à l’université de Budapest, 
Studia Turcica Instituto Philologiae Turcicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae abhinc centum annos faustis auspicis condito sacra, Redigit L. 
Ligeti, Budapest 1971, 8–9.

5 Ármin Vámbéry, Küzdelmeim, Budapest 1905, 110–111.
6 János Repicky, A’ mohácsi ütközet. Magyar Történelmi Tár 1, (1855), 127–137; János 

Repiczky, A mohácsi csata. (Török írók után.) Család Könyve 1 (1855), 104–105.
7 János Repiczky (şöyle!), Rásid története Budának 1684-diki ostromáról. Törökből. Család 

Könyve 1 (1855), 170–172. (Bu yazı mütercimin ölümünden sonra çıktı. Naşirler “Bu 
makalenin müellifi János Repiczky, ancak 38 yaşında, ilim dünyasının büyük bir kaybı 
olarak 25 Mart 1855 tarihinde vefat etti ve ülkede onun yerini doldurabilecek hiçbir kimse 
yoktur.” cümlesiyle başlayan bir not düşürdüler.

8 János Repiczky (şöyle!), Győrvárának elfoglalása a törökök által 1594-ben. Család Könyve 
2 (1856), 288–290; aynı yazar, Győr vára két ostroma. Család Könyve 3 (1858), 394–397, 
407–410. (Bu makalenin ilk kısmı evvelki ile hemen hemen aynıdır; Naima’dan alınan iki 
bölüm arasında anonim bir İtalyan yazarın tasviri yer almaktadır. Metinde düzeltmelerin 
kimin tarafından yapıldığı belli değildir. Görebildiğimiz kadarıyla bu bildiriler de –aynı 
dergide neşredilen başka bildirlerle birlikte– Repicky’nin ölümünden sonra çıktı.)
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Bizi ilgilendiren ilk iki yazısı, son zikrettiğim Cafer Paşa’nın hayatı ile 
ilgilidir.9 O sırada Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesinde görevli Repicky 
serhatlerin bu önemli kişiliğinin neler yaptığını anlatan yazmayı iş yerinde buldu 
ve ondan kimi bölümleri çevirdi ayrıca eseri tanıtıp kısaca değerlendirmeye de 
çalıştı.10 Adı geçen cilt (Török F. 60.) 19 Kasım 1841 günü Selim Paşa tarafından 
hekim olarak İstanbul’da yaşayan István Maróthy’ye11 hediye edilmiştir. Eserin 
müellifi hakkında Repicky kesin bir sonuca varamadı (bu nedenle yayının ikinci 
kısmında ondan “Cafer’in Anonimi” biçiminde bahsediyor), oysa beşinci sayfada 
paşanın mühürdarı olan Ali bin Mehmed isminin kaydolunduğunu kendisi de 
farketti. 130 yıl sonra -muhtemelen haklı olarak- Richard F. Kreutel adı geçeni, söz 
konusu Tarih’in sahibi kabul etti.12 İlk makalede yapıtın bir sancak merkezi olan 
Csanád yakınlarındaki askerî faaliyetlerin Macarcası sunulumaktadır, ikincisinde 
ise 1697 Zenta muharebesi ile ilgili bölümler dilimize aktarılmaktadır. Bu yazının 
ikinci kısmı ise Raşid’in basılı metnine dayanmaktadır.

Repicky’nin 17. yüzyılın sonuna ait benzer eserler hakkında mümkün 
olduğu kadar bilgi edinmek istediği ve çalışmaları sırasında titiz davrandığı 
güzel bir örnekle belgelenebilir. Zenta, makalesinin üçüncü kısmında Hammer’in 
iktibas ettiği ve Berlin’de bulunan anonim bir tarihten bahsetmektedir ve “ona 
nasıl ulaşabilsek bilmem” diye içten gelen arzusunu dile getiriyor. Bu ikincinin 

9 János Repicky, [Dzsáfer pasa’ történetei’]. Új Magyar Múzeum 1/2 (1850–1). Aynı yazar, A 
zentai ütközet. Török írókból, Új Magyar Múzeum 2/1 (1851–2), 18–37.

10 Yazarın erken unutulduğu, bu yazılarıyla ilgili olarak da müşahede edilebilir. Üretken 
tarihçimiz Jenő Szentkláray 1913’te Cafer Paşa hakkında bir makale neşretti. Bunu 
hazırlamak için Repicky’nin demin anılan yazmanın Bilimler Akademisinde bulunan 
tam tercümesini birisi yardımıyla sağlayarak kullandı. Yalnız sözü edilen iki makaleden 
hiç haberi yoktu ki bu oldukça üzücüdür. krş. Jenő Szentkláray, Dzsáfer temesvári pasa. 
Századok 47 (1913), 12–25.

11 Kişiliği hakkında bk. Sándor Bálint, Maróthy István orvos, Vörösmarty diákkori barátja. Az 
Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 43 (1967), 113–122.

12 Richard F. Kreutel, Der Löwe von Temeschwar. Erinnerungen an Cacfer Pascha den 
Ältesten, aufgezeichnet von seinem Siegelbewahrer cAlî. (Osmanische Geschichtschreiber, 
10.) Unter Mitarbeit von Karl Teply. Graz–Wien–Köln, 1981. – Bugün Macar Bilimler 
Akademisi Şarkiyat Kütüphanesi olarak bilinen kuruluşta muhafaza edilen Türkçe 
yazmaların kataloğunu hazırlayanlar yazar olarak yanlışlıkla 1628’de ölen Veysî adlı birisini 
gösteriyorlar (hâlbuki tarihte son zikredilen yıl 1697’dir). krş. Catalogue of the Turkish 
manuscripts in the library of the Hungarian academy of sciences. (Oriental Manuscripts 
in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2. Ed. by Éva Apor.) Composed by 
İsmail Parlatır, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, 2007, 442–443, No. 
592–593. Bu çalışmanın Türkçesinde aynı numaralar altında 1595 (!) Temesvár seferinden 
ve Cafer Paşa’nın 1599’da (!) öldüğünden bahsedilmektedir: İsmail Parlatır–György Hazai, 
Macar Bilimler Akademisi’ndeki Türkçe Yazmalar Kataloğu. Ankara, 2007, 382.
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kendisinin kullandığı yazmadan tahminen 100 yaprak daha uzun olduğu için 
değişik bir eser olması gerektiğini de belirtiyor.13

Repicky orijinal metne mümkün olduğu kadar sadık kalmak istedi fakat 
çevirilerini anlamak bugün oldukça zordur. Fiiler ve yan cümleler yerine sıkça 
ad ve sıfatlar, ayrıca bugüne kadar söz hazinemizden silinen kelimeler kullandığı 
için dili fazlasıyla ağır olup cümleleri epeyce uzundur. Ancak bununla yalnız 
Repicky’yi suçlamak doğru değildir, Macar bilimsel dilin henüz tam oturmadığı 
bu dönemin genel, bu sadece çevirilere has olmayan eğilimlerinden biridir.

Repicky’nin başka bir özelliği de Osmanlı kavramları için Macarca sözcükler 
bulmak istemiş olmasıdır. Bu nedenle hazırladığı metinleri çağdaş bilginler 
de eleştirdiler. O kadar ki Nagykőrös şehri Türk belgelerinden yayımladığı 
tercümeleri birkaç yıl sonra yeniden Macarcaya aktarmayı gerekli buldular.14 
(Bu bakımdan benim de hatalı olduğumu kabul ederek şunu da belirtmem lazım: 
İster 1928’den önceki döneme ait Osmanlı ıstılah, kişi ve yer adlarının imlası 
için kurallar verilmesi15 ister çeşitli terimler için mümkün olduğu durumlarda 
kullanılabilecek en uygun Macar karşıtlarını saptayarak onların genelleştirilmesi, 
anlamlarının bir sözlük hâlinde yayımlanması alanında yeterli özeni göstermedik.)

Yine de -Vámbéry’nin az sonra tanıtacağım bir makalesinden öğrendiğimiz 
gibi16- Osmanlı tarih yazarları konusunda Repicky kapsamlı planlara sahipti 
ve çevrilmesini önerdiği eserlerin listesini üyeliğine de seçtiği Macar Bilimler 
Akademisine ölümünden kısa bir müddet önce sundu.

Ármin Vámbéry’nin Osmanlı tarihleriyle alakalı çalışmalarına bakıldığında 
göze çarpan bir hususiyet de bilimcinin bu konu ile bilhassa faaliyetinin ilk 
evresinde uğraştığıdır. Bibliyografyasından anlaşıldığı gibi 2-3 yıl için hemen 
hemen sadece bu sahada etkin olduktan sonra ilgisi kesiverildi ve başka 
istikametlere yöneldi.17 Bu arkasını çevirme olgusu için 1861’de İç Asya’ya doğru 
yola çıkmış olduğu ancak kısmen yeterli bir neden olarak gösterilebilir. Belki 
çeviriler yapmak için sabrı da tükendi, bunlarla oyalanmak kişiliğine zıt düştü.18

13 Adı geçen tarihin Abdülkadir Özcan’ın neşrettiği anonim eser ile aynı olduğu bellidir. bk. 
Anomim Osmanlı Tarihi (1099–1116/1688–1704), (Türk Tarih Kurumu yayınları, III/22.) 
yayına hazırlayan: Abdulkadir Özcan, Ankara 2000, 130.

14 Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Kőrös, Czegléd, Dömsöd, 
Szeged, Halas levéltáraiból. I. Összegyűjték Áron Szilády–Sándor Szilágyi. (Török–
magyar-kori történelmi emlékek. Első osztály: okmánytár, 1.) Pest 1863, XXIII–XXV.

15 Lajos Ligeti’nin editörlöğü altında hazırlanan Keleti nevek magyar helyesírása (Budapest 
1981) bu alanda mühim bir başlangıç sayılabiliyorsa da tatmin edici değildir.

16 Ármin Vámbéry, A török történelmi irodalomról, Akadémiai Értesítő 13 (1861), 100.
17 Carla Coco, Vámbéry Ármin műveinek bibliográfiája, Vámbéry Ármin emlékezete. (Keleti 

értekezések, 2.) Budapest, 1986, 28–30.
18 Gençlik tutkusuna çeyrek asır sonra bir kez daha döndü (“On revient toujours a ses premiers 
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Tercümelerini değerlendirmek istediğimizde diyebiliriz ki Vámbéry 
çoğunlukla Sadeddin ve Peçevî olmak üzere İstanbul’da satın aldığı iki tarihe 
dayandı. Bunlardan Osmanlı–Macar savaşlarının erken dönemlerine ait bölümleri 
seçti (15. yüzyılda Hunyadi’nin mücadeleleri,19 1526 Mohács/Mohaç Meydan 
Muharebesi,20 1543 sefer-i hümayunuyla alakalı hadiseler21). Eserlerin yazılış 
tarihi ve anlatılan olaylar arasında bayağı büyük mesafe olduğu için bu tercihleri o 
kadar isabetli bulamayız. Bununla birlikte her iki tarih yazarı kendi kategorisinde 
önemli yer işgal ediyor: İkisi de önceki dönemlerin çalışmalarından kritik bir 
gözle yararlandılar. İstanbul aydını olan Sadeddin, başkaları arasında Farsça yazan 
İdris-i Bitlisî’yi kaynak olarak gösteriyor, Peçevî’nin ise Macar tarih kitapları 
karıştırdığı bellidir.22 Adı geçen el yazmalarından Sadeddin Tarihi’ni daha sonra 
Vámbéry, Macar Bilimler Akademisine armağan etti.23 Peçevî Tarihi’nden aynı 
koleksiyonda üç nüsha vardır, bunlardan Vámbéry’nin kullandığı metne bazen 
şaşırtıcı ölçüde Török O. 355 benziyor.24 Ancak bu yazma, kütüphaneye daha önce 
intikal eden Teleki koleksiyonunun mührünü taşıyor, demek ki bunu Vámbéry 
İstanbul’da temin edemedi. İki seçenek var: Aldığı cilt ve kütüphanedeki nüsha 
aynı versiyonun iki ayrı temsilcisidir veya –görünüşte imkânsız görülmekle 
birlikte – herhangi bir şekilde Vámbéry, Budapeşte’deki yazmadan yararlandı.

amours”), yalnız bu sefer çevirdiği “incecik kitap” çağdaşı olan Namık Kemal’in Kanije 
[muhasarası]’ndan başka bir şey değildi. krş. Ármin Vámbéry, Kanizsa. Századok 21 
(1887), 716–726, 798 –826.

19 Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. 
Chodsa Szádüddin effendi Tadzs üt tevárich (Történetek koronája) szövegét fordítva közli 
Vámbéry Ármín, Magyar Történelmi Tár 11 (1862), 197–230. 

20 Ármin Vámbéry, A mohácsi ütközet, Pecsevi Ibrahim efendi kéziratából, Új Magyar 
Múzeum 10 (1860), 31–37. 

21 Ármin Vámbéry, Török történetírók előadása magyar eseményekről. I–IV. Vasárnapi Újság 
7 (1860), 90–91, 110–111. (Bu yazı yukarıda anılan bibliyografyada yanlışlıkla dört aynı 
sayı altında yer alıyor.)

22 József Thúry, Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz. Századok 26 (1892), 395–410, 
476–488, 560–579, 658 –678, 740–746.

23 Nándor Erik Kovács, Vámbéry Ármin és az akadémia könyvtára. Magyar Tudomány 
2013/8, 25 (= Török F. 23 – krş. Catalogue of the Turkish manuscripts. 405–406, No. 542).

24 Örneğin “Dimitrofcsa, Ireg, Gorgorovcsa, Bokair, Szonlok, Valpo, Erdőd, Cserevink, 
Rácsa, Eszék, Vukovár és (=ve) Kupanik” olarak aktardığı (Ármin Vámbéry, A belgrádi és 
magyarországi győzödelmekről. Pecsevi török történetéből fordítva. Új Magyar Múzeum 
10 (1860), 422) yerleşim yerlerinden, son anılan “Kupanik”, öteki iki yazmada ve basılı 
metinde sıralamanın başındadır. Vámbéry’de Szonlok (= Szolnok) şekli kesinlikle yanlış 
çünkü o şehre kadar 1521 Belgrat kuşatması sırasında veya hemen sonrasında Osmanlı 
güçleri hiç ilerlemediler; gerçekten de öteki yazmalarda doğru Sotin/Şotin (= Macar Sotin, 
Szata) şekli geçiyor. “Bokair” da öbür ciltlerde “Lökay/Lonyay” (ne olduğu belli değildir) 
şeklinde kaleme alındı.
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Bütün bunlar bizim için neden önem taşıyor? Zira Vámbéry ile Thúry, başta 
Sadeddin ve Peçevî olmak üzere bazen aynı tarihten aynı bölümleri çevirdi. 
Vámbéry’nin masasında el yazmaları vardı, Thúry basılı metinlere başvurabildi. 
İki tekstin birbiriyle hangi ölçüde örtüştüğü meselesi, tercümelerin güvenilirliğini 
tespit etmek istediğimizde ehemmiyet taşıyor. Örneğin Thúry’ye veya neşredilen 
varyantlara göre eksik görünen bölümlerin neden aktarılmadığını izah etmek bu 
farkları bildiğimizde kolaylaşıyor. Yine de bu tür noksan kalan cümle ve ifadelerin 
sayısı o kadar yüksektir ki Vámbéry’nin pek çok kez çeviri yerine özet sunduğunu 
rahatlıkla öne sürebiliriz.

Bu kısaltmaların sonucunda bazen önemli ayrıntılar kayboluyor. Örneğin 
Székesfehérvár (İstolni Belgrad) sancak beyliğine atanan Ahmed Bey’in25 gerek 
sülalesi (Buda / Budun Beylerbeyi Yahyapaşazâde Mehmed Paşa’nın karındaşı) 
gerekse önceki görev yeri (İnebahtı beyi ve donanma seraskeri) hakkında 
malumat26 verilmiyor. Böylelikle tayin edilen mirlivanın sıradan birisi olabildiği 
sanılabilir ki bunun -görüldüğü gibi- tam tersi doğrudur.

Bir başka örnekte Vámbéry orijinal hikâyenin tam özünü aksettirmiyor.27 
Olayı Peçevî, Buda/Budin Beylerbeyi Arslan Paşa’nın ne kadar tuhaf şeyler 
yapan bir insan olduğunu hissetirmek için kaleme aldı. Özgün metinde, şehirde 
düzenlenen bir eğlence sırasında ciğer pişiren bir ırgadı, paşanın ne şekilde 
aşağıladığı anlatılmaktadır. Özetlersek: Söz konusu kişiyi mirmiran; ilk olarak 
kardeş kabul eder, sonra İslamiyete davet eder, derhâl sünnet ettirir ve nihayet –ve 
bu cümleler çeviride bilinmeyen bir nedenle noksandır– yarı çıplak zavallıdan 
“tanca” (Macarca: tánc) yani dans etmesini rica eder ve –Peçevî’nin kendi 
sözleriyle– “fakir nev-müslimi kaldırır, ayağında donu yok gömleği kısa, setr-i 
ayıp edemez; koruyacağı elinde, kalkıp tanca oynar.”28 Hikâyenin can alıcı 
noktasını Vámbéry neden çevirmedi bilemeyiz fakat Peçevî’nin Ragıp Paşa 
Kütüphanesindeki yazmasından hareket ederek paşanın, bu çirkin davranışının 
ardından rezil ettiği adama Zevkî adını koyarak kızını da onunla evlendirdiğini 
öne sürüyor. Yalnız adı geçen kuruluşta Peçevî Tarihi’nin izi bulanamadığından 
bu farz edilen ilavenin mahiyeti hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz.29

Kısaltmaların başka bir kısmının tantanalı üslubuna uymadığı görülüyor 
fakat bu uygulamada sistematik bir yaklaşım pek müşahede edilememektedir.

25 Vámbéry, Török történetírók előadása magyar eseményekről. I. Székesfehérvár bevétele. 
91.

26 Tarih-i Peçevi. I. y. ve t. yok, 260.
27 Ármin Vámbéry, Török történetírók előadása magyar eseményekről. IV. 111.
28 Tarih-i Peçevi. I. y. ve t. yok, 256.
29 Abdurrahman Naci, Defter-i Kütübhane-i Ragıb paşa, Der Saadet, 1285 (1868–1869); 

Defter-i Kütübhane-i Ragıb paşa, Der Saadet 1310 (1892–1893).
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Bununla birlikte Vámbéry okuduğu metni çoğunlukla iyi veya oldukça iyi 
anladı, büyük hata yaptığı ender görülmektedir. Bunların birinde “Bu abd-i zaif 
bin kırk ikiden beşe varınca mukteza-i vakt ile [İstolni Belgrad] valisi namına 
idim. Kale-i mezburenin üserayı hıfz ettirecek mahbesi yani zindanı yoğidi”30 
cümlesi veya bunun bir kısmı tercümede şöyle geçiyor: “1042 yılında Peşte 
yolculuğum sırasında buradan geçip yalnız alt bölümü zindana dönüştürülen 
bir kulenin kalıntılarını buldum.” Ciddi yanlışların dışında Peçevi’nin onunla 
uzun uzadıya övündüğü gibi Aslan Paşa’nın Székesfehérvár sancak beyi iken 
hapishaneyi kendisinin yaptırdığı bu anlatımda tamamıyla eksiktir.

Şunu da belirtmem lazım ki sayıları Vámbéry birkaç kez yanlış gösteriyor 
(bir yerde “havastan 15 kadar adam”31 terkibi “15.000 koruma”32 olarak geçiyor) 
ve hicri tarihlerin karşılığını verdiğinde de bazen hata yaptığı görülmektedir. 
Örneğin biraz önce anılan 1042 senesi 1664’e tekabül eder gibi karşımıza 
çıkmaktadır, hâlbuki doğru rakam 1632/1633’tür; 4 Şaban 852’nin doğru çevirisi 
ise onun verdiği 17 Ekim 1443 yerine 3 Ekim 1448’dir.33

Vámbéry’nin başka bir eksikliği, kısmen Repicky ve bu bakımdan genellikle 
titiz Thúry’ye karşın, kaynaklarını ya hiç veya tam olarak göstermediğidir. Örneğin 
Mohács/Mohaç Meydan Muharebesi fetihnamesini34 Ahmed Feridun Efendi 
Münşeat’ından aldığını Thúry’nin çevirisiyle35 karşılaştırdığımızda öğrenebiliriz.

Vámbéry kişi ve yer adlarının saptamasına pek fazla vakit ayırmadı. Örneğin 
Mohács’a doğru ilerleyen Osmanlı ordusunun uğradığı “Puszu Kilisze” ve 
‘Gümrük kulübesi’ olarak Macarcaya aktardığı “Bads Kaluba” isimlerini halk 
etimolojilerine dönüştürerek çevirmekle yetindi. Oysa –Thúry’nin de mantık 
kullanarak çözdüğü gibi– ilk ad, yol üzerindeki Busziklica/Buziglica ile aynıdır; 
ikincisinin ise, Peçevî’nin basılı metninde her ne kadar Yackalupa biçiminde 
yazılmışsa da, daha sonra Bácsfa’ya kısaltılan Lánycsók yakınlarında bulunan 
Bácsfalva36 olduğu kesindir.37 (Bizi teyit ettiği için şunu da ekleyelim: 16. yüzyıl 
Osmanlı tahrir defterlerinde Macar -falva, -falu yani ‘köy’ ile biten yer adları 

30 Tarih-i Peçevi, I., 261–262.
31 Tarih-i Peçevi, I., 91.
32 Ármin Vámbéry, A mohácsi ütközet. Pecsevi Ibrahim efendi kéziratából, Új Magyar 

Múzeum, 10, 33.
33 Vámbéry, Hunyadi János, 220, not 2.
34 Ármin Vámbéry, Solimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele, 

Magyar Tudomány Tár (1862) 195–199.
35 Thúry, Török történetírók, I., 379–385.
36 Dezső Csánki, Magyarország törté nelmi földrajza a Hunyadiak korában, II, Budapest 

1894, 469.
37 Thúry, Török történetírók. II. 158–159, not 1.
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büyük sıklıkla -faluya olarak yazıldı.38) Bir başka yerde 1543 olayları ile ilgili 
olarak Varadin şehrini Nagyvárad ile karıştırdı, oysa doğru karşılığı Pétervárad/
Patrovaradin’dir.39 Bunu bilmemesi hâlinde bile Nagyvárad’ın 1660’ta Osmanlı 
eline düştüğünü unutmaması gerekirdi. Notsuz bıraktığı pek çok yer adına karşın 
bazen izahat vermeye kalkışıyor fakat bunların kimileri yanlış bilgi sunmaktadır.40

Vámbéry (ve ondan sonra Thúry de), Joseph von Hammer41 ve Johann 
Wilhelm Zinkeisen’in kapsamlı Osmanlı tarihlerini mümkün olan her durumda 
eleştirdi (düzeltmelerin bir kısmı da yanlış42 veya tartışılabilir43). Bilimsel özgüven 
ve titizliğin44 yanı sıra bunun arkasında bir çeşit 1848–1849 Macar ayaklanmasını 

38 Örnekler için bk. Géza Dávid, A Simontornyai szandzsák a 16. században, Budapest 1982, 
çeşitli yerlerde.

39 Vámbéry, Török történetírók előadása magyar eseményekről, I., 91.
40 Mesela İstanbul Kasım Paşa Mahallesinin II. Murad devrinde bu adı taşıyan birisinden 

tesmiye edildiğini öne sürüyor (Hunyadi János. 209, not 1), oysa hakitat-i hâlde Haliç’in 
bu mıntıkası 100 yıl sonra yaşayan Güzelce Kasım Paşa tarafından şenlendirilmiştir (Faruk 
Sümer, Kasım Paşa, Güzelce, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 24. İstanbul, 
2001, 547). Başka bir yerde Ceuta Boğazı’nın Türkçesini “Szitta bogázy” şeklinde yazıyor 
(Vámbéry, A mohácsi ütközet, 37, not 1) ki doğrusu Sebte Boğazı’dır. Eskiden Güney 
Macaristan’a bağlı Szabács kasabasının Türkçe adı olan Böğürdelen’in ise etimolojik 
açıdan bağlantısı olmayan böğürtlenle aynı olduğunu sanıyor (Vámbéry, A belgrádi és 
magyarországi győzelmekről. 419, yıldızlı not). Gereksiz yere ukalalık ettiği subaşı terimi 
ile ilgili olarak da müşahede edilir. Bu görevde bulunanları “su hendekleri çalışmaları 
nazırı” sandı (Hunyadi János, 216, not 1). Dizdarın karşılığı için ise ‘hırsız-yargıcı/muhtarı’ 
verdi (Vámbéry, Török történetírók előadása magyar eseményekről, II., 111).

41 Hammer’i her seferinde Fransızca iktibas etmesi biraz acayiptir; belki eserin Almancasını 
İstanbul’da bulamadı. Yalnız, bu uygulama neticesinde, kimi yanlış çeviriler dikkatten 
kaçabildi.

42 Örneğin Hammer’in “Altudsa” olarak okuduğu toyca/taviçe/tovica/tovıca kelimesini (ki 
akıncıların küçük rütbeli zabitleriydi) kendisi de ad sanarak “Tudsa” biçiminde verdi.

43 Bu bakımdan müstensihler için de zorluk çıkartan bir imsal vermeyi uygun buluyorum: 
Mohács savaşından sonra I. Süleyman, Peçevî’nin dedesine bu durumda ne yapmak 
gerektiğini soruyor. Kendisi kısa bir cevap veriyor. Vámbéry’ye göre cümle şuydu: “He man 
padisahym donuzun jatagynda csodsug’unu vuramayszen (şöyle!).” Hammer bunu “Prends 
garde que la truie ne chatie pas ses petits!” [Dişi domuzun yavrularını öldürmemesine dikkat 
et!] diye aktardı. Vámbéry’nin çevirisi, “dişi domuzun ağılında yavrularını o kadar kolay 
öldüremezsin”, kullandığı metnin aslına daha uygundur; ancak söz konusu olan durumda 
pek fazla anlamı yok. Bununla birlikte bu hatayı (yani Hammer’in hatasını) “Türk diline 
az çok aşina olan herkes düzeltebilir” demekle kınıyor. Ayrıca Budapeşte’deki yazmaların 
birinde bu yerde “tonuzun çocuğı vuralmadın (şöyle!)” (Török O. 405, y. 56v), ötekisinde 
“tonuzun yatağında çocuğı/çocuğa vurama[z]sın” (Török O. 355, f. 28r), üçüncüsünde ise 
“tonuzın (!) yatağın[d]a çocuğı olmasın” (Török O. 217, y. 39v) gibi ifadeler bulunmaktadır. 
Peçevi’nin İstanbul baskısında (I. 96) ve sadeleştirilmiş neşrinde (Peçevî İbrahim Efendi, 
Peçevi Ttarihi, I., haz. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1981, 74) de bu son, bana göre esas 
düşünceyi yansıtan varyant karşımıza çıkmaktadır.

44 Bu coşkulu gerçek ve doğru arayışı dönemin başka bilim adamlarında da karakteristikti. 
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ve hürriyet savaşını Ruslarla birlikte bastıran Avusturya ve başka bir nedenle 
Alman düşmanlığını keşfetmek zor değildir. Vámbéry’nin, Yahudi asıllı olmakla 
birlikte Macar davasını desteklediği, tarihle ilgili yazılarından da anlaşılıyor. Bir 
yerde, Zinkeisen’in Sadeddin Tarihi’ni Galland’ın Fransızca çevirisine dayanarak 
kullanmış olduğunu tenkit ettikten sonra şöyle bir cümleyi kâğıda döktü: “Bu 
satırları metin ve benim zayıf Macarca çevirimle kıyaslamasını muhterem 
Şarkiyatçıdan rica ederim. Sadeddin’i Batı kıyafetinde ve güzel Macarda nasıl 
bulacak?”45 Bu cümledeki aşırı ve yapmacık tevazu bir noktada tuhafsa da (ayrıca 
kendi tercümesi zayıfsa diğerini nasıl tenkit edebilir?) yazdığından dilimizi ne 
kadar çok sevdiği açıktır.

Osmanlı tarih yazarlarından hazırladığı çevirilerin dışında Vámbéry’nin 
yukarıda kısaca andığım özetleyici ve yol gösterici makalesini biraz daha uzun 
değerlendirmekte yarar var kanısındayım.46 Bu, aslında Macar Bilimler Akademisi 
haberleşme üyeliğine seçildiğinde okuduğu konferanstı.

Başlangıç olarak biraz sakıncalı bir halk karakterolojisi sahasına kayıyor 
(“milletler de, ülkelerinin doğal konumu ve tarihî oluşumları sonucunda bir bir 
ayrı bilim dalında sivriliyorlar ve bilgiye sahip olmanın öbür alanlarını ihmal 
etmeyerek, yalnız bu, hemen hemen millî bilime takdis edercesine bağlılık 
duyuyorlar”). Yaptığı sınıflandırmada Araplar gök bilim ve matematik, İranlılar 
şiir, genel anlamda Türkler ise tarih yazıcılığının ustalarıdır. Bu görüşünü 
savunmaya kalkışıyorsa da kanıt olarak öne sürdükleri bizim için tatmin edici 
görünmüyor: Türk ve Osmanlı tarih yazıcılığının devamlılığını ispatlamasında 
başarılı olamadı.

Osmanlı Dönemi’nde değişik düzeylerde kullanılan Türkçenin 
sıralanmasından sonra Vámbéry, önceki cümlesinden de daha acayip düşüncelere 
yer veriyor. Diyor ki: “Genel takdiri kazanmak isteyen yazarın ... eğitsel çabaları, 
anlatım dilini Doğu zevkine göre mümkün olduğu kadar daha ağdalı, daha sun’î 
kılabilmesi hâlinde ancak başarılı olabilir. Zira her şeyden önce keyfe düşkün, 
tembellikte yozlaşmış olan doğulular çoğunlukla miskinliğin getirdiği bıkkınlığı 
gidermek için ve yalnız nadiren bilgi edinmek için ellerine kitap alıyorlar.” 
Bu cümle Edward Said’in haklı olarak eleştirdiği kalıplaşmış batılı formülleri 
yansıtıyor.47

Örneğin József Budenz I. Süleman’ın 1529 yılı seferi ruznamçesini Macarcaya çevirdiğinde 
Behrnauer’in neşri dışında Repicky’nin yayımlayamadığı tercümesinde bulunan yanlışları 
da düzeltmeye kalkıştı! bk. Szülejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról, Magyar 
Történelmi Tár, 13 (1867), 179–212.

45 Vámbéry, Hunyadi János hat legnagyobb csatája, 221. not 1.
46 Vámbéry, A török történelmi irodalomról, 87–107.
47 Edward W. Said, Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London, 1991. – Bunun 

dışında püspök kelimesinin Peçevî Tarihi’nde geçtiği yazılışını ele aldığında yine ön 
yargılarının bir örneğine rastlıyoruz. Vámbéry’ye nazaran “fanatik müstensih” bu tabiri 
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Vámbéry’ye göre biraz önce anılan tantanalı üslup sadece III. Mehmed 
dönemine kadar devam ediyor, ondan sonra ise zorlanmış sadelik hüküm sürmeye 
başlıyor. 17. ve 18. yüzyılın tarihlerinden bazılarını okuduğumuz zaman bu savın 
epeyce abartılmış olduğunu anlarız.

Osmanlı tarihi kaynaklarını Vámbéry üç gruba ayırıyor: 1. Resmî tarih 
yazarları (vakanüvisler), 2. gayriresmî tarih yazarları ve 3. tarihle ilgili yardımcı 
kaynaklar (bu kapsama arşiv belgelerini ve o nitelikteki mecmuaları sokar ki bunlar 
bugünkü anlayışımıza göre pek çok konu için en önemli bilgileri içermektedir). 
Ayrıca vakanüvislik görevinin II. Murad döneminde başlamış ve bu makamda 
Cevdet’e kadar 31 kişinin birbirini izlemiş olduğunu öne sürüyor. Bununla 
birlikte Naima’ya kadar bu kişilerin başka işlerle de uğraştığını kabul eder. 20. 
yüzyıl araştırmalarına göre söz konusu vazife yalnız III. Ahmed döneminde, 1710 
yılında resmiyet kazandı.48 Hocasının hem tasnif hem vakanüvislik ile alakalı 
görüşlerini József Thúry otuz yıl sonra yayınladı.49

Vámbéry, Ragıp Paşa Kütüphanesinde Tarih 210 numara altında bulduğu 
Gazavat-i Osman Han başlıklı bir anonim tarihten bahsetmektedir. Eserin 
Aşıkpaşazâde’den de evvelki olayları içerdiği için heyecanlanarak, meçhul 
yazarından hemen “Türk Herodot” olarak bahsediyor. Yalnız Ragıp Paşa 
Kütüphanesinde böyle bir ad taşıyan eser bulunmamaktadır50 ve Vámbéry 
döneminde de bulunamazdı, aksi takdirde kısa bir müddet sonra hazırlanacak 
kataloglarda yer alırdı.

Yardımcı kaynaklar arasında Vámbéry defterhanede gördüğü Temesvár, 
Gyula ve Jenő sancaklarının bir “yer tasvirini” anıyor. Bunun (daha doğrusu 
bunların) ilgili yönetim bölgelerinin mufassal defterleriyle aynı olduğunu 
zannedebiliriz. Yalnız iki not bu ayniyeti biraz belirsiz kılıyor. Bir taraftan 
Vámbéry “onları çizenin anlatımına göre üzerlerinden en ufak kır evinin dahi 
eksik olmadığı” üç haritadan söz ediyor ki bildiğimiz defterlerin ilk sayfalarında 
hiçbir zaman yer almaz. İkincisi ise yer ve kişi adlarını içeren bölümlerin “uzun 
tomarlar” hâlinde bulunduğunu söylemesidir. Bilindiği gibi tapu-tahrir defterleri 

kasten pis pok (aslında pis bok olması gerekirdi) olarak yazdı. Vámbéry, A mohácsi ütközet. 
34, yıldızlı not). Oysa kroniğin basılı varyantında pişpok bulunmaktadır (Peçevî, age., I., 
93).

48 Bekir Kütükoğlu, Vekayinü‘vis, İstanbul 1994.
49 József Thúry, Az 1663–64-ik évi hadjárat, Rasid efendi török historikus művéből, 

Hadtörténelmi Közlemények 3 (1890), 364–365.
50 Abdurrahman Naci, Defter-i Kütübhane-i Ragıb Paşa; Defter-i Kütübhane-i Ragıb Paşa, 

No. 971–1058 ve ilavat kısmında 2 eser (bunlardan 88 numaralı cilt bir anonim Tarih-i 
Al-i Osman ise de Vámbéry’nin verdiği eserle aynı olup olmadığını kestirmek mümkün 
değildir). Aynı koleksiyonun Süleymaniye Kütüphanesi veri tabanında ulaşılabilen elle 
yazılan bir fihristi de 210 yerine yalnız 89 tarih ve seyirle ilgili yazma sıralıyor ki her 
mukayeseyi engelliyor.
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ciltler oluşturmaktadır. Bununla birlikte bana göre Vámbéry sadece biraz yanlış 
tabirler kullandı; o hâlde ise bu cins kaynaktan bir tanesini İstanbul’da ele alabilen 
ilk Macar vatandaşı oydu.51

Münşeat ve mecmualarla da ilgilenen Vámbéry, bunlardan Ahmed Feridun’un 
derç ettiği ve İstanbul’da neşredilen eserinin bir tanesini hemen akademiye 
armağan etti. Bu jest, onun bilim uğruna ne kadar yardımsever olduğunun güzel 
bir örneğidir.

Adı geçen yazının sonlarına doğru Vámbéry çevrilmesini önerdiği 
kroniklerin bir lis tesini sunuyor. I. Süleyman öncesi ve Ferenc Rákóczi İstiklal 
Savaşı’yla bitmek üzere ve sonrası olarak iki döneme böldüğü listenin ilk 
kısmında “keşfettiği” anonim tarih, Neşrî, İdris-i Bitlisî (Heşt Bihişt’inin bir eksik 
nüshasını Akademi Kütüphanesine verdi, noksanlarını yakın zamanda gidermek 
niyetindeydi), Sadeddin ve ihtimalen Gelibolulu Mustafa Ali yer almaktadır. 
Mohács’la başlayan ikinci devirden 20 küsur müellifi sıralamaktadır. Bunların 
çoğu bugünlerde bile en önemli Osmanlı tarihleri olarak bilinmektedir, geri 
kalanları Macar tarihi açısından ilginçtir. Söz konusu tarihlerin tasviri bazen 
maalesef çok kısa olduğundan ve nerede muhafaza edildikleri açıklanmadığından 
onların şimdi bilinen hangi yazmalarla aynı olduğunu saptamak zaman zaman 
güçtür. Örneğin andığı iki Sigetvarname’den yalnız Merahî mahlasını kullanan 
kişinin manzum –ve tarihî olaylar bakımından pek ilginç olmayan– yapıtının 
Viyana’da bulunduğu bellidir,52 “Abdi Ağa’nın” kaleme aldığı tarih ile neyi 
kastettiği ise öğrenilemiyor. Aynı zamanda Szigetvár’la ilgili, daha fazla değer 
taşıyan yapıtlardan haberi yoktur.53

Kapsamlı listenin sonuna eklediği yine yapmacık alçak gönüllülük ifadeleri 
(“Türk el yazmalarının bir başka araştırmacısının ..., seçmemin amaca uygun 
olmadığından emin olarak daha kullanışlı eserler ortaya atabildiği en hararetli 

51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne yazdığı ön sözünde bu konuda –sancak adı göstermeden– 
biraz daha açık bilgi sunmaktadır. krş. Gyula Káldy-Nagy, “Macar Tarihinin Türk 
Kaynakları”, Studia Turco-Hungarica, I (1974), 15, not 2.

52 Österreichische Nationalbibliothek, H. O. 48. Kısa bir müddet önce yayımlandı: Merâhî’nin 
Fetihnâme-i Sigetvar’ı, Kanuni’nin son seferinin şiirsel anlatımı, haz. H. Ahmet Arslantürk–
Mücahit Kaçar, İstanbul 2012.

53 Bunlardan en önemlisi 1566’da Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın sır kâtibi, Ahmed 
Feridun’un kalemi altından çıktı. bk. Nicolas Vatin, Ferîdûn Bey, Les Plaisants secrets de la 
campagne de Szigetvár. Édition, traduction et commentaire des folios 1 à 147 du Nüzhetü-
l-esrâri-l-ahbâr der sefer-i Sigetvâr. (Ms. H 1339 de la Bibilothèque du Musée de Topkapı 
Sarayı) (Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 2 veya 
7. Hrsg. von Rüdiger Lohlker, Markus Köhbach, Stephan Procházka, Gisela Procházka-
Eisl und Gebhard J. Selz) [Wien], 2010. Tam neşri: Nüzhet-i esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı 
sefer-i Sigetvâr. Sultan Süleyman’ın son seferi, haz. H. Ahmet Aslantürk–Günhan Börekçi, 
İstanbul 2012.
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isteğimdir.”) bugünkü zevkimize biraz aykırı düşse de zamanında belki daha 
normal karşılanmıştı.54

Vámbéry’nin öğrencilerinden biri olup hocasının yerine kürsüye getirilmesi 
düşünülen József Thúry (1861–1906), Repicky gibi kısa ömürlüydü ve görevine 
başlamadan vefat etti. Kenidisi 1890–1893 arasında ve 1886’da olmak üzere 
hayatının iki döneminde Osmanlı tarih yazarlarlıyla ilgili calışmalar neşretti; 
başka bir deyişle bunlar ağırlıklı olarak 6 yıl için ilgi alanının merkezindeydi. 
Bu zaman dilimi içinde konu ile alakalı iki kalın cilt ve sekiz makalesi çıktı. 
Akademiden 29 Mayıs 1891 günü Türk kroniklerden seçmeler çevirmesi için 
aldığı siparişten önce Osmanlı kaynaklarına dayandırdığı yalnız bir tek, 1663–
1664 seferini irdeleyen yazısı yayımlanmıştı55 fakat daha önce akademide aynı 
konuda bir bildiri sundu, ilgililerin dikkatini bu bildiriyle çekmiş olabilir. Demek 
ki 30 yaşında bir genç böylesine onurlandırıcı bir görev üstlendi. Bu olağanüstü 
imkândan çok iyi faydalandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Siparişi aldıktan iki yıl 
sonra Türk Tarih Yazarları’nın ilk olarak 396 sayfalık cildi çıktı, üç sene sonra 
ise bunun devamı olarak 415 sayfa yayımlandı. Yanılmıyorsam söz konusu 
alanda bu kadar kısa zamanda, bu kadar geniş çaplı bir çeviri projesi başka hiçbir 
yerde gerçekleşmedi. Üstelik ilk ciltte 95 sayfa, ikincide ise 389 sayfa Viyana’da 
muhafaza edilen el yazmalarından toplanmıştır. Dönemin araştırma koşullarını 
da göz önünde bulundurduğumuzda bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu 
daha iyi anlarız. Çoğaltma olanakları hiç yoktu, eserler yalnız muhafaza oldukları 
kuruluşlarda ele alınabildi. Thúry o devirde Kiskunhalas’ta lise öğretmeniydi, 
Viyana yolculuklarını nasıl organize edebildiğini bilmem. Onun, malzeme 
toplamasında kolaylık sağlayabilen bir yardımcısı olduğundan haberimiz yoktur. 
Thúry’nin çalışma metodu hakkında da herhangi bir ima kalmadı. Metinleri 
hemen çevirdi mi yoksa seçtiği bölümleri kopya mı etti ve evde mi tercüme 
etti, belli değildir. Ancak –hepimizin bildiği gibi– böyle bir faaliyet sırasında 
aynı esere defalarca bakmak icap ediyor ve bir zorluk daha vardı: Proje, ilgili 
kroniklerin yalnız Macaristan’a ait pasajlarına yoğunlaştığı için56 tarihleri baştan 
sonuna kadar okumak (veya en azından gözden geçirmek) gerekiyordu. Demek ki 
genç araştırmacı belirli bir fanatizm ve olağanüstü bir çalışkanlıkla işe başlayarak 
bunu becerebildi.

Büyük yapıtında Thúry, sekizi el yazması hâlinde Viyana’da bulunan (“1486 
anonimi”, Mehmed Neşri, Tursun Bey, Lütfi Paşa, “Ferdi”/Bostan, Celalzâde 
Mustafa, “Sinan Çavuş”/Muradî ve Kâtip Mehmed Zaim) biri Fransızcaya 

54 Aynı ciltte bir önceki makale sahibi Frígyes Podmaniczky de kendi “zayıf eserlerinden” söz 
etmektedir (sayfa 86).

55 Thúry, Az 1663–64-ik évi hadjárat.
56 Ara sıra bu bakımdan yeterince sistematik değildi; I. Bayezid’in Bursa’daki faaliyetini 

dilimize aktardığı halde ilk Kosova meydan savaşını zikretmişse de dikkate almadı: Török 
történetírók. I. 16 ve 16, not 1.
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tercüme edilen (Kemalpaşazâde) ve biri İstanbul’da neşredilen (Sadeddin) 10 tarih 
yazarından çeşitli uzunlukta bölümler seçerek Macarcaya çevirdi.57 Tercihleriyle 
genelde hemfikir olabiliriz (belki hocasından esinlenerek Sadeddin’i o da 15. 
yüzyılın olayları açısından güvenilir bir kaynak zannetti). O zaman bilinen ve 
kitaptan eksik olan müellif Aşıkpaşazâde’dir; ancak onun –Thúry’nin de dile 
getir diği gibi– Viyana nüshası yoktur. Kroniklere –başta Ahmed Feridun’un 
Münşeat’ından– sefer ruznamçeleri ve bazı belgeler, ikinci ciltte Koçi Bey 
Risalesi’nden parçalar da ekledi.

Thúry’nin çeviri ilkeleri prensipte Vámbéry’ninkine benziyorsa da 
halefinden aykırı olarak kendisi bunlardan genellikle sapmadı. Uygulamak 
istediği metodu şöyle özetleyebiliriz: Özgün metni mümkün olduğu kadar sadık 
bir şekilde Macarcaya aktarmak istedi. Yalnız anlamı aynı olan tekrarlamaları 
dikkate almadı. Bunu yaparken tekstin doğulu özelliklerini muhafaza etmeye 
çalıştı. Ayrıca askerî ve dinî terimleri –Repicky’ye karşın– olduğu gibi bıraktı.58 
Bu ilkeleri biz de kabul edebiliriz.

Thúry öncüllerinden daha büyük sayıda dipnot kullandı. Bunlar çoğunlukla 
yararlıdır ve pek çok kez önceki nesillerin hatalarını düzeltmektedir. Yalnız biraz 
garip bir yaklaşım olarak Hammer’in tüm hatalarına zevkle hücum etmesine 
karşın kendi ve Vámbéry’nin tercümeleri arasındaki –bazen oldukça önemli– 
farklılıklara hiç değinmedi, Repicky’nin Celalzâde’den hazırladığı Mohács 
Meydan Savaşı’yla ilgili çevirisini ise zikretmedi bile.

Sekiz dil kullanan Thúry’nin Türkçesi –Osmanlı topraklarında bulunamamakla 
birlikte– gayet iyiydi. Buna rağmen ara sıra o da cümleyi yanlış anladı. Bir yerde 
arpa fiyatı “yüz akçeye çıkub yine bulunmadı” ibaresini, “yüz akçeye çıktı ki 
daha önce böyle bir durum vaki olmadı” biçiminde yansıttı;59 başka durumlarda 
muhtemelen anlamadığı tümce ve tümce parçalarını atladı.60

57 Notlarında kıyaslama amacıyla İbrahim Peçevî’nin anlatımlarını da sıkça iktibas etti, 
bir makalesinde de aynı tarih yazarından faydalandı: József Thúry, A török történetírás 
Esztergom visszavételéről 1595-ben. Hadtörténelmi Közlemények 5 (1892), 68–80, 
181–196. Ayrıca Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint (Hadtörténelmi 
Közlemények 4 (1891), 60–80, 208–225) başlık taşıyan makalesi Mustafa Selânikî Tarihi’ne 
dayanmaktadır.

58 Thúry, Török történetírók, I., VII–VIII.
59 Thúry, Török történetírók, I.,329. (Bu cümle I. Süleyman’ın 1529 seferi ruznamçesinde 

geçiyor.)
60 Örneğin Varna Savaşı tasvirinde geçen Kamu Murad, kamu Murad ibaresi eksiktir: Thúry, 

Török történetírók. I. 60. Neşri’nin sadeleştirilmiş metninde aynen muhafaza edildi: 
Mehmed Neşrî, Neşrî tarihi, II., haz. Mehmet Altay Köymen, Ankara 1984, 116. (Parantez 
içinde zikredilebilir ki kamu kelimesi kamo şeklinde de okunabilir. Bu sözcük Sırpça-
Hırvatça ‘nereye?’ anlamını taşıyor.)
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Sonuç olarak diyebiliriz ki Osmanlı tarih yazarlarından yapılan çeviri sanatı 
40–45 yıl içinde kimi dalgalanmalarla inkişaf etti. Repicky’nin performansı, 
orijinale sadakat açısından iyi ise de kullandığı Macarcanın zor anlaşılırlığı 
nedeniyle günümüzün yazılarında pek kullanılamıyor. Buna karşın Vámbéry  
–her ne kadar Osmanlıcayı mükemmel bilmesiyle tanınıyorsa da– tercümelerinde 
yapılan hata, atlama ve kısaltmalar nedeniyle, zikredilmeli ise de, pek fazla 
iktibas edilemez. Üç mütercimden ister nicelik ister nitelik bakımından birincilik 
Thúry’ye aittir. Bununla birlikte onun çevirileri de tek nüshaya dayanarak 
hazırlandıkları ve aradan 100 küsur yıl geçtiği için biraz eskimişler ve yeniden 
tercüme edilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Gyula Szekfű’nün Osmanlı tarih yazarlarına karşı 1916’da kaleme aldığı 
sert tenkidi,61 onlarla uğraşmayı uzun bir müddet için geri plana itti; ayrıca ilgi, 
genel olarak arşiv kaynaklarına doğru kaydı. Kroniklerin önemini erken keşfeden 
sözünü ettiğim üç kişiden sonra, gelecek nesillerin tekrar bu araştırma alanında da 
çağımızın verdiği kolaylıklardan yararlanarak çağdaş düzeyde faaliyet göstermesi 
çok önemlidir ve bunun gerçekleşmesini gönülden diliyorum.

61 Gyula Szekfű, Bevezetés. (Kútfőkritikai tanulmány a hódoltság korabeli török 
történetírókról.) Karácson Imre, Török történetírók, III., Budapest 1916, 1–63.



UZUN XIX. YÜZYILDA “VÁMBÉRY HADİSESİ” 

Mihály DOBROVITS

EMPERYALİZM VE ULUSALCILIK

Tarihçilerin ‘uzun XIX yüzyılı’ dedikleri 1789’dan (yani Fransız 
Devrimi’nden) 1914’e (I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına) kadar uzanan süreç, 
dünya tarininin en önemli dönüşümlerinden biridir. Ulusallaşma hareketlerine 
imkân sağlayan bir ortam sağlamakla beraber emperyalizmin de doruğa çıktığı 
zamandır. İçer de egemen bir ulusal devlet kurmaya çalışan Avrupa milletleri 
muratlarına erince, Fransa, Almanya ve İtalya örneklerinde de gördüğümüz gibi, 
kendileri de emperyalist emellerin peşine düştüler. Kimi hâllerde, içeride güdülen 
ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma çabaları ile emperyalizm hülyaları kolkola da 
gezmiş olabilirler. XIX. yüzyıl Macaristan tarihi bu cereyanın belki de en belli 
başlı örneğidir. Habsburg emperyalizmine karşı olanca gücüyle savaşan Macar 
milliyetçileri, özellikle 1867 Avusturya-Macaristan mutabakatını müteakip, bir 
yandan azınlık hareketlerine karşı koyar, öte yandan imparatorluğun Güneydoğu 
Avrupa’daki siyasi amaçlarını desteklerdi.1 Bu bağlamda ulusalcı olmak ve em-
peryalizm yanlısı olmak hiç de ters düşmeyen kavramlardı.2

VÁMBÉRY’NİN SEYAHATLERİ VE MACAR DEVLETÇİLİĞİ

Doğup büyüdüğü ortamın gereğince Vámbéry bu yoldan gidememiş. Ma-
car ulusalcılığı ona uluslararası münasebetlerde hiç de yardımcı olamadı çünkü 
doğu seyahatlerine çıktığı zaman Macar devleti denilecek bir şey ortada yokmuş. 
1848-1849 inkılabından sonra, Avusturya hükûmeti Macaristan’ı dünya haritasın-
dan tamamıyla silmeye karar verip ülkeyi doğrudan Viyana idaresine bağlamıştır. 
Ülkenin ileri gelenlerinin çoğu kaçıp, Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere, 

1 Kállay, B., A Szerb Felkelés Története, Budapest 1908; Ress, I., Kapcsolatok és Keresztutak 
– Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában, Budapest 2004; .Okey, R., 
Taming Balkan Nationalism, Oxford 2007.

2 Lévy, R., ″Paul Pelliot et la politique étrangère″, Politique étrangère X (1945), 211-216.
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yabancı ülkelere sığınmak zorunda kaldılar.3 Yabancı bayraklar altında saklanmak 
Vámbéry için olabilecek tek seçenekmiş.4

BİR ŞAHSİYETİN MENKIBELERİ

Mutasavvıflara göre seyyahlar, sadece zahiren değil batinen de seyahat eder. 
Çeşitli menkıbeleri bulur ve kişiliğini o tecrübelere göre geliştirir. Bu bağlamda 
Vámbéry’nin yolculukları tam bir menakıbname teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda Vámbéry’nin ilk yolculuğu, yoksul bir Yahudi ailesinin 
Macaristan’a seferidir. Macar toplumunun dışında kalan bu coçuk, 1848-1849 in-
kılabından sonra nihai olarak Macar olmaya and içmiş. Bunu, onun ilk menkıbesi 
olarak kabul edebiliriz. Bundan sonra Vámbéry’nin ikinci yolculuğu, onu Reşid 
Efendi’liğe götüren yolculuktur. Osmanlı toplumunun her yerine girebilecek bu 
yeni efendi, aynı zamanda Macaristan Bilimler Akademisinin de haberleşme üye-
si olmuştur. Böylece 1860’lı yılların ona açtığı her imkândan yararlanmış oldu.

Demek ki Orta Asya seferine çıkan Vámbéry, hiç kendi menfaatlerini kolla-
mış birisi olmayacakmış. 

Efendi kimliğini hacı kimliği ile değiştiren Vámbéry’nin, bilindiği üzere, iki 
amacı vardı: Birincisi Macar dilinin Doğu bağlantılarına dair bilgiler toplamak 
ki kısmen yerine getirebildiği bir ödevdir; ikincisi ise Osmanlı İmparatorluğu ile 
ona müttefik olan İngiltere için bilgi toplamak. Bu ikinci vazifesini ise son olarak 
yerine getirdi. Bu vazifeleri yerine getirmek için genç efendi, hacı olmuştur. Men-
kıbesinin üçüncü merhalesi de bu sayılabilir.

Menkıbesinin dördüncü merhalesi, uluslararası (kozmopolit) bir bilim ada-
mının kişiliğidir. Orta Asya’dan dönen Vámbéry, artık Macar Bilimler Akade-
misinin değil bütün Avrupa saraylarının seve seve kabul ettiği dostudur. Vales 
Prensi Edward’tan II. Abdülhamid’e kadar ona açılmayan kapılar hemen hemen 
yok gibidir. Gerekirse Britanya hükûmetini devirir gerekirse Afganistan’ın şim-
diki sınırlarını evindeki masanın üstünde çizer. Bu onun dördüncü menkıbesidir.

Bu durumda iken dinen de Avrupa efendisi olur. Kabul ettiği Kalvinist mez-
hebinden artık bir daha çıkmayacaktır. Kalvinist mezhebi ona Windsor Sarayı’nın 
kapılarını daha geniş açmakla beraber, Macaristan’da “milliyetci mezhep” olarak 
algılanan Kalvinizmi kabul etmesi ona tam bir Macar milliyetçisi intibasını sağ-
lar. Bu onun beşinci menkıbesidir.

Bilindiği üzere, XIX. yüzyılın ikinci yarısı Yahudilerin Avrupa toplumuna 
girme dönemidir. Ancak gidişattan memnun olamayan genç Yahudi aydınla-
rı yeni bir rüyaya kapılarak eski İsrail devletini ihyaya çalışmışlar. Genelde ret 

3 Nazır, B., Osmanlı’ya Sığınanlar, İstanbul 2006.
4 Bu sebepten de Sn. Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin Vámbéry’ye karşı ileri sürdüğü iddialarını 

geri çevirmek mecburiyetindeyiz. 



29Mihály DOBROVITS

cevabı alan bu gençlerin ilk destekleyicisi yine Vámbéry oldu. II. Abdülamd’le 
temasa geçerek ilk Yahudi kolonileri için istizanda bulundu. Gençliğine dönen 
Vámbéry’nin bu eylemini onun beşinci menkıbesi olarak kabul etmemiz müm-
kün.

Ömrünün son günlerini yaşayan Vámbéry, Bahailerle temasa geçerek onların 
öğretilerini kabul etmeye hazır olduğunu ölüm yatağında kaleme aldığı bir mek-
tupla bildirmiş, gerçekleşmeyen altıncı menkıbesi de budur.

VÁMBÉRY KİMMİŞ?

Bu kadar bilgiyi topladıktan sonra elbette aklımıza “Vémbéry kimmiş?” so-
rusu gelmelidir. Bu sorunun cevabı hiç kolay olamaz. Büyüyüp yaşadığı ortamın 
tüm olanaklarından faydalanan bir dâhi, Macar milliyetçisi ve uluslararası bir 
ajan. Bilmemiz gereken tek husus var: Vámbéry tam XIX. yüzyılın adamıydı ve 
yaptığı her iş bu yüzyıla aitttir. 





VÁMBÉRY’NİN TÜRK DÜNYASI VE TÜRK HALKLARI 
İZLENİMLERİ

Éva CSÁKI1

Türk halkları arasındaki saha araştırmalarıyla meşgul olan herkes ilgimizi 
çekmektedir;2 hele geçen asırlardakiler, döneminin zor şartları altında çalışanlar, 
gördüklerinden not edip bize kaynak sağlayanlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Wilhelm Radloff ve Ignác Kúnos gibi Ármin Vámbéry de Türk halkları arasında 
gördüklerini bütün detaylarıyla bize aktarmış bulunmaktadır.

Türk Irkı: Etnik ve Folklorik Bakımdan adlı kitabı 1885’te Budapeşte’de çıktı 
ve aynı sene kitabın Almancası Leipzig’de, daha sonra ise 1970’te Osnabrück’te 
yayımlandı. Kitabının ön sözünde amacını şu şekilde belirtmişti: “Hâlâ dünyanın 
en geniş sahalarına göç etmiş ve yayılmış, Avrupa ve Asya tarihinde en büyük 
değişikliklere neden olmuş bu halkın resmini henüz çizen olmamış.”

Giriş kısmından önce verdiği kaynakların uzunca listesine bakarsak 
Vámbéry’nin yüzden fazla Rus, Alman, İngiliz, Macar ve diğer Avrupalı kaynak 
yanında Arap, Hint, Fars ve Türk yazarların eserlerini, çeşitli el yazmalarını bile 
taradığını görürüz. Özellikle de güney Türk halklarıyla ilgili hiçbir kaynak bulma-
dan Orta Asya’da yaptığı seyahatinde elde ettiği, kendi gözlemlerine dayanmış.

 Girişte halkın oluşumu hakkında Türk efsanelerdeki şekillerini anlatıp, 
boy ve kavimlerin tamgalarını çizip kullandıkları avcı kuş ve en çok sevdikleri 
yemeklerin adını da belirtmiştir. Cuwaini, Raşid-ed-Din, Abulgazi’nin eserlerin-
deki hiçbir arkaik Türk özel isim bulunmaz, Oğuz Qan’ın yirmi dört torununun 
isimleri arasında eski Türkçeyi andıran bir şekil bulunmamaktadır. Vámbéry’ye 
göre bunun sebebi, ilk yazılı şekillerin ortaya çıkmasının tam da Cengiz Han ve 
Altın Ordu’nun yani Moğolların ortaya çıkmasına rastlamasından kaynaklanıyor. 
Döneminde kullandıkları Orta Moğolca’nın Türk dillerindeki etkisi şüphesiz pek 
büyüktür.

1 PhD, Şarkiyat Enstitüsü P. Pázmány Katolik Üniversitesi, Budapeşte.
2 2012’de Türk halkları arasındaki saha çalışmalarım hakkında bir makalem yayımlandı 

(Csáki 2012).
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Bizans kaynaklarından Zemarkhos, Menander Protektor ve Latin kaynak-
larından Valentinus’un izlenimleri pek yüzeysel olup coğrafya bakımından ilginç 
olan yanı, ilgili bölümlerdeki yer adlarının, şahıs ad ve rütbelerinin yazılış şekli-
nin değişik olmasındandır. 9 ve 10. yüzyıldan itibaren Batılı kaynaklardan Türk 
isminin yerinde Bulgar, Peçenek, Hazar, Guz, Uz gibi isimler ortaya çıkmaya 
başlıyor.

Arap ve Fars coğrafyacı ve seyyahların yazdıklarına da kitabında yer vermiş 
olan Vámbéry; yalnız özel isimlerin okunuşunda, onların da farklı yazı kullan-
masından kaynaklanan hatalardan bahsetmiş. Ugor, ugur, ogur, ugr gibi isimlerle 
ilgili biz Macarları da yakından ilgilendiren soruya değinmeyeceğim.3

Eski Türk yazıtlarında, kitabelerinde, koca taş ve kurganlarında bulunan me-
tinler; taş bebeklerin şekil ve diğer özelliklerinden örnekler çok engin, muazzam 
topraklardan ortaya çıkmıştı.4 Vámbéry de onlarla ilgili şaşırıp kalmış. Göktürk 
Yazıtları’ndaki Runik harflerle ilgili olarak şunları soruyor:  “Bu imler ne anlama 
geliyor? Harfler mi;  heceler, tam kelimeler ya da sembolik imgeler mi? Ne asıllı? 
...bu tür sorular bir iki dilli yazıtı bulana dek önümüzde çözümlenmeden kalır.”

Kitabının 4. bölümünde, Türk medeniyetinden dili seçip onunla ilgili düşün-
celerini anlatıyor. Vámbéry’ye göre 10. yüzyılın dil özelliklerini gösteren Ku-
datku Bilik [sic] –ten beri Türk dili pek fazla değişmemiş olduğu için aynı şey 
daha öncesine de düşünülebilir. Pek eskilerde bir arada yaşayan bir Ural-Altay dil 
ailesinin tespiti de herhâlde benzer bir şekilde yanlıştır.5 

Türk dünyasında pek engin bir sahada bilinen yağmur duaları, hava büyüsü, 
yada taşı veya başka yöntemler kam ya da şamanın gösterdiği beceridir. 1994’te 
kendim de Gaziantepli bir kaynak kişiden yağmur duasını derledim, 1996’da 
Moğolistan’daki Kazaklar arasında bir molla tarafından anlatılan hâlâ devam 
eden bu tür marifete tanık oldum. 

Türk insanların antropolojisini de uzun uzun anlatan Vámbéry, Ural-Altay 
halklarından en çok benzer ve yakınlığın Ugor ve Moğollar arasında olduğunu 
söylemiş.

Eski, artık tarihe kavuşmuş halklardan Hunlar konusunda Vámbéry’nin dü-
şüncesi aşağıdaki gibidir: “Sırf Türklerden oluşmuyor, aralarında Ugor tipi Zür-
yen ve Mordvinler de bulunuyordu. Yalnız Hunların Başbuğ kabilesini, Ugor asıl-
lı olarak söyleyen Bizans kaynakları ve daha önce Klaproth’un ve Hunfalvy’nin 

3 Listeye onogur ve başka isimler de gelebilir (bk. Róna-Tas 1996).
4 Vilhelm Thomsen’in Göktürk Yazıtları’nı çözmesi ancak Vámbéry’nin Türk Irkı adlı 

kitabından sekiz sene sonra 1893’te gerçekleşmişti.
5 Vámbéry’ye 1885’te ne etimolojik sözlükler ne de dil biliminin en yeni metot ve araştırma 

sonuçları malum olamadı. 
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söylediği gibi kabul edemeyiz.” diyor. Avarları da aynen Türk olarak kabul etmiş 
ama ne Hunlar ne Avarlarla ilgili neye dayanarak bunu söylediğini açıklamamıştır. 

Türk Halkının Kaderi ve Göçü adlı 6. bölümünde Türk dillerinin sınıflandır-
masına rastlamaktayız: a) Güney Sibirya Türk dialektleri; b) Tien-Şan-dan Ad-
riyatik Denizi’ne kadar konuşulmuş Doğu Türk dili; c) Başkurt, Kazan ve Kırım 
Tatar, Nogay gibi karışmış dialektleri.

Etnik bakımdan Türk halklarının sınıflandırması Vámbéry’ye göre böyledir:6

I. Sibirya Türkleri

II. Orta-Asya Türkleri

III. Volga boyu Türkleri

IV. Pontus çevresindeki Türkler

V. Batı Türkleri

Kitabında Vámbéry deminki grupların hepsine ayrı ayrı bölüm adamıştı. Si-
birya Türklerinin arasında Teleut; Altay; Şor; Orman Tatarları; Kızıl Çulim Tatar-
ları; Sagay; Kaç Nehri’nin boyunda dolaşan göçebeler; Koibal; Karagas; Soyot; 
Kamasçnlar; Baraba / Tobol Tatarları; Tuva halklarının bölge, yaşam tarzı, dili, 
meslekleri, giyim ve ahlakları, yerleşme tarzı ve yurtları, yemekleri, aile ve ev-
lilikleriyle ilgili gelenekleri, cenazeleri, din ve tarihleri  hakkında bol bol bilgi 
vermiş. Sibirya şaman geleneğinden birçok Ülgen, Erlik, Yamgır Aktı, Yaşıgan, 
Saltıgan, Timur Han gibi özel isim ve geleneğin diğer detaylarını ortaya çıkarmış. 
En çok Radloff, Yadrincev, Potanin ve Pallas eserlerine değinen bu bölümünde, 
büyüler sırasındaki metinler, farklı kemik parçalarıyla ilgili gelenekler de yer al-
maktadır. Radloff’un derlediği Dünya Yaratılışından Bir Altay Efsanesi’ne Altay 
atalar sözlerini de çevirip eklemişti.

Yakutlara ayrı bir bölümde yer verilmiştir. Onların artı-eksi 40 derecedeki 
hava şartları Vámbéry’yi korkutmuş. Dış görünüşlerinden, giydiklerinden, ne 
yiyip içtiklerinden, inançlarından, istatistiklerinden okuyabiliriz. 

Orta Asya’daki Türklerin peşinde iken göçebe hayatını anlamaya çalışmıştır. 
İlgisini en çok çeken: Ne zaman, hangi sebeplerden dolayı ve hangi şartlar altında 
topluluklar kendi hürriyetinden vazgeçmeye hazır olabilir? Göçebe insanın için-
deki serbestlik hissi, yeniliklere karşı hazır oluşu, yeni ortamlara adapte olabilme-
si vs. sorumluluk yaratmaz mı? Yalnız bu yenilikçiliğin yanı başında muhafazakâr 
özellikleri de çok önemlidir. Dilindeki bütün değerlere tapar, tüm değişikliklere 
karşıdır. Göçebe Türkler, uçsuz bucaksız engin sahalarda hayvanlarına yem bul-
malı; göçler sırasında ender rastladığı tanıdıklarıyla nasıl temas kursun.

6 Hasan Eren (1998:8) kitabında, Vámbéry’nin bu sınıflandırmasını Radloff’un 
sınıflandırmasıyla karşılaştırmış.
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Bugünkü yaşam tarzımızdan dolayı artık o dönemin insanları ne düşünmüş-
lerdi, bunu anlamak zordur. Kendi öğrencilerim de buna çok şaşırmışlar: Göçebe 
hayat sürdürmek hangi bakımdan üstün olabilir ki? Birçok, türlü türlü, hayatın her 
alanındaki konfora muhtaç kalmışızdır. Herhangi bir saatte su veyahut elektrik 
kesilince ancak farkına varırız durumumuzun, bağlı olduğumuz imkânlarımızın 
sağladığı refahın.

Göçebe halkının hükümdarı medeniyet peşinde olsa bile halkından pek fazla 
destek almamış. Örneğin hem Selçuklu hem de Moğol hükümdarı medeni olduk-
tan sonra halkın önünde nefretli biri olup ona sırt çevirmişlerdi.

Göçebe hayat süren halkın en çok sevdiği mekân yayla olup Vámbéry onu 
da tanıtmıştı. Sürülerin çeşitlerinden, çoğalmasından, at çeşitlerine, ot ve deve 
çeşitlerinden hayvanların yemlerine kadar hepsinden söz etmiştir. 

Oyunlar ve yarışmalar arasından koşturma ve kız kovu, kök büri,7 soguş/sokuş 
‘dövüş’, aşık, kumalak, tokuz ad ve diğer oyunlardan, ondan sonra çeşitli müzik 
aletlerinden ve en yaygın müziğin özelliklerinden de bahsedilmektedir.

Kışlak yörüklerin ve özellikle de hayvan sürülerinin zorluklarıyla eşit anla-
ma gelmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvanlara da barınak bulmak kolay değil-
dir. Kışlakta yaylalarda alıştıkları hiçbir özgürlük bulunmamaktadır. Fırtınalardan 
nemli mağaralara sığınmak gerekebilir. O tür yerlerde ise salgın hastalıklar ahali-
yi ve sürüsünü kolayca kırıp geçirmektedir. 

Avcılıkta kullandıkları eğitilmiş avcı kuşların özelliklerini ve avcılıkta fay-
dalandıkları aletlerini Vámbéry detaylı anlatıyor.

Ev sanatından, özellikle dericilikten, hayvanlardan hazırladıkları elbise ve 
aletlerden, uyguladıkları yöntemlerden de bahsetmiştir. Tay tüyünden yapılan ipe-
ğe benzer agari Türkmenler tarafından, keçe ise tüm Türk halkları tarafından ya-
pılır. Tahta ve demirden yaptıkları aletler; kuyumculuk, boyacılık ve barutçulukta 
uyguladıkları metotlar ayrıntılı bir şekilde okuyucunun önündedir.

Çadır ve donatımı, gerçekten de Türkler arasında en yüksek seviyeye ulaşmış 
bir sanat dalı olarak bulunmaktadır. Kerege, ok, çagarak, çıy, burya, basruk, sü-
rük, kap, ocak, üç ayak, iden/eden, tursuk vs. bütünüyle Türklerin marifetlerinden 
konuşmaktadır. Hem çadır çeşitleri hem içindeki bütün kadın, erkek, çocuk ve 
eşyaların yeri en başından beri tespit edilmiştir.

Ne içip yedikleri de göç ettikleri yerlerin fiziki özelliklerinden belli oluyor. 
Ayran, kurut, yoğurt, kımız sütten; boza ise darı ya da pirinçten hazırlanır. Kötü 
ve elverişsiz topraklarda da yetişen darı, Türkler arasında en çok rağbet gören 

7 Sırasında kızı bir tek değil de birçok genç çocuk kovalar. Kızın kendisini değil de 
koynundaki kuzu elde etmek isterler. En yaygın Türkmenler arasında oluyor.
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tahıllardandır. Darı ya da buğdaydan “talkan” pişirirler. Cenup’taki Türkmenler 
arasında pirinç de yayılmıştır.

Vámbéry’nin gezdiği sahalarda oturan Türkler, eti ancak misafir geldiği gün 
ya da bayramlarda yermiş. Et yemeklerinden kavurma ve beş parmak, torama 
(“Macar gulaş’a benzer bir yemek türü”), kazı gibi yemeklerinden bahsetmiş.

Günlük ilk yemeklerinin adı kuşluk’tur. Gün doğduğunda herkesin imkânına 
göre bol bol yemek yeyip öğlen saat 11-12 arası çaşt yemeği, gün batınca ise kice 
yemeği’ni yerlermiş.

Orta Asya Türklerinin yaşam tarzıyla ilgili izlenimlerinden doğum, evlilik ve 
ölüm ile ilgili gelenekler dikkatimi çekti. Hayatın bu üç farklı en önemli nokta-
sıyla ilgili çeşitli inanç, yöntem ve geleneklerinde ortaya çıkan terimler de detaylı 
anlatılmıştır. Türklerin, yeni doğanın kırkı ya da ona ad verilmesiyle ilgili çok 
ilginç âdetleri var.

Herkes en az yedi nesil atasının isimlerini hafızasında saklamalıdır.8 Evliliğin 
şart ve fiyatını da tespit eden Vámbéry, birçok sözlü geleneğin detaylarını, düğün-
deki yemeklerine kadar vermektedir.

Kırgızlarda kocasını kaybetmiş bir bayanın bir yıl boyunca yas tutması ge-
rekir. Bu yıl içinde uyuması ve yemesi hariç daima ağlaması ya da ağıt yakması 
gerekir.9

Vámbéry’nin Türk kültürüne yaptığı hizmetlerinden bir tanesi de birçok 
Macarın daha Orta Asya şairlerinden haberi bile olmadan onun Mahtumkulı’nın 
birkaç şiirini (Alp eren, Sigara içmeğe karşı, Sevgili) güzel bir şekilde Macarcaya 
çevirmesidir. 

Sonuç

1832-1913 tarihleri arasında yaşamış olan Ármin Vámbéry, Avrupa’da ilk 
Türkoloji kürsüsünü 1870’te Budapeşte’de kurmuştu. Altay dil ailesine ait Türk 
dilleri ile Ural dil ailesine ait Macar dili arasında tarihler boyunca birçok etkileşim 
meydana gelmiştir. Bunu ispatlayabilmek için yeter ki hem Türkçe hem Macarca 
dil tarihini ele alalım. Hungaroloji sahasında çalışanların genellikle Türkçe ile 
alakası olmamakla birlikte Türkologların ise genellikle Macarcası yok denecek 
kadar azdır. Oysa hem Macarca dil tarihi ile hem Türkçenin tarihiyle uğraşanlara 
Türkçe ve diğer taraftan Macarca eşi benzeri olmayan değerli bir kaynak sağ-
lar. Son on beş senede Türkiye’den gelen öğrencilerime ve kendi enstitümüzdeki 
Macar öğrencilerime de hep bunu vurgulamaktayım: Son katıldığım uluslararası 
kongrelerde hep buna dikkat çekmek istemekteyim. Macar Türkologlarının bir-
çok eserini Türkçeye çevirme zamanı gelmedi mi sizlerce? 

8 2010 senesinde Türkistan’daki Kazaklarda aynen buna tanık olduk.
9 Türk ve Macar ağıtların benzer şekillerine Sipos (1994) makalesinde büyük önem vermiştir.



36 Vámbéry’nin Türk Dünyasi ve Türk Halkları İzlenimleri 

Kaynaklar
CsÁki É. (2012), Terepmunkáimról, Keletkutatás 2012 tavasz. pp. 103-14.
ErEn, H. (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü, I., Yabancı Türkologlar, (TDK Yayınları 

705) Ankara.
sipos J. (1994), Török és magyar siratók, Keletkutatás, 1994 tavasz, Budapest: pp. 

46–58.
róna-tas, A. (1996), Ugor, ogur or ugur? Remarks on the name Finno-Ugrian’, In: 

Mészáros E. (ed.)(1996), Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére, Szeged. pp. 
265-9.



BOZKIR KÜLTÜRÜNDE İÇKİ İLE İLGİLİ SÖZCÜKLER VE İÇKİ-
NİN YERİ 

BOZA VE KIMIZ 

Éva KINCSES-NAGY 1

Ármin Vámbéry 1861-1864 yılları arasında, o dönemde Avrupalılar için he-
men hemen hiç bilinmeyen Orta Asya’yı gezer. Yolculuğunu konu aldığı kitap-
ları, Orta Asya halklarının hakiki betimidir. İlk seyahat kitabı 1864’te İngilizce 
ve Almanca, bir yıl sonra ise Macarca, Rusça ve Fransızca olarak yayımlanır.2 
Kitap, 1878’de Bir Sahte Dervişin Asya’yı Vustada Seyahatı adıyla İstanbul’da 
Türkçe olarak da basılır.3 Günümüzde bile değerini yitirmeyen Vázlatok Közép-
Ázsiából (1868, 1877, 1885) (Orta Asya’dan Eskizler)4 ve Keleti Életképek (1876) 
(‘Doğu’da Günlük Yaşam)5 adlı kitapları döneminde bile -günümüzdeki moda de-
yimle- bestseller olur ve pek çok kez yayımlanır. Vámbéry yaşamı boyunca pek 
çok kez aynı konuya döner ve A Török Faj (Türk Halkı)6 adlı kitabında Orta 
Asya’nın dışına çıkarak diğer Türk halklarından da söz eder. Döneminin bilimsel 

1 Dr., Szeged Üniversitesi.
2 Vámbéry, A. (1864), Travels in Central Asia, being the account of journey from Teheran 

across the Turkoman desert on the eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara and 
Samarkand performed in the year 1863, London. 

 Almanca çevirisi: Vámbéry, A. (1864), Reise in Mittelasien: von Teheran durch die 
Turkmanische Wüste an der Ostküste des Kaspischen Meeres nach Chiwa, Bochara und 
Samarkand, ausgeführt im Jahr 1863, Leipzig.

 Macarcası: Vámbéry Ármin (1865), Közép ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos 
Akademia megbízásából 1863 ban Teheránból a turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti 
partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett és leírt, Pest. 

3 Bir Sahte Dervişin Asy’-yı Vustada Seyahat, çeviren: A. H. Abdurrahim, İstanbul 1878. 
 Türkçe çevirisi: Bir Sahte Dervişin Orta Asya’da Seyahati, çeviren: Abdurrahman 

Samipaşazâde Abdülhalim, İstanbul 2009.
4 Türkçe çevirisi yok; Almancası: Skizzen aus Mittelasien, Leipzig 1867. 
5 Türkçe çevirisi yok. 
6 Maalesef bu kitabın Türkçe çevirisi bulunmamakta. Kitap Vámbéry’nin bilimsel hayatının 

çok önemli bir eseri ve bazı veriler biraz eskimiş olmakla birlikte günümüzde de önemini 
koruyan halk bilim, etnoloji ve kültürel antropolojik veriler içermekte.
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tarzında yazdığı kitaplarını okurken halk bilimsel anlatılarının basit bir seyahat 
kitabı olmadığını görürüz. Vámbéry, kendinden önceki ve çağındaki yazarlardan 
da hemen her şeyi okuyup özümsemiş, gerçek bir bilim adamıdır. Orta Çağ sey-
yahlarının ve elçilerin raporlarını; çağının İngilizce, Almanca, Fransızca yazılmış 
kitaplarını; makaleleri ve özellikle o zamanlar önemli bilimsel sonuçlara ulaşan 
Rus halk bilim literatürünü çok iyi bilir. Bilimsel literatürü tanıması, özellikle 
gitmediği yerlerdeki Türk halkını tanıtan bölümlerde ortaya çıkar. Kitaplarının en 
önemli bilimsel sonucundan biri Türk halk bilimi ve kültürel antropolojik ögeler 
içermesidir. Onun da pek çok kez yazdığı “Bozkır Halklarında İçkiler” konulu 
bildirimi, kültürel antropolog ve dil bilimci Vámbéry’nin anısına adıyorum. 

Çalışmamda Orta Çağ’daki Türk-Moğol halklarının içki tüketimini gözden 
geçirecek ve boza türü içkilerin adları ile kımız kelimesinin etimolojisi üzerine 
görüşlerimi ortaya koyacağım.

Türk-Moğol halklarının Orta Çağ’daki kültür tarihi hakkındaki iç ve dış kay-
naklar oldukça zengin olmakla birlikte, içki ve içki tüketimi ile ilgili bilgiler kısıt-
lı ve az detaylandırılmıştır. Elimizdeki bilgilere dayanarak “puzzle”ın parçalarını 
birleştirmek durumundayız. Son zamanlarda birkaç ciddi araştırma yayınlandı, 
ben şimdi burada sadece birkaçına dikkat çekmek istiyorum:

- Devin DeWeese’nin Islamization and Native Religion in the Golden Horde 
adlı mükemmel kitabındaki Altın Orda’da atalara sunuş ve saraydaki içki seremo-
nisi ile ilgili bölümüne;

- George Lane’in Moğol İmparatorluğunda Günlük Hayat adlı kitabının içki 
içilmesiyle ilgili bölümüne;7

- John Masson Smith’in Moğol İmparatorluğu’ndaki tüketim gelenekleri 
üzerine yazdığı makalesine (Smith 2000);

- Ve son olarak Rudi Matthee’nin, İran Safavi Devleti ve Kaçar Hanedanlığı 
dönemindeki şarap ve afyon tüketimi üzerine yazdığı kitabını hatırlatmak istiyo-
rum (Matthee 2005). 

Çalışmamda Moğolların Gizli Tarihi’ni8, Raşidüddin’in Cami el-Tevarih 
adlı eserini9, Papalık elçilerinin -Plano Carpini (1247), Rubruk (1253-5)- ra-
porlarını, Ibn Battuta Seyahatnamesi’ni10, Clavijo’nun (1403) seyahat ve sefa-

7 Drinking and the Mongols, s. 149-166. 
8 Temir 2010.
9 Thackston 1998, 1999.
10 Aykut 2004.
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ret izlenimlerini,11 Babürname’yi,12 Ötemiş Hacı’nın tarihini,13 Dede Korkut 
Kitabı’nı14 ve Ebül Gazi Bahadır Han’ın15 eserlerini kullandım.

Yerli ya da yabancı kaynaklarda Türk ve Moğol hükümdarlarının, seçkinlerin 
ve halkın, hatta kadınların bile sıklıkla içki tükettikleri anlatılmaktadır. 1241’de 
Ermeni Kirakos, Türk-Moğollar hakkında “mümkün olan her zaman doyumsuz-
ca yiyip içerlerdi” diye yazar.16 Onların içmek için daima iyi bir içme sebepleri 
olmuştur. Ava çıkış öncesi ya da sonrası içki içmişler (§28, 31); savaş sırasında, 
bayramlarda, ziyafetlerde ve kabullerde de sıklıkla içki tüketmişlerdir (Dede Kor-
kut Kitabı’ndaki ya da Babür’ün Hatıratı’ndaki gibi). Elçiler ve ittifak mensupları 
gibi seçkin misafirlerin şerefine her zaman en iyi yiyecekler ve içecekler ikram 
edilirdi, bu konuda Orta Çağ raporlarını hatırlayalım.17 Clavijo’nun yazdığı gibi 
bazen misafirleri karşılama amaçlı resmî toplantılardan önce; Dede Korkut’ta, 
Babürname’de ve Manas Destanı’nda yazıldığı gibi düğün ve cenazelerde;18 
Rubruk’un anlattıklarına göre şaman ritüellerinde ve otama sırasında; Gizli Ta-
rih, Dede Korkut, Clavijo, Papalık Elçilerin Raporları, Babürname, Ötemiş Hacı, 
Ebül Gazi’de bahsedildiği üzere tabii ki han köterme seremonisi gibi bütün kut-
sama törenleri ve resmî olaylarda da içki içmişlerdir.19 Rus piskoposu Petrus20 
(1245), Plano Carpini ve başkaları kımızın toprağa dökülmesine ya da serpilmesi-
ne tanık olmuşlardı.21 Bu içme vesilelerinin çoğunu Devin DeWeese, Islamization 
and Native Religion in the Golden Horde adlı kitabında incelemiştir. 

11 Markham 1859.
12 Thackston 1993.
13 Ivanics-Usmanov 2002.
14 Gökyay 1973.
15 Desmaisons 1874.
16 32. Bölüm
17 HsüenTsang’ın kitabında T’ong-yabğu’nun bir şölende misafirlerine ikram ettiği şarap ve 

etten söz edilir. (Esin 1980:111); Plano Carpini 102, 105, 108-9, 111.
18 Manas Destanı’ndaki Köketey Kan, adamlarına, öldükten sonra cesedini kımızla yıkamalarını 

söyler, bk. Gökyay 413-414. Cenaze töresi sırasında ise yere kımız dökülür (a. y.).
19 Plano Carpini 109; Desmaison 1970: 170: “Ögödey qaannï taḫtïnda olturub uluġ toy qïlïb 

qaanġa ayak berdiler. Qaan hem šehzādeler ve ümerālarġa ayak berüb ḫasinäning ešigin 
ačub andaġ īnām berdikim hič derviš qalmadï.” ‘Ögödey Han’ı tahta oturttular, büyük 
bir şölen verdiler, hana içki [şarap] verdiler. Han da şehzadelere ve emirlere içki verdi, 
hazinesinin kapılarını açtı ve hiç fakir kalmayacak kadar hediyeler dağıttı.’ 

20 “Sabahları ellerini göğe kaldırırlar, yiyenler ilk lokmayı Yaradan’ın hürmetine havaya 
atarlar, içenler ise ilk yudumu yere dökerler diye geleneklerini anlattı.” (Györffy, s. 87)

21 Plano Carpini 43, 44, 45; Kirakos: To drink kumiss or wine, one of them first takes a great 
bowl in his hand and, taking from it with a small cup, sprinkles the liquid to the sky, then to 
the east, west, north and south. Then the sprinkler himself drinks some of it and offers it to 
the nobles. (Kımız ya da şarap içerken onlardan biri ilk önce büyük tası eline alır ve ondan 
küçük bir tasla içki alıp göğe doğru, sonra doğuya, batıya, kuzeye ve güneye doğru serper. 
Bunu yapan kişi biraz içki içtikten sonra soylulara da ikram eder.) ( 32. Bölüm)
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Detaylı şekilde kurallandırılmış olan içki seremonileri hakkında elimizde 
pek çok tasvir bulunmakta. Örnek olarak Gizli Tarih’ten bir alıntı vereyim: 

“Bu vesile ile Cengiz Han, Hö’elün-ucin, Hasar, Cürkin’li Saça- Beki, Tai-
çu ve başkaları, Onan boyundaki ormanda ziyafet tertip ettiler. En önce Cengiz 
Han’a, Hö’elün-ucin’e, Hasar’a, Saça-Beki’ye ve arkadaşlarına birer kâse (içki) 
ikram edildi. Sonra Saça-Beki’nin küçük karısı Ebegei’e başkalarından evvel bir 
kâse içki ikram edildi. Bunun üzerine hatunlardan Horicin ve Hu’urçin: ‘Ebegei’e 
bizden önce nasıl ikram ediyorsun?’ diyerek aşçıbaşı Şiki’ür’u azarladılar. Aşçı-
başı Şiki’ür: ‘Yesügei-ba’atur ile Nekün-taize [Nekün Taişi] öldü diye, (onların 
yokluğundan istifade ederek) niçin beni böyle dövüyorsunuz?’ diyerek yüksek 
sesle ağladı.” (s. 62, 130. §.)22 

Clavijo’nun bahsettigi birkaç ritüelden birini aktarayım : The first honour 
he [the lord] did them [the ambassadors] was to take a silver cup full of wine, 
and give it, with his own hands to the ambassadors to drink, and afterwards to 
all their followers. He who thus drinks, must take the cup in both hands, it being 
disrespectful to take it in one; for they say that a man ought to take a cup in one 
hand, from his equal, and not from a lord; and when he has taken the cup from 
the hand of his lord, he raises it, and walks a little backwards, and doesn’t turn 
his back to the lord. When he has drunk, he raises his finger in the air three times; 
and it is the custom to drink all that is in the cup.23 

İçki kâsesini bir solukta içme geleneği bozkırda yüzyıllardır süregelen bir 
gelenekti.24 İçki tüketimi erkeklerin gücünü, erdemini gösteren özellikler arasın-
da yer alır. Babürname’yi okurken erkeklerin savaşta deneyimli ve başarılı, şiir 
sanatında usta olmalarının yanı sıra alkol tüketim alışkanlığı da önemli bir faktör 
olarak dikkatimizi çeker. Bozkır destanlarında pehlivanların tanıtımında da ben-
zer özellikler bulunur. Koblan Batır’ın iki tulum (“torsuk”) yani 8-10 litre kı-
mız içebildiğini öğreniriz, Manas’ın erkek gücü ise 10 tulum kımız tüketmesiyle 
gösterilir.25 Ayrıca kadınların içip sarhoş olmalarına da şaşmamak lazım;26 Plano 
Carpini’ye göre: “[Onlar için] sarhoş olmak şanlı şerefli bir durumdu.”27 

22 Moğolların Gizli Tarihi’nden diğer örnekler: “(...) Gece muhafızlarından bir nöbetçi kapının 
önünde bekleyecek ve iki kişi de büyük bir şarap fıçısının başında bulunacaktır.” (s. 157, § 
232) “(...) Tebtenggeri şarap fıçısının sağına oturur oturmaz Otçigin onun yakasına yapıştı 
(...).” (s. 166, § 2)

23 Clavijo 70.
24 Clavijo 72; Clavijo 154-156.
25 Almásy 182.
26 “Some times they [the women] become quite drunk, yet while drunk they never fight 

with words or blows” (Plano Carpini 51). Ayrıca bkn. Rashīdaddīn 329; Ibn Battuta 496; 
Rubruck 155, 167, 195; Clavijo 72; Babur vs.

27 “Drunkenness is honorable among the Tartars, and when someone drinks a great deal he is 
sick right on the spot, and this does not prevent him from drinking more. (Plano Carpini 51)
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Ne tür içkiler tüketildi sorusuna yanıt ararken bölgeden bölgeye değişen be-
lirgin farklılıklar gözümüze çarpmakta. Türk-Moğol dünyasının kuzeyinde yani 
bozkırın kuzey yöresinde içilen en önemli içkiler arasında farklı farklı bira çeşit-
leri ve kımız vardır. Nadiren şarap tüketimini de görmekteyiz; ancak bu Plano 
Carpini ve Rubruk’a göre oldukça azdı. Kaynaklarda fethedilmiş Doğu Avrupa, 
Batı ve Orta Asya ile Çin’in kuzeyindeki ülkelerden vergi olarak gönderilen şa-
raplardan bahsedilmektedir. Clavijo’nun kitabından ve Babürname’den anlaşıl-
dığı kadarıyla bozkırın güney tarafında ağırlıklı olarak şarap tüketiliyordu. Arak 
veya rakı ya da arakı yani alkolün damıtılmış türü hakkında daha az bilgimiz 
olmasına rağmen her yerde tüketildiğini biliyoruz. George Lane ve John Mas-
son Smith’in Plano Carpini’nin: “Moğolların şarabı, birası ve mayalı bal birası 
diğer halklardan aldığı hariç yoktu.”28 sözüne dayanarak Cengiz öncesi dönemde 
kımızın tüketilen tek içki olduğu yargısına katılmam mümkün değil. Büyük bir 
olasılıkla fazla tüketmemelerine rağmen hem rakının nasıl damıtılacağını hem 
de meyvelerden, bitkilerden ve baldan nasıl mayalı içki yapılacağını biliyorlardı.

Önce genellikle darıdan yapılan buza veya boza hakkında bazı açıklamalar 
yapmak istiyorum. Bu kelime ilk olarak Memluk Kıpçak alanında yazılmış Ebu 
Hayyan’ın (1313) kitabında ve ünlü seyyah Ibn Battuta’nın Seyahatname’sinde 
bulunmaktadır:

Yemekten sonra kısrak sütünden yapılan ve «kimiz» (=kımız) adı verilen nes-
neyi içerler. ... Bey çeşit çeşit yemekler hazırlatmıştı. Servis yaparken önce küçük 
kâselerde beyaz bir su getirdiler, herkes onu içti. «Bu içilen nedir?» diye sordum. 
«Dühn suyudur.» diye cevap verdi ama onun söylediğinden hiçbir şey anlama-
mıştım. Tattığımda ekşilik hissettiğim için hemen bıraktım. Yemekten çıktığım za-
man bunun ne olduğunu araştırdım... Bu duki (=dügi) tanelerinden yapılan bir 
«nebiz»’dir. Onlar Hanefi mezhebindendir ve nebiz onlar nezdinde helaldir diye 
anlattılar. Buralılar dukiden yapılmış bu nebize «buza» (=boza) adını veriyor-
lar. Seyh Muzafferüddin bana «maiddühn» (=dühn suyu) dediğinde dilinde biraz 
tutukluk ve yabancılık bulunduğu için «yağ suyu» demek istediğini sanmıştım! 
(Dühn, Arapça yağ demektir.) (466, 467-468)

Plano Carpini ve William Rubruk pirinç, darı ve buğdaydan yapılan maya-
lanmış içeceklerden bahsetmişlerdir. Demek ki boza eskiden de (günümüzde ol-
duğu gibi) her tür tahıldan üretilmiş olmalıdır. 1343 tarihli Tercüman-ı Türkî ve 
Arabî adlı İran’da ya da Maveraünnehir’de hazırlanmış olan sözlük ve gramerin 
anonim yazarına göre boza Moğolcadır ve anlamı Moğolların hurma şarabından 
veya başka meyvelerin suyundan yapılmış, bira benzeri sarhoş edici bir içkidir. 
Yazar kelimenin kökeni konusunda haklı değildir. Türk dillerinde kültürel kelime 
hâline gelmiş olan boza, çok eski bir kelimedir ve günümüzde yaşayan pek çok 

28 “The Tartars do not have wine, ale, or mead unless it is sent by other people or given to 
them.” (Plano Carpini 53.)
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Slav dilinde, Macar diyalektlerinde, Farsçada, Arapçada, Yunancada hâlâ varlığı-
nı sürdürmektedir.

2002 yılında Klára Agyagási’nin ilham veren bir tebliği yayınlandı. Ona göre 
Çeremisçe’deki pura ‘bira, kvas’ erken dönemde (14. yy.da) Orta Bulgarcadaki 
*bura < *bora’dan alıntı bir sözcüktür. Bora ise Genel Türkçedeki boza’nın “r”li 
Türkçedeki yani Bulgar Türkçesindeki şeklidir. Rusça braga da kopya bir keli-
medir. Orta Bulgarcadaki bura üzerine +(A)k küçültme son ekini almış ve sözcük 
sonundaki patlayıcı ötümsüz de ötümlü hâle gelmiştir. Eski Rusçadaki *burak > 
*buraġ kelimesi ise bir sözcük sonu “a” ünlüsü ile Slav isim sistemine girmiştir. 
Bu süreç şu şekilde gerçekleşmiştir: 

*bora > *bura+k > *buraġ→ Eski Rusça *bъrága > brága. 

Rusça brága, Çuvaşçaya păraka şeklinde geri kopyalanmış ve orijinal bura 
kelimesi Çuvaşçada kaybolmuştur. Sözcüğün Çeremisçedeki şekli, eski zamana 
ait varlığının bir kanıtıdır. Agyagási’nin bu sözcüğün çok eski, Türk dillerinde r- 
ve z- ayrımından önce var olduğunu açıklaması mantıklıdır. Ben ise bu kelimenin 
mutlaka Türkçeye aidiyetinin bir gereklilik olmadığını eklemek istiyorum. Moğol 
öncesi dönemdeki Türkçe kaynaklarda bulunamamış ve şimdiye kadar varlığı ka-
nıtlanamamıştır. Bunun bilinmeyen bir dilden alınan çok eski bir kültürel kelime 
olarak Bulgar Türkçesine “r”, genel Türkçeye ise “z” ile adapte olması mümkün 
gözükmektedir. Edebî Moğolcadaki ‘damıtma sonrası oluşan tortu, çökelti, kesil-
miş sütün suyu’ anlamındaki bocu ~ boco Türkçedeki boza’nın bir kopyası gibi 
görünmektedir. Clark’a göre (1980) Türkçe ünlüler arasındaki -z- Moğolcadaki 
-c’li geç alıntı kelimelerin kurallı karşılığıdır. 

Eski Türkçede bira anlamında kullanılan başka sözcükler de var, bunların 
hemen hemen hepsi yabancı kelime: begni, buχsum ~ baχsum, buχsï, sorma.

begni

Kaşgarî’nin eserinde ‘buğday, darı ve arpadan yapılan bir içki’ (Dankoff – 
Kelly 218) anlamında begni, Ibn Mühenna’nın kelime listesinde ise yalnızca ‘darı 
birası’ anlamında begni bulunmaktadır (ED 328). Bu sözcük ayrıca Runik yazıt-
larda ve Eski Uygurca anlaşmalarda da vardır. Raşideddin, Ögödey Kağan hak-
kındaki yazısında bundan bahseder: “Begni ve sorma altı öküze çektirilen büyük 
yük arabaları ile taşınıyordu” (Thackston 1999: 329). Bu kelime Eski Türkçeye, 
Orta İran dilinden geçmiştir ancak kaynak dil henüz belirlenememiştir (TMEN II. 
759: 309-311). Modası yavaş yavaş geçip Türk dillerinde kullanılmaz olmuş ve 
Moğol istilası sonrasında da tamamen yok olmuştur. 

buχsum ~ baχsum, buχsï

Kaşgarî’ya göre bira veya darıdan yapılmış içecek anlamındaki buχsum veya 
baχsum’un29 yanı sıra buχsï da bir içecek-yiyecek çeşidinin adıdır (Dankoff-Kelly 

29 Ibn Mühenna buqsun (Rif 161) = Clauson ED 320.
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313, 243, 548; ED 320). Buχsï buğdayın pişirilip bir kavanoza badem içleri ile 
birlikte konulması ve içine buğday kepeği, süt, bal karışımının eklenmesiyle yapı-
lır. Mayalandıktan sonra katısı yenir, sıvısı da içilir. Bilinmeyen bir dilden ödünç 
alınmıştır ve Doerfer’in naklettiğine göre bu büyük olasılıkla Sogd dilinden alıntı 
bir kelime olmalıdır (TMEN II 723: 270.).

sorma

Darı birası, bazen de şarap anlamına gelen sorma kelimesine bakacak olur-
sak Clauson’un da kabul ettiği Doerfer’in etimolojisi akla yakın görünmekte 
(Clauson ED: 852). Doerfer’e göre sorma, “emmek, içine çekmek” anlamına ge-
len sormak fiilinden türetilmiştir (TMEN III: 1241: 249-250). Bu kelime Eski 
Uygur belgelerinde,30 pagan Oğuzname’de31 ve Orta Kıpçakçanın sözlüklerinde 
(ad-Durrat, al-Idrak)32 vardır. Modern diller arasında ise sadece Salarcada33 ‘şa-
rap’ anlamında bulunmaktadır. 

Moğol istilasından sonra bütün bu kelimelerin yerini boza kelimesi almıştır. 
Demek ki Moğolların boza türü içkinin yayılmasında büyük bir rolü olmuştur. 
Bu sözcüğü hemen hemen bütün Modern Türk dillerinde de bulmak mümkündür 
(veriler için bakın Róna-Tas - Berta I: 164). Bazı Moğol dillerinde buna karşı-
lık gelen kelime, buğdayın mayalanması yoluyla elde edilen değil de, “sütten” 
elde edilen içecek anlamına gelir. Örneğin Kowalevski’nin sözlüğünde bulunan 
boco’nun anlamı ‘buğday unu veya sütten yapılmış içki’dir34 ve yine Ramsted’in 
Kalmukça Sözlüğü’ndeki bozo kelimesinin anlamı ‘ekşi sütün damıtılmasıyla ya-
pılan kuvvetli içkinin posası; bira yapmak için ezilmiş arpa ve su karışımı’35, Hal-
haca boz ‘süt şarabı’ ve ‘cagaa veya ayrag’ın pişirilmesi ile yapılan bir tür içkidir 
(Kara, Bawden). Shnitnikov’un sözlüğüne göre Kazaklar da bozayı Moğollarla 
aynı şekilde ekşi sütten de yaparlar. Bu çok ilgi çekici bir durum çünkü diğer Türk 
halkları bozayı her zaman tahıldan üretmişlerdir.

kımız

Kuzey bozkır bölgesinde herkes tarafından tüketilen, mayalanmış sütten ya-
pılan kımız adlı diğer içki, her zaman kısrak sütünden yapılmaz. Herodot’a göre 
İskitler tarafından da imal edilir. Çin kaynakları (Liu Mau-Tsai) ise Tu-küe yani 

30 Zieme 1997: 441-442. 
31 dürlüg ašlar, dürlüg sürmälär [doğru okunuşu: sormalar], čubuyanlar, qïmïzlar ašdïlar, 

išdiler ‘Sie aßen und tranken vielerlei Speisen und Getränke, Leckerbissen und Kumiz’ 
(Bang-Rachmeti 10-11).

32 sorma ‘boza’ (Toparlı et al. 2003: 239).
33 sorma ‘vin’ (Kakuk 1962: 190).
34 ‘boisson faite de farine d’orge ou de lait; marc de l’eau-de-vie, ce qui reste quand elle est 

faite’ (Kowalewski 1206).
35 ‘was von der saueren Milch übrig bleibt, wenn Branntwein gekocht is; “maische”’ (Ramstedt 

1935: 53).
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Türklerin et yiyip ekşi süt içtiklerini ve Kitayların bile bunu geleneksel olarak 
tükettiklerini yazar (Wittfogel – Fêng Chia-shêng). 

Bu içkinin Türkçe adı kımız ~ kımıs ~ kumıs olmasına karşın Moğolcada 
bunu tanımlayan birkaç ad bulunmaktadır. Moğolların Gizli Tarihi’nde esüg ~ 
üsüg ‘kısrak sütünden yapılmış ekşi içecek’ olarak bahsedilir, daha sonra da adı 
airaġ, taraġ ve çige(n) ~ çege(n) olarak geçer. Moğol dönemine ait Batılı kay-
naklarda bu içecek yalnızca Türkçe kımız olarak adlandırılmaktadır, ancak bazen 
biraz çarpıtılarak comos ~ cosmos (Rubruk) ~ χmus (Kirakos) şeklinde de görülür. 
Buna örnek olarak Kirakos Gandzak’in (1241) Moğol Tatarları üzerine yazdığı 
bir anlatısından birkaç cümle aktarayım: 

Geleneklerine uygun olarak çok miktarda helal ve mekruh hayvanın etini ge-
tirdiler, kesip parçaladılar ve pişirdiler ve kısrak sütünden yapılmış kımızı (xmuz) 
da içtiler. Bu yiyeceği tulumlara koyup misafirlerin önüne attılar ve yiyip içmeye 
başladılar. (Kirakos 32. Bölüm)

Moğolca isimler olan esüg,36 çigen ~ çegen, çeyidem;37 taraġ38 ve ayiraġ39 
Moğol dönemi Batılı kaynaklarda hiç bulanamamıştır. Demek ki elçi veya sey-
yahların çevirmenleri Türkler olmalıdır (ya da kelimeler Moğol söz hazinesinin 
daha sonraki kronolojik katmanına aittir).

Kımız kelimesiyle ilgili olarak bugüne dek makul herhangi bir etimolojik 
açıklamaya sahip değiliz. İlk kayıtlar 11. yüzyıla dayanmaktadır. 

Kutadgu Bilig: 

kımız yā yuŋ yaġ yā yuġrut kurut yaδïm yā kiδiz ham azar evge tut -- yani 
“Kımız, süt veya yün, yağ veya yoğurt, peynir, halı veya keçe, bunla-
rın her birinden evde biraz olsun.” diye yazar (QB 4442/Clauson 1972: 
289).

Kaşgarlı: 

36 Edebî Moğolca esüg ~ üsüg ‘sour beverage; kumiss made from mare’s milk’ < is- ’to 
ferment, turn sour’ (Lessing)

37 Edebî Moğolca çigen ~ çegen ‘mare’s milk, kumiss’ ve çeyidem ‘a kind of kumiss’ 
(Lessing). Bu sözcüklerin kökü *ça- ‘to be[come] white’ fiilinin ön sesli varyantı *çe- fiili 
olmalı; bakın čayi- ‘to be[come] white’ ile çeleyi- ’to be bright or light’, çegeken ‘somewhat 
white or light’, çegen ‘white, whitish, light’; çelbeng ‘white as snow’ vs. (Lessing). Renk 
adlarından oluşan içki adları için bakın roze ← Fransızca rosé ‘pembe şarap’ < rosé ‘gül 
rengi, pembe’.

38 Edebî Moğolca taraġ ‘clabbered milk, sour milk; kumiss’ < tara- ‘to be separated’(Lessing).
39 Edebî Moğolca ayiraġ ‘kumiss, fermented milk of mares or cows’ (Lessing) ← Türkçe 

*ayır- < adır- ‘to separate twoo things’. Türk dillerindeki ayran kelimesi de Eski Türkçedeki 
adır- > ayır- sözcüğünden başka bir ekle türetilir (Clauson 1972: 276; TMEN II: 179–181; 
Róna-Tas ‒ Berta 469-470).
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kımız ‘kımız (al-āmis), tuluma boşaltılıp mayalanan ve içilen kısrak 
sütü anlamındadır’ (Dankoff-Kelly I. 282). Er kımız bişdi ise “Er kımı-
zı uygun hâle gelene dek karıştırır.” demektir (Dankoff-Kelly I. 393). 
Clauson’un çevirisi ise “Ekşi süt içindeki mayadan dolayı mayalanmış-
tır.” şeklindedir (1972: 659).

11. yüzyıldan itibaren bu konuda pek çok veriye sahibiz. Sözcüğün Türk dil-
lerindeki varyantlarını birinci heceye göre iki gruba ayırabiliriz. Birinci grupta ilk 
hecede düz ı, ikinci gruba ait sözcüklerde ise birinci hecede yuvarlak ünlü u bulu-
nur. Clauson’a göre bu u’nun kökeni açık değildir. Yaptığı çalışmada Rubruk’taki 
comos’u temel alan Pelliot, bu u’lu formun esas olarak Doğu diyalektlerine, ı’lı 
olanın ise Batı diyalektlerine ait olduğunu belirtir. 

Altay Dilleri Etimolojik Sözlüğü’nün yazarları bu sözcüğün en eski ana Türk-
çedeki u olduğunu düşünürler (Starostin et al. 6419). Bu yaklaşıma ben katılamı-
yorum. Tarihî ve Modern Türkçe verilerin pek çoğu birinci hecedeki orijinal ı’nın 
varlığını kanıtlıyor. Bu ı > u ses değişmesi, sonraki m sesinin etkisiyle özellikle 
yabancı dillerde, yabancı kaynaklarda ortaya çıkar. Rusçadaki kumis kelimesi 
alıntı bir sözcüktür ve pek çok Türk dilindeki, özellikle Sibirya Türk dilindeki 
sözcüğün Rusçadan yeniden ödünç alındığını düşünebiliriz. 

Vámbéry (1878: 91-92), Ramstedt (1935: 231), Poppe (1960: 68, 130) ve 
Räsänen’e (1969: 264a) göre kelimenin hipotetik kökü “karıştırmak, karışmak, 
birbirine katmak” anlamındaki Türkçe *kımmak fiilidir. Onlara göre bu fiil, hi-
potetik Moğolca gövdede bulunan *kimu- fiiline karşılık gelir ve günümüzde 
sadece “bozulmak, fenalaşmak; alt üst olmak, karışmak, düzeni bozulmak; çe-
kişmek; uyuşamamak” anlamındaki kimura- türemiş eyleminde bulunur. Tekin 
(1969/2003:14) *kïmïr′ ve Altay Dilleri Etimolojik Sözlüğü’nün yazarları ise Ana 
Türkçe için kumïr′ (!), Ana Moğolca için de kimur’u rekonstrüksiyon ederler ve 
onlar da aynı şekilde Moğolcadaki kimura- kelimesine dayandırırlar ve bu kimur 
kelimesinin pek çok Moğol dilinde korunduğunu belirtip örnek olarak anlamı 
‘sütten ya da peynirden su ilavesiyle yapılan kımız türü bir içki’ olan Kalmukça-
daki kimr, Oyratcadaki kimir ~ kiměr, Oyrat diyalektlerindeki kimir kelimelerini 
verirler ve Türk dillerinde sözcük sonundaki r’nin > z’ye dönüştüğünü yazarlar 
(Starostin et al. s. 641). 

Doerfer (TMEN III:1529) ve Róna-Tas (1970: 577-578) önerilen bu etimo-
lojiyi leksikal ve semantik nedenlerle kabul etmez. Ramstedt tarafından önerilen 
‘karışmak, karıştırmak, katıp karıştırmak’ anlamlarına gelen Türkçe kım- fiilinin 
var olmadığını ve önerilen ‘bozulmak, çekişmek; uyuşamamak’ anlamındaki Mo-
ğolca kimura- fiiliyle ilgili semantik problemler olduğunu belirtirler. Ayrıca Do-
erfer, Kasgâri’deki kımız almila ‘kımızı andıran elma’ (Dankoff - Kelly I. 282) 
deyimine dayanarak kımız’ın asıl anlamının ‘ekşi’ olması gerektiğini ve sözcüğün 
Hint-Avrupa bağlantılı olduğunu düşünür.
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Doerfer ve Róna-Tas’ın haklı olduğunu düşünüyorum. ‘Karıştırmak, birbi-
rine karışmak, katıp karıştırmak’ anlamına gelen geçişli *kım- fiilinin Türk dil-
lerinde var olduğu kanıtlanamaz ama Tarihî ve Modern Türkçe verilerine göre40 
‘yavaşça hareket etmek, kımıldanmak harekete geçmek, köpürdemek, fışırdamak, 
kaynaşmak’ anlamında geçişsiz bir *kım- fiilinin bir zamanlar var olduğunu dü-
şünebiliriz. 

Geçişsiz fiillerin öznesini belirten, fiillerden isim yapan -z eki herkes tara-
fından bilinir (işlevi hakkında bk. Erdal, 1991: 323-327). Kımızın asıl anlamının 
‘çalkalanmış, fışırdayan bir şey’ olduğunu düşünmekteyim. 

Mayalanma daima köpürdeyerek olur, bunu William Rubruk’tan bize kalan 
ilk kımız tarifinden anlamaktayız: Kısrak sütünden yapılmış kımız şöyle yapılır.... 
Kısrak sütünü büyük miktarlarda biriktiriyorlar ve bunu büyük deri bir tulumun 
içine ya da kaplara döküyorlar ve bir sopa ile karıştırıyorlar (...) ve çalkalıyorlar-
dı ve sertçe vurup şarap gibi köpürterek mayalıyorlar ve tereyağını elde edinceye 
dek çalkalamaya devam ediyorlardı (Rockhill 1900: 67). 20. yüzyıl dönümünde 
Kazak - Kırgızlar arasında seyahat eden György Almásy, buna oldukça benzer bir 
tarif yazar ve “Taze kımız ekşi, epeyce gazlı, fışırdayan bir içki; hoş, ferahlatıcı 
bir tadı var ama alkolü az da olmadığından sersemletici etkiye sahip.” diye ekler 
(Almásy 317).

Kımız sözcüğün “ekşi” anlamı sonra oluşan ikincil anlamdır. Pek çok Orta 
Asya Türk dillerinde kımız sözcüğünden türetilmiş çeşitli bitki adlarında bu 
ikincil anlamı izleyebiliriz: Kırgızca kïmïzdïk ‘kurtpençesi’ (Yudahin), Kazakça 
qïmïzdïq ‘kuzukulağı’ (Shnitnikov); Özbekçe qimizaq: qimizaq ålma ‘ekşimtırak 
elma’ (Borovkov); Tuvaca χïmïs-sigen ‘kuzukulağı’ (Tenişev).

Yukarıda yazdığım gibi Ramsted’ten (1935: 231) Altay Dilleri Etimolojik 
Sözlüğü’nün (Starostin et al. s. 641) yazarlarına kadar pek çok bilim adamı Edebî 
Moğolcadaki kimuraγan ve Kalmukçadaki kimran ‘pişmiş, sulu süt’ anlamında-
ki kelimeleri Moğolca kimura- ‘bozulmak, fenalaşmak; alt üst olmak, karışmak, 
düzeni bozulmak; çekişmek; uyuşamamak’ fiilinden türetilmiş olduğunu düşünür. 
Semantik nedenlerle bu kabul edilemez. Kalmuk kimr, Oyrat kimir ~ kimĕr, Oyrat 
Dial kimir ‘sütten ya da peynirden su ilavesiyle yapılan kımız türü bir içki’ Eski 
Bulgar Türkçesi *kımır ~ *kımıră kelimesinin var olduğunu ve Moğol dillerinde 
alıntı sözcük olduğunu kanıtlıyor. Edebî Moğolca kimuraγan ve Kalmukça kim-
ran, bu kelimeden Moğolca isimden isim yapan +GAn (Szabó 56) ekiyle türetil-
miş sözcüklerdir. Kırgızcadaki kımran ~ kımıran ‘ekşi veya tatlı, pişirilmiş sulu 
süt’, Kazakçadaki kımıran ‘su katılmış gibi sıvı ekşi süt’, Özbekçedeki birinci 

40 Türkçe kımış-; kımra-, kımraş-; kımılda-, kımıldan-: kımılda- ; kımıl kımıl; kımılt; kımırt 
kımırt; Uygurca qimilda-; Karaçay-Balkarca qïmïl: qïmïl qïmïl turma! ‘ne erzay, ne vertis′, 
ne sevelis′!’, qïmïlda- ‘şevelit′sya; erzat′; vertet′sya, dvigat′sya’ (Tenişev - Suyunçev); 
Baraba Tatarca kïmra- ‘kišet′’ (Radloff).



47Éva KINCSES-NAGY 

anlamı ‘inek sütüyle karıştırılmış kımız’ olan kumran, Tuvacadaki xïmïrān ‘sulu 
çırpılmış tortu, çökelti’ anlamındaki kelimelerinin tamamı Moğolcadan alıntıdır.

Vámbéry’nin anısına düzenlenen bu konferansta, ben de içki ile ilgili bildi-
rimle atalara sunuş geleneğini biraz farklı da olsa yaşatmayı denedim.
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MİLLÎ BİLİM VE MİLLETLERARASI SİYASET:  
ÁRMINIUS VÁMBÉRY 

Ferenc CSIRKÉS

Macaristan’da Macar Doğu bilimcilerinden en meşhuru kuşkusuz Ármınıus 
Vámbéry’dir. Hem Orta Asya Seyahatı adlı eseri hem de Savaşlarım adlı özgeç-
mişi bu zamana kadar da hayli popüler iken Macarların ve Macar dilinin Fin-
Ugor dilleriyle değil de Türk dilleriyle bağlı olduğunu savunan görüşleri şimdi 
de yaygın bir çerçevede bilinmektedir. Buna karşı olarak Vámbéry, Batı’da daha 
çok milletlerarası siyaset, daha doğrusu İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu’nu 
savunan ve İslam Dünyası ile Orta Asya uzmanı olarak tanınmaktadır. Macar or-
yantalistlerinden siyasetle en çok uğraşanı belki de Vámbéry olmuştur. Bilimsel 
ile siyasi faaliyetleri genellikle ayrı ayrı tartışılıyor, oysa bu faaliyetler birbirine 
bağlıdır. Bu bildiride Vámbéry’nin siyasi ve bilimsel faaliyetleri arasındaki ilişki 
anlatılacaktır. 

En çok Macarca, İngilizce ve Almanca yazan Vámbéry’nin siyasi alanlarda-
ki faaliyetleri, özellikle Batı’daki gazetelerde yazdığı makalelerdeki görüşlerini 
kapsamlı bir şekilde anlatan bir monografi henüz yazılmadıysa da onun İngiliz 
çıkarlarını savunduğu bilimsel çevrelerce iyi bilinmektedir. Orta Asya seyaha-
tinden sonra Vámbéry’nin tecrübeleri, Çağatayca, Özbekçe, Osmanlıca, Farsça, 
Arapça gibi dilleri iyi bilmesi en çok İngiliz siyasetçiler tarafından değerlendiril-
di. Vámbéry; Kraliçe Victoria’dan ödül almış, Kral VII. Edward ile de samimi bir 
dostluk sürdürmüştür. Kitapları İngiltere’de çok sayıda satılmıştır. 

Bunun dışında İngiliz ve Osmanlı liderleri arasında gizli bir diplomatik ara-
bulucu olarak da çalışmıştır. Buna bağlı olarak hem İran şahı olan Nasiruddin ile 
Muzafferüddin’i hem de II Abdülhamid’i şahsen tanımıştır. Bütün bunların arka 
planı; Batılı güçlerin 18. yüzyıldan itibaren giderek artan sömürgeleşme faaliyet-
leri, Doğu sorunu yani Osmanlı inhitatı ve buna ait olarak Avrupa siyasi dengesini 
tehlikeye atan milliyetçiliğin yaygınlaşması gibi evrensel cereyanlardan ibaretti. 

Orta Asya hanlıklarını Vámbéry derviş kıyafetinde ziyaret ettikten hemen 
sonra Rusya bütün bölgeyi istila etmiştir. Bu seyahat, tarihte Great Game ‘Büyük 
Oyun’ olarak geçen Rusya ile İngiltere arasındaki diplomatik rekabet, istihbarat 
savaşı yani o dönemin “soğuk savaşı”nın bir parçasıydı. Bu soğuk savaş boyunca 
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her iki güç, kendi nüfuz alanını İran, Orta ve İç Asya’yı da ihtiva eden kocaman 
bir bölgede geliştirmeye çalışmıştır. Meşhur seyahati zamanında Vámbéry’nin 
İngiliz veya başka bir gücün istihbaratının hizmetinde olup olmadığı tam belli 
değil; ancak İngilizlerle bir nevi bağlantı kurmuş olması kendi özgeçmişinden de 
çıkar: Hem Orta Asya ve Batı Afganistan’dan geçerek İran’a vasıl olan Vámbéry, 
Meşhet’te ilk olarak İngiliz bir ajanla buluştuğunu hem de Tahran’da İngiliz büyü-
kelçisini ziyaret ettiğini açık bir şekilde anlatıyor. Vámbéry, Macaristan’a büyük 
popülerlik beklentisiyle dönmüş ama bu açıdan biraz hayal kırıklığına uğramıştır. 
Buna karşın, 1864’ten itibaren İngiliz gazeteleri ile İngiliz kamuoyunun gözünde 
en meşhur Orta Asya uzmanı oldu. Vámbéry’nin Orta Asya uzmanlığı, zirvesine 
“Pençe olayı”yla çıkmıştır. 1885’te Rusya, Pençe adlı bir Türkmen köyünü iş-
gal ettiğinde Afganistan’a kendi etki alanı olarak bakan İngiltere ile karşı karşıya 
gelmiştir. İngilizer ile Ruslar sonuçta diplomatik bir çözüm bulmuş olmalarına 
rağmen Vámbéry, Rusya’nın gelecekte Hint’i işgal etmek istediğini ve Rusya’ya 
karşı daha agresif adımlar atılmasının gerektiğini vurgulamaya devam etmiştir. 

Vámbéry’nin İngiliz-Rus ilişkilerine dair diğer bir faaliyet alanı daha var-
dı: 1888’de açılan Viyana-Budapeşte tren hattı ile 1889’dan itibaren Sultan II. 
Abdülhamid’in davetiyle her yıl bir veya daha çok defa İstanbul’a Sultan hu-
zuruna gelip bu görüşmelerden İngiliz Dışişleri Bakanlığına çok sayıda detaylı 
raporlar gönderdi. Raporlarını cömert meblağlarla karşılayan İngilizler için bu 
raporlar büyük önem taşıdı çünkü II. Abdülhamid’in otokratik rejiminde hükûmet 
merkezi Babıali’den Sultan Sarayı’na geçmiştir. Vámbéry’nin İngiliz ilişkilerin-
den Abdülhamid’in de haberi vardı, hatta bazen kendisi de Vámbéry’ye maddi 
destek verdi. Bunun sebebi, Abdülhamid’in Batı basınında kötü imajı olması ve 
bu kötü imajı Vámbéry gibi Türk dostları olan popüler yazar ve aydınların va-
sıtasıyla iyileştirmek istemesiydi. Bundan dolayı Vámbéry’ye, bir İngiliz ajanı 
olmaktan ziyade Londra ile İstanbul arasındaki bir arabulucu olarak bakmak daha 
yerindedir. İngilizlerin ona verdikleri ve kendisinin de büyük gayret gösterdiği 
görev, saraydaki Rus etkisini güçsüzleştirmek ve aynı zamanda İngiliz etkisini 
güçlendirmekti. Türk-İngiliz ihtilafının bir sürü tarafı vardı. Mesela 1889’da Ab-
dülhamid, Çanakkale Boğazı’nı koruyan hisarları modern Krupp toplarıyla takvi-
ye ederken Boğaziçi tarafındaki hisarlarını ihmal etmesine İngilizler kendilerine 
karşı olumsuz bir adım olarak baktılar. Ayrıca Ermeniler başta olmak üzere gayri-
müslim azınlıkların Rus etkisi altına girmesini istemeyen İngilizler, Sultan’ın bu 
azınlıklara karşı daha ılımlı bir politika sürdürmesini istedi. Müstemlekelerinde 
yüzmilyonlarca Müslüman uyruğa sahip olan Londra’yı Abdülhamid’in Panisla-
mist politikası da rahatsız etti. Bunun dışında İngilizler, Abdülhamid’in Meclis-i 
Mebusan’ı yeniden açmasını istediler. 

Bütün bu anlaşmazlıkların daha derin sebebi, 19. yüzyılın son çeyreği İngiliz 
dış politikasındaki büyük değişimdi. Bu zamana kadar İngilizlerin Avrupa kıtasın-
daki politikası, Avrupa’daki dengeyi korumaktan ibaretti ve bu dengede Rusya’ya 
karşı olarak hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Avusturya-Macaristan’ın büyük 
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bir rolü vardı. Çağdaşları, özellikle bölgelerini veya üzerinde ekonomik ve siya-
si etki isteyen güçlerin temsilcileri Osmanlı İmparatorluğu’nu “Avrupa’nın hasta 
adamı” olarak adlandırdılar, hâlbuki bu zamanlarda hükûmet artık imparatorlu-
ğun büyük reformlar getiren Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşağının elindeydi 
ama imparatorluğun askerî, kanuni ve eğitimsel modernleşmesi, bir de dünya eko-
nomisine eşitsiz şartlarla girmesi aşırı masraflar getirdi. Gelir sistemi gelişmemiş 
ve sanatı zayıf olan Osmanlı Devleti bu masrafları uzun vadede finanse edemeyip 
hariçten büyük borçlar almak zorunda kaldı. Borçları ödemekte giderek zorla-
nıp 1875 yılında iflas etti. İmparatorluğun ekonomisinin büyük bir kısmı devlet 
borçlarının ödenmesini ve bunu sağlayacak üretimi tertip eden Düyun-i umum-i 
Osmaniye adlı milletlerarası bir heyetin yönetimi altında kalmıştır. 

Ancak Batı üstünlüğünün diğer yönleri de vardı. Bunlardan birisi Batı uy-
ruklarına büyük ekonomik avantajlar getiren kapitülasyonlar ve Osmanlı uyru-
ğu olan birçok Rum ve Ermeni için yabancı statüsünü belgeleyen berat siste-
miydi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yarı 
sömürge hâlinde olduğunu iddia etmek abartı değildir. Büyük güçlerin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun zararına olan bölgesel yayılmasını yavaşlatan şey, Osmanlı 
ordusundan ziyade büyük güçlerin birbirleriyle ettikleri rekabetti. Bu dönemde 
sanayi üretimi arttığından dolayı yeni piyasalara muhtaç olan Avrupa ülkeleri-
nin sömürgesel yayılması daha hızlandı. Sömürgeciler bu piyasaları hem rekabet 
eden diğer sömürgeci güçlere hem de yerel orta sınıfların istiklal arzularına karşı 
korumak zorundaydılar. Mısır’ın 1882 yılındaki İngiliz işgali tam da bu sebepten 
oldu. Hatta Süveyş Kanalı’nın denetimiyle İngilizler, İngiltere-Hint deniz yolunu 
da kısaltmış oldular. İngilizlerin Avrupa’da sürdürdüğü status quo politikasında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun rolü giderek zayıflıyordu. 

Vámbéry, 1857 ile 1862 yılları arasındaki 5 yılı İstanbul’da geçirmiştir. Kırım 
Savaşı’ndan sonraki bu arada, Tanzimat reformlarının liderleri olan Ali Paşa ve 
Fuat Paşa’yla da tanışmıştır. Bu dönemde İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’na 
verdiği destek gayet doğal bir şeydi. İngilizler 93 Harbi’nden sonraki San Stefano 
Antlaşması’nın zararlı etkilerini de hafifleterek Rusya müttehitleri olan Balkan 
devletlerinin aşırı isteklerini desteklememişlerdir. 1880’li yılların sonuna doğru, 
İngilizlerle tam da bu Türk dostluğunun soğumasından dolayı, Abdülhamid eski 
İngiliz ittihadını tekrar hayata geçirmek için onlardan açık destek istemiştir. Buna 
ulaşmak için büyük güçler arasında dengede durmaya çalışmış ve Almanya başta 
olmak üzere yeni müttehitler aramaya başlamıştır. 

Vámbéry’nin İngiliz dostluğu nereden kaynaklanmıştır? Tabii ki maddi se-
bepler söz konusuydu. Yukarıda açıklandığı üzere İngiliz Dışişleri Bakanlığından 
çok para almış, hatta hayatının sonunda bu kurumdan emekli maaşı da almıştır 
ama Vámbéry’nin İngiliz taraftarlığının daha derin sebebi, onun Avusturya-Ma-
caristan uyruklu bir Yahudi aydın olmasıyla ilgilidir. Bu, örneğin Vámbéry’nin 
Temmuz 1890’da yazdığı uzunca bir raporun son satırlarıyla ispatlanabillir: 
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“İşte, bunlar benim, Türkiye’nin bugünü ve geleceği hakkındaki düşünce-
lerim! Siz, Sayın Beyefendi ve İngiliz Hükûmetinin aziz üyeleri; sizler benim 
kamuya yönelik yazılarımla bu özel raporumun tonları arasındaki farktan dolayı 
beni yanlışlıkla suçlayabilirsiniz ve beni geleceğinden umutsuz olduğum bir ül-
keyi böylesine hararetle savunduğumdan dolayı azarlayabilirsiniz. Hatta, daha iyi 
bir yönetim yerine bu yozlaşmış sistemin önderliğini yaptığım için beni pekâlâ 
paylayabilirsiniz fakat, doğuştan bir Macar ve duygularımla bir İngiliz olduğum 
için ortak çıkarlarımızı göz önünde tutmak ve siyasette asla yeri olmayan hüma-
niter vaazlardan kaçınmak gerektiğine inanıyorum. Bir Macar olarak Balkanla-
rı yutmaya başlayan Rusya’nın ülkeme indireceği hayati darbeye mani olmalı; 
kültürlü ve özgür bir Avrupalı olarak Rusya İstanbul’a veya Anadolu’ya girdiği 
takdirde bugünkü durumu büyük ölçüde zedenelecek olan uygarlık ve özgürlüğün 
lideri İngiltere’yi savunmalıyım. İşte bu amaç bizi; sizi bir İngiliz ve beni bir İn-
giliz dostu olarak birleştiriyor, Azizim Sir Philip.”1

1867 yılındaki Avusturya-Macar Antlaşması’ndan (Ausgleich) sonra 
hem Vámbéry hem de genel olarak Macar dış politikasının en büyük korkusu 
Rusya’ydı. Bu anlamda Rusya’dan da destek alan Balkanlar’daki millî özgürlük 
hareketlerini, Macaristan’da azınlık olan Macarlara karşı büyük bir tehdit ola-
rak değerlendirmişlerdir. Osmanlı ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
Balkanlar’da ortak çıkarları vardı çünkü millî hareketler, her iki çok uluslu im-
paratorluğu büyük bir tehlikeye atıyordu. 1849 yılında Macar istiklalinin Rusya 
yardımıyla bastırılması, bütün Macar seçkin sınıfın ortak bir kâbusuydu. Vambery 
bunu Savaşlarım adlı özgeçmişinde şöyle anlatıyor:

“Pressburg şehrinde geçirdiğim öğrencilik yıllarımın bitiş noktasında 1849 
yılından hatırladığım bir hayal var. Şehirden on beş bin Rus askeri yürüyüp ge-
çiyordu. Köprüden, nehrin sol kenarından geçiyorlardı. Başlarında sivri uçlu bir 
tolga vardı, daha kolay yürüyebilmek için çuval bezi paltolarını diz üstünden 
ikiye ayırdılar. Göze çarpan ve bunun için hatırladığım şey sadece erler değil 
de subayların da sırt çantası taşıdığıydı. Hepimiz Csallóköz’deki Macar çocuk-
lar olarak yürüyüşlerini yol kenarından büyük üzüntüyle seyrediyorduk. Sanırım 
beni İngiliz basın dünyasının kırk yıldır en hararetli Rus karşıtı yazarlarından biri 
yapan söndürülemeyecek nefret, kalbime o saatte girmiştir.”

Avusturya-Macaristan Antlaşması, Macar seçkin sınıfının çok uluslu 
Macaristan’da Macar hâkimiyetini sadece daha büyük bir siyasi çerçeve olan 
Avusturya-Macaristan Monarşisi’nde koruyabileceği inanışına dayanıyordu. Hem 
Rus karşıtı olarak hem de çağdaş İngiliz kamuoyunda yaygın olan Macar ile İn-
giliz parlamento geleneklerinin benzer olduğu düşüncesine gönderme yaparak 
Vámbéry, İngiltere ile Avusturya-Macaristan’ın ortak çıkarları olduğunu savun-

1 Öke, Mim Kemal, Vámbéry: Belgelerle Bir Devletlerarası Casusun Yaşam Öyküsü, 
İstanbul: Bilge Yayıncılık 1985, s. 60–61. 
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muştur. Özgeçmişine göre Vámbéry, Aydınlanma Çağı’nın liberal düşüncelerini 
benimseyen bir aydındı. Ona göre Rusya, Asya despotizminin temsilcisiydi. Os-
manlı İmparatorluğu’nu da despotik saymakla birlikte onu Rusya’ya karşı des-
teklemek gerektiğine inanmış ve aynı zamanda İngilizlerin Osmanlı reformlarına 
yardım etmelerini önermiştir. Liberal ve laik bir Yahudi aydını olan Vámbéry’nin 
Rusya karşıtlığı, Macar millî liberali olduğundan kaynaklanmıştır. 

Vámbéry’nin siyasi görüşlerinde Yahudiliği de büyük bir rol oynamıştır. 
1867’de, yani Avusturya-Macaristan Antlaşması’yla aynı yılda, Macar Parlamen-
tosu Yahudi Azat Yasası’nı çıkarmıştır. Dönemin dinamik Macar gelişmesi büyük 
ölçüde Macar soylularının bürokraside, Yahudi kesiminin ise ekonomiyle aydın 
hayatında yer almasına dayanmıştır. Yahudiler bu alanlarda toplumdaki oranla-
rından daha büyük oranda mevcuttu. Bunun için Macaristan’daki Yahudi kesimi, 
Macar millî liberalizmini büyük hevesle benimsemiştir. Vámbéry’nin kendisi de 
bu Yahudi aydın kesimin başarısının bir örneği sayılabilir. 

Vámbéry’nin bilimsel ve siyasi faaliyelerini bu noktada birbirine bağlaya-
biliriz. Vámbéry, Türkolojinin kurucularından birisidir. Yaşadığı dönem, aynı 
zamanda Macar bilimlerinin örgütleşme dönemiydi. Kendisi Budapeşte Üniversi-
tesi Doğu Dilleri Bölümünün ilk profesörü olmuştur ama bununla alakalı olarak 
1877’de kurulmuş, mesela Ignaz Goldziher ile Wilhelm Bacher gibi büyük müs-
teşriklerin çalıştığı Millî Haham Okulu’ndan da bahsetmek yerindedir. 

Yahudi kökenli bir Macar bilim adamı olarak Vámbéry’nin Macaristan’daki 
başarısı, onun çalışma alanı olan Türkolojinin millî bilimlerin bir parçası olma-
sıyla ilgilidir. Buna ilişkin olarak Vámbéry hem Macarların Doğu kökenleri hem 
de Türkoloji’nin diğer alanlarında çalışmıştır. Mesela filoloji sahasında Kutad-
gu Bilig ve Şeybaniname gibi önemli metinlerin neşrini hazırlamış, Cagataische 
Sprachstudien adlı eseriyle ise Batı’da Çağataycayı tanıtmıştır. Hem Çağatay sa-
hasındaki çalışmaları hem de Türkleri kültürel antropolojik bakış açısından tasvir 
eden Etnolojik ve Etnografik Açıdan Türk Irkı adlı eseri, Rusya’nın Orta Asya’yı 
istilasıyla daha çok önem kazanmıştır. Buna ilişkin olarak 1913’te, Budapeşte’de 
ve Macarların doğudaki akrabalarıyla ilişki kurmak amacıyla kurulan Turan der-
gisinin editör heyetinin üyesi olmuştur. 

Bu noktada Vámbéry’nin din, daha doğrusu İslam ile ilişkisinden de bahset-
meliyiz. Vámbéry hem bir Türkolog hem de bir oryantalistti. Onun rasyonalist, 
laik anlayışına göre Doğu, Aydınlanma’dan kaynaklanan modernleşmenin karşı-
tıdır. Bu, din konusunda da geçerlidir. İslam medeniyetinin tarih boyunca ulaştı-
ğı bazı başarıları reddetmez de Vámbéry’ye göre “Doğu”nun problemlerinin tek 
çözümü Avrupalılaşmaktır. Dine, özellikle İslama, geride kalma ve hurafelerin en 
önemli sebebi olarak bakıyor. Aslında Türkoloji, dine karşı olan bir teorik çerçe-
vedir. Dinî hüviyet yerine etnik, ırksal ve dile ait bir hüviyete dair modernist bir 
paradigmanın bilimsel karşılığı sayılabilir. Vámbéry, laik ve serbest bir Yahudi 
aydını yani daha önce her yerde toplumdan dışlanan ve şimdi serbestliğe ulaşan 
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bir topluluğun üyesiydi. Modern milliyetçilik Yahudilere, dinî hüviyetin önemsiz-
leşmesinin umudunu vermiştir. 

Arminius Vámbéry, siyasi ve bilimsel açıdan da 19. yüzyılın son çeyreğinde 
Macaristan’da serbestlik kazanan Yahudi azınlığın seçkin bir üyesiydi. Bir yan-
dan İngiliz oryantasyonu ve Rus karşıtlığı yardımıyla Macaristan’daki millî te-
rakkinin müdafaacısı iken öte yandan ise çalıştığı Türkoloji de politik amaçlarına 
bağlıydı. Bilim adamı ve serbest bir Yahudi olarak millî liberalizmin savunucusu 
oldu. Çok uluslu imparatorluklar, daha doğrusu Avusturya-Macaristan ve Osman-
lı İmparatorluğu’nun çöküşünün, savunduğu dünyanın bir sonucu olacağını açık-
ça görmüştür. 



DİL İLİŞKİLERİNDE ‘GENETİK’ TERİMİ  
NE ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR?

Günay KARAAĞAÇ1

Birden çok dil arasında gerçekleşen etkileşim, dil ilişkileri olarak bilinir. Dil-
lerin etkileşimi, jest ve mimikten vurguya; sesten söz, söz öbeği veya cümleye 
kadar dilin bütün alanlarında görülebilmektedir. Aynı söz ve özelliklerin birden 
çok dil tarafından paylaşılıyor olması ise dil akrabalıkları kavramının tartışılma-
sını gündeme getirmiştir. İnsanlık tarihine bir bütün olarak bakmak; dil ilişkileri-
ni, dil bölünme ve birleşmelerini daha doğru değerlendirebilmek için son derece 
önemlidir. 

Evren parça-bütün ilişkisinden, parça ve bütünlerin birbirlerine dönüşme-
lerinden oluşan bir kaostur; bu dönüşler içinde durağanlık beklemek mümkün 
değildir. Gerçeklik, durağanlaştırılamaz ve biriktirilemez. Evren içinde bir biyo-
lojik varlık olarak insanı aramak ve bu biyolojik varlıktaki değişiklikleri izlemek, 
ortaya tür değiştirmeye kadar varan kuramlar atmak ve buna insanın gelişimi 
veya evrimi demek, tutarlı bir tutum olarak görülmemektedir: “Homo sapiens 
iskeletlerinin jeolojik kayıtlarda ilk ortaya çıkışında, aşağı yukarı yirmi beş bin 
yıl önce, insanın vücut gelişimi artık durmuştu, oysa kültürel gelişimi henüz 
başlamaktaydı.”2 gibi düşünceler, tarihin kullandığı biricik malzeme olan ve ger-
çekliği ancak saymaca yapısında biriktirebilen dil ile gerçekliği, maddeyi ve insa-
nın biyolojik kimliğini açıklamaya kalkışmaktadırlar. Oysa henüz dili olmayan bu 
biyolojik varlık da kaosun bir parçasıdır ve bu varlığın kültürü de diğer varlıklar 
gibi biyolojik bir kültürdür. İnsanın saymacalardan oluşan ‘dile dayalı kültür’e 
ulaşmadığı bu dönemler, evrende mekâna zamanın, coğrafyaya tarihin katılmadı-
ğı kaos dönemleridir. Bireyin biyolojik kimliği fosil bırakırken insan kimliği yani 
dili, dilin yazıyla buluştuğu son beş bin yıl öncesine ait hiçbir iz bırakmamıştır. 
Bu yüzden, bu uzun yolculuk konusunda, maymundan veya uzaydan geldik gibi 
bol bol spekülasyonlar yapılmaktadır. Bilginler, tarihin malzemesiyle oluşturulan 
biyoloji bilimi, biyoloji ve genetik biliminin coştuğu elli yıl öncelere kadar, bu 
kuramları tartışıp durmuşlardır. Böylece bireyin ‘insan’ kimliğini araştıran tarih 
bilimi, onun ‘biyolojik ve genetik’ varlığını araştırmaya kalkıştı.

1 Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2 Childe, V. Gordon, Kendini Yaratan İnsan, İstanbul 2006, s. 29-30.
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Bireyin ‘insan’ oluş tarihinde, ilk bakışta, iki özellik göze çarpar: “Bunlar-
dan birincisi, son derece ağır işleyen bir toplumsal evrimin görüldüğü son derece 
uzun bir zaman kesimini kapsayan ‘ilkel toplu luk’ döneminin yanında, toplumsal 
evrimin kısa denebilecek bir süre içinde baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir 
dönemin, ‘uygar toplum’ döneminin varlığıdır.”3

“Gerçekten, araç yapan ilk canlı türlerin yer yüzünde görülmesinin yaklaşık 
tarihi olarak kabul edilen, zamanımız dan iki üç milyon yıl öncesinden üretimin 
başladığı zamanımızdan yaklaşık on bin yıl öncesine kadar geçen milyonlarca 
yıl ‘ilkel topluluk’ dönemini; onu izleyen yaklaşık beş bin yıl ‘ilkel topluluktan 
uygar topluma geçiş’ dönemini ve ancak son beş bin yıl ‘uygar toplum’ dönemi ni 
oluşturmaktadır.”4

Bilindiği gibi Buzul Çağı’ndan sonra yani on üç bin yıl kadar önce başlatılan 
insanlık tarihi; aile, boy, oymak ve kavimlerin bölünme ve birleşmelerinden iba-
rettir. Belki haklı olarak, yazılı belgeler dışındaki verilere pek itibar etmeyen tarih 
bilimi ve tarihçiler, dillerin yazı ile kalıcı kılınmasından önceki veya yazılı olma-
yan belgeleri arkeolog ve antropologlara bırakmış gibidirler. Yazı ile dilin buluş-
ması ise oldukça yenidir ve günümüzden ancak beş bin yıl kadar öncelere gider.

İnsanın yeryüzü tarihinde iki temel özellik göze çarpmaktadır: 

1. Coğrafyaya Göre Farklılık: Dünyanın değişik bölgelerindeki farklı halk-
lar için tarihin çok farklı biçimde geliştiği gözlemlenmektedir. Tarım kuşağından 
uzak, mevsimleri arasında büyük farklar görülmeyen ekvator ve kutup bölgele-
rinde; insanları yiyecek biriktirmeye zorlamayan coğrafyalarda, bugün bile, yiye-
cekleri doğa tarafından kendilerine hazır sunulan ve bu yüzden doğa karşısında 
etken hâle gelememiş uzak tarih öncesine özgü hayatlar söz konusudur. Avrupalı 
göçmenler Avustralya’ya gittiklerinde, yerli halk, Avrupalı göçmenlerin kırk bin 
yıl önceki hayatını yaşıyorlardı.”5

Tarihin dünyanın değişik bölgelerindeki farklı halklar için çok farklı biçimde 
geliştiğini hepimiz biliyoruz. Tarih, her halk için farklı yönde gelişti ancak bu du-
rum, o halkların biyolojik farklılıklarından dolayı değil, çevresel etkenlerin farklı 
oluşu yüzünden ortaya çıktı. 

Türün devamı için gerekli yiyecekleri her mevsimde hazır bir biçimde sunan 
tarım kuşağı dışındaki bölgeler yani kutuplara doğru uzanan bölgeler ile ekvator 
çevresi, bu özelliğiyle üzerinde yaşayanları tembelleştirmiş, onların önce yiyecek 
sonra da bilgi biriktirme yeteneğine kavuşmalarını engellemiştir.

3 Şenel, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Ankara 1982, s. 1.
4 Şenel, Alaeddin: age.
5 Diamond, Jaret, Tüfek, Mikrop ve Çelik, (çev. Ülker İnce), Ankara 2010, s. 9. 
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Yiyecek üretimi çiftçilerin gereksinimlerinden fazlasını üretmelerine olanak 
sağladığı için çiftçi toplumlar, kendi yiyeceklerini üretmekle uğraşmayan zaman-
larını teknoloji geliştirmeye ayırabilen tam zamanlı zanaatkârları besleyebilir du-
ruma gelmiştir. Mevsim değişiklikleri yüzünden yiyecek biriktirmeyi temel ihti-
yaç olarak gören tarım toplumu, yiyecek biriktirirken bilgi de biriktirmeye başla-
mış ve böylece her yeni doğan insan kuşağı, aynı yolu bir daha yürümek zorunda 
kalmamıştır. Tarım kuşağının birlikteliği, birçok insanın bir arada birikmesi ancak 
toplumsal bir uzlaşıyla elde edilebilecek dilin ve çok daha sonraları da yazının 
doğuşuna yol açmıştır. Bugünkü anlamıyla dil ve yazının yaratılıp gelişmesinin 
bu coğrafya insanına nasip oluşu da bu nedenledir.

Buna rağmen, daha sonraki dönemlere ve bugünlere bakarak bir şeyler söy-
lemek mümkündür. Bugün bile içinde yaşadıkları şartları değiştiremeyen kişiler, 
aileler veya kavimler eski coğrafyalarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Göç, 
hayvanlar gibi insanların hayatında da önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca 
insanlar, aileler ve boylar kendilerinde olmayanların peşine takılarak kendilerini 
çok farklı coğrafyalarda bulmuşlardır. Bu süreç, farklı şartlarda, bugün de aynen 
devam etmektedir.

2. Zamana Göre Farklılık: İnsanın, hayvandan insana veya sürüden topluma 
giden yoldaki adımları milyonlarca yıldan beri aynı hızla atılmamıştır. Kişinin 
bugünkü anlamıyla ‘insan’ oluş serüveni, dil ile başlar; bütün insan başarılarının 
temeli dildir ve ‘insan’ın dil denilen ve sosyal uzlaşılara dayanan bu yapay dün-
yadan başka da bir şeyi yoktur. İnsandan dilini aldığınızda, onun her şeyini almış 
ve onu milyonlarca yıl öncesine göndermiş olursunuz. 

İnsanın yeryüzü tarihinin üç milyon yıl öncelere dayandığı söylenmektedir. 
Bu süreç içinde insan, genlerini hayvan davranışları içinde çoğaltmış ve diğer 
hayvanlar gibi avcılık ve toplayıcılık yaparak türünün sürekliliğini sağlamıştır. 
Bu uzun dönemde insan, yine hayvanlar gibi doğanın karşısında edilgen olmuş av 
hayvanlarının, doğada kendiliğinden yetişen sebze ve meyvelerin peşinde dolaşıp 
durmuştur. Bu milyonlarca yıl ile ifade edilen ilkel veya edilgen insan dönemi 
hakkında fazla bir şey söylemek mümkün değildir. Bu çok uzun dönem, insanın 
biriktirmeyi bilmediği; dolayısıyla mekâna zamanı, coğrafyaya tarihi katamadığı 
dönemdir. 

Dört mevsimi birbirine eşit ve hayvanları ile bitkileri evcilleştirilmeye elve-
rişli olan tarım kuşağında, insanın uygar toplum hâline gelişinde yani insanın hay-
vandan insana veya sürüden topluma giden yolu yürüyüşünde adımlarının zaman-
la hızlandığı görülmektedir. Kısacası bireyin ‘insan’ oluşunun milyonlarca yıllık 
tarihinde dünya, her zaman aynı hızla dönmemiştir. İnsanoğlunun milyonlarca 
yıldan MS.1900 yıllarına kadar biriktirdiği bilgilerin, 1900-2000 yılları arasında 
ulaştığı bilgilerin ancak ellide biri veya altmışta biri olduğu hatırlanınca bu konu 
daha iyi anlaşılır.
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Zamanımızdan 5000 yıl kadar önce bu biriktirme işine yazının da katılması 
ile, insanın biriktirmesi yani mekâna zamanı, coğrafyaya tarihi katması günden 
güne hız kazanmıştır.

İki dil arasında bir takım benzerlikler varsa bu benzerliklerin iki türlü yorum-
lanabildiğini görürüz: 

1. Ortak bir ata dilden gelen benzerlik; 

2. Ata dilleri farklı olan diller arasındaki etkileşimin doğurduğu benzerlik.

Bu iki yoldan birincisi bizi, kavim ve dil bölünmeleri gerçeğine veya soy 
ağacı kuramına; ikincisi ise kavim ve dil birleşmelerine veya dalga kuramına gö-
türmüştür. 

1. Soy Ağacı Kuramı: İngilizlerin Hindistan’ı sömürgeleştirme yıllarında 
1786’da Sir William Jones, dil akrabalığı kavramını ortaya attı: “Akrabalık dü-
şüncesi; 18. yüzyılın 80’li yıllarında William Jones’un bildiği ve karşılaştırdığı 
bazı diller arasındaki benzerliklerin tesadüfi olamayacağına, aksine bunların bazı 
ortak köklerden kaynaklanmak zorunda olduğuna yönelik araştırması kadar eski-
dir. Jones’un takipçileri Bopp, Rask, Grimm ve Pott, temel hedefleri olan ana dilin 
yeniden yapılandırılmasını göz önünde tutarak bu akrabalık ve aynı soydan olma 
varsayımını devam ettirdiler. Nihayet Schleicher, soy ağacını bulduğunda Hint-
Avrupa dilleri arasındaki ilişkilerle ilgili herhangi bir yeni kuramı resmen ilan 
etmemiş, yalnızca kendinden öncekilerin uyguladıkları karşılaştırmalı dil bilimi 
metodunu, şematik olarak, kendine göre tamamen, bize göre ise kısmen doğru bir 
biçimde göstermiştir.”6

Hint-Avrupa dillerinin ilk araştırmacıları, soy ağacı diyagramının kendile-
rince kurgulanmış bir yöntem olduğunu anlayamamış ve tek düze bir ata dil ve 
bunun tarihsel bir gerçeklik olarak birdenbire ve kesin bir biçimde ikiye bölündü-
ğünü kabul etmişlerdi. Gerçekte ise hiçbir dil, hiçbir zaman tek tip olamaz. Bazen, 
elbette, karşılaştırmalı yöntem tarafından kabul edildiği gibi tarih, birdenbire ve 
kesin bir bölünmeyi gösterir. Bu tür bir bölünme, bir topluluğun belli bir kısmı 
göç ettiğinde ortaya çıkar. Daha az rastlanan bir kesin bölünme de yabancı bir 
topluluğun istilasıyla gerçekleşir. Buna rağmen, böyle birdenbire gerçekleşmiş ve 
kesin bölünmeler yaygın değildir. 

 Karşılaştırmalı yöntem, ata dil içindeki değişkenlere veya komşu dillerdeki 
ortak değişmelere izin vermediği için konunun anlaşılmasına bir dereceye kadar 
yaklaşılabildi ve ata dil içerisindeki bazı değişkenler, akraba dillerdeki tutarsız 
değişmeler olarak gösterildi; komşu dillerle ilişkiler ise hiç söz konusu edilmedi.

6 Pulgram, Ernst: “Aile Ağacı, Dalga Teorisi ve Diyalektoloji”, (çev. Özkan Öztekten), Türk 
Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X, İzmir 2011, s. 323.
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Bununla birlikte, bilim adamları soy ağacı üzerinde şiddetle ısrar ediyorlardı. 
Ata dil, ana dil, evlat dil, kardeş dil vb. ile soy ağacının dalları kurgulanmıştı; 
ancak ilk Hint-Avrupa dilindeki benzerliklerin sayısı arttıkça soy ağacı diyagramı 
üzerinde şiddetle ısrar eden bilim adamları, çözülmesi imkânsız bir sorunla karşı 
karşıya kaldılar: Akrabalıklara delil olarak hangi benzerlik ele alınırsa alınsın, 
bunlara uymayan ve tamamen farklı bir diyagramla açıklanabilecek olan pek çok 
değişken ve ancak akraba saymadıkları komşu dillerle açıklanabilecek birçok ses-
biçim ve yapı farklılıkları vardı. 

Bu görüşler, hiçbir zaman, gerçeği tam olarak yansıtmadığı için karşılaştır-
malı yöntemin tarihsel gerçeği tam olarak gösterdiği iddia edilemez. Karşılaştır-
ma, bölgenin ve zamanın genişliğine bağlı olarak, nerede iddialı bir biçimde kul-
lanılırsa orada soy ağacı diyagramıyla çelişecek ve birbirini tutmayacak durumlar 
ortaya çıkacaktır. Diller arasında, gerçek ilişkiler modeli olarak soy ağaçları çiz-
mek, bu işi son derece basite indirir. Diğer yandan soy ağacı kuramı, birçok dilin 
paylaştığı, aşağı yukarı bu dillerdeki birimlerin yüzde bir veya ikisine dayanılarak 
ortaya atılmıştı. Yüzde bir veya yüzde ikiye dayanan dil akrabalığı ve ata veya 
kök dil kuramı, kaynakça değişik dilleri genetik bir ailede birleştirmek için, ben-
zemezliklere sırtını döner. Ortak bir atadan gelmeyen diller arasındaki değişiklik-
leri ise paralel gelişme olarak değerlendirir. 

2. Dalga Kuramı: Dillerin tek bir ata dilin bölünmesi ve dallara ayrılmasıyla 
oluştuklarını ileri süren soy ağacı kuramına karşı çıkan bir kuramdır. Dünya ta-
rihinin kavim bölünme ve birleşmelerinden ibaret olduğu gerçeğini iyi kavrayan 
dalga kuramı; dil ve kültürlerin oluşmasında, doğup gelişmesinde, diller arasın-
daki soy ilişkisi kadar komşuluk ilişkisinin de etkili olduğu gerçeğini savunur.

Soy ağacı kuramına dair tutarsızlıklar, 1872’de O. Schmidt’in Hint-Avrupa 
dillerindeki iç ilişkiler üzerine yazdığı makalede açıklanır. Schmidt, Hint-Avrupa 
dil ailesinin herhangi iki dalında özel benzerlikler bulunabileceğini, bunların çok 
fazla olduğunu ve benzerliklerin en fazla coğrafi olarak birbirlerine yakın olan 
dallarda olduğunu gösterdi. Schmidt, bu görüşünü dalga kuramı (wave theory) 
olarak adlandırdı. 

Bu gerçeklerin varlığı, dil akrabalıklarıyla ilgili eskimeye yüz tutan soy ağacı 
kuramına karşı çıkan yeni ve soy ağacı kuramının eksiklerini giderici bir bakışı 
doğurdu ve bu bakış, dalga kuramıyla anılmaya başlandı. Bugün dalga kuramı 
ile soy ağacı kuramının dile getirdikleri görüşlerin, dil farklılaşmalarını yöneten 
tarihsel süreçlerin en önemlileri oldukları düşünülmektedir. 

Soy ağacı kuramı ile dalga kuramı birbirine zıt kuramlar olarak görülse de 
dillerin gelişme sürecine bakıldığında, bunların birbirinden ayrı olmadıkları, dil-
ler arasındaki bölünmeleri konu edinen soy ağacı kuramı ile ayrı ayrı köklerden 
gelen diller arasındaki birleşmeleri konu edinen dalga kuramının aslında birbirle-
rini tamamladıkları kolayca anlaşılır. 
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Dünya tarihi, kavim bölünme ve birleşmelerinden ibarettir. İnsanlar ilk sos-
yal yapı olarak boy ve kavim biçiminde birlik oluşturmuştur. Başlangıçta boy 
ve kavim, insanların az bir kısmını kapsamıştır. Boy ve kavim yapısı sona erip 
toplum ve memleket oluştuğunda, toplum önceki gibi aşirete değil, coğrafyaya 
göre ayrılır. Akraba boy ve kavim topluluğundan veya birkaç toplumun birleş-
mesinden halklar oluşur. Bunun sonucunda yavaş yavaş halkların dilleri biçim-
lenmeye başlar. Toplumun sağlamlaşması, memleketlerin oluşması ve toplumun 
şehirlerde toplanması, onların belli bir coğrafyada birleşmelerine yol açar. Artık 
eskisi gibi boy ve kavme dayalı, tarihsel ve etnik lehçe değil, komşuluğa dayalı 
coğrafi lehçeler oluşmaktadır. Bu kavim ve aşiretlerin uzun, sancılı ve bazen de 
kanlı bileşkesi ulusları yaratmıştır.

Süreç böyle olduğuna göre, birkaç yüzyıldır zihinleri pek meşgul eden ‘ana 
dil’, ‘ana yurt’ kavramları kadar, yüzde ikilik-yüzde üçlük benzerliklerle yapılmış 
‘genetik sınıflandırma’ları da gözden geçirmek, en azından yeniden yorumlamak 
gerekmektedir. Biyolojik yapılar ve diller arasındaki benzerlikler, farklı biyolojik 
yapıların ve farklı dillerin belirli bir coğrafyada uzun süre birlikte yaşamasından 
kaynaklanmaktadır. Farklı boy, kavim veya aşiretin aynı coğrafyadaki birliktelik-
leri ulusları ortaya çıkarmıştır. Göçler, araya girebilecek geçilemeyen sular, aşıla-
mayan dağlar, siyasal, dinsel ve kültürel sınırlar ise bölünmeleri ve birbirlerinden 
uzaklaşmaları getirmiştir. Bu yüzden dillerin ve kültürlerin tekdüze yapılar olma-
dıklarını unutmamak gerekmektedir: “Tarih biliminin gösterdiği gibi, dünyanın 
hiçbir yerinde yerli halk yoktur. Yerli halklar olabileceği miti, sadece bazı siyasî 
amaçları gerçekleştirmek için icat edilmiştir: Bazı halkların topraklarını koruma 
niyeti veya bazılarının işgal ettiği topraklarda hak elde etme isteği yahut bazı 
halkların yaşadıkları toprakların yerlisi olmadığı ve buraların bir kaç bin yıl önce 
başka halkalara ait olduğu iddiasıyla, bu halkları bulundukları bölgeden sürme 
niyeti, vb.”7

Birbiriyle dil yakınlığı olmayan iki halkın, aynı coğrafyada ve benzer ortam-
larda yaşamalarının onların dillerini de birbirlerine yaklaştırdığı bilinmektedir. 
Bu durumlarda; bu iki dilin birbirlerinden etkilenmeleri, birbirlerinden söz ve 
yapı özellikleri almaları söz konusudur. Birçok bilgin, sözlerin dilden dile ko-
laylıkla geçmelerine rağmen yapı özelliklerinin çok az olarak geçtiği düşüncesini 
dile getirirler. Bu yüzden, alıntı deyince akla ilk gelen söz alıntısıdır. Sözler, çeşit-
li dil özelliklerine göre daha elle tutulur ve izlenmesi kolay yapılar oldukları için 
dil ilişkileri deyince, akla ilk gelen söz alışverişleri olmaktadır.

İki dillilik; dillerin birbirini etkilemesi, karşılıklı birbirini zenginleştirmesi, 
dillerin karışması veya çatışması, diller arasındaki ilişkilerin türleridir. Dillerin 
uzun zaman bir arada yaşamakla tipolojik yönden yakınlaşarak bazı ortak özel-

7 Bayçura, Üzbek: “Bazı Etimoloji Prensipleri Üzerine”, çev. Hatice Şirin, Ege Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C: X, İzmir 2001, 101. s.
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liklere sahip oldukları görülmektedir. Bu yüzden uzun süreli komşuluklar, akra-
balıkları yaratır. Binlerce yıl sürdüğüne inanılan bu süreç, bugünkü dil ailelerinin 
oluşma sürecidir ve dünya var oldukça bu süreç de geçerli olacaktır. 

Bugün gelinen noktada ise eski komşuluk ve birliktelikleri dil akrabalığı; 
yeni komşuluk veya birliktelikleri ise dil ilişkileri saymak kabul edilebilir bir dü-
şünce değildir. Bu düşüncede ısrar edersek yeni doğan ve doğacak olan ulusların 
ve dillerin doğuş süreçlerini algılayamayız, göremeyiz: “Bugün konuşulan dil, on 
bin yıl önce konuşulan dilden elbette farklıdır... Ayrıca dil değişmeleri sebebiyle 
gelecekte birçok yeni dil de ortaya çıkacaktır.”8 Oysa bugün biz, yeni dil doğum-
larını izleyemiyoruz çünkü “insan dilinin birkaç bin yıllık zaman dilimi içinde 
nasıl geliştiğine dair belirli bir sezinin yokluğu”9 söz konusudur. Dediğimiz gibi, 
bütün insanlar gibi bütün diller de melezdir. Melezliğin ayırt edilemez bir hâl alıp 
ortadan kalkması, yani uluslaşma, ise çok uzun zamana ve kesintisiz ilişkilere 
bağlıdır. Bu oldukça sancılı geçen süreç sonunda, farklı biyolojik ve dilsel yapılar, 
o coğrafyaya ve o coğrafyanın şartlarına teslim olurlar.

İşte dil çalışmalarını ‘genetik’ sınıflandırma baskısından uzak tutar ve diller 
arasındaki genel özellikler ile paylaşılan veya paylaşılmayan özelliklerin peşine 
takılırsak, onları paylaştıkları tipolojik özelliklere göre sınıflandırmaya çalışırsak 
bu konuda daha gerçekçi bir yola girmiş oluruz: “İlk bakışta dil evrensellikleri ve 
dil tipolojisi çalışmaları, birbiriyle çelişen, hatta birbirine zıt iki konu gibi görü-
nebilir. Dil evrensellikleri araştırmaları, bütün dünya dillerindeki ortak özellikle-
ri ortaya çıkarmakla ilgilenir; dilleri tipolojik olarak sınıflamak için, yani onları 
farklı tiplere ayırmak için, diller arasındaki farklılıkların ortaya konması gerekir. 
Bu zıtlaşma, diller arasındaki farklılıklar üzerindeki çalışma ile diller arasındaki 
benzerlikler çalışması arasında bir zıtlaşma olarak özetlenebilir.”10 Zıtlık ise insan 
bilgileri arasındaki en büyük komşuluktur. Bu yüzden diller arasındaki paylaşı-
lan veya paylaşılmayan özellikleri, benzerlikleri veya benzemezlikleri yani dil 
evrenselliklerini veya dil tipolojisini çalışmak, bizi aynı yere çıkaran iki yoldur: 
“Tipolojik araştırma ve evrensellik araştırması arasında gerçekte böyle bir çatış-
ma olmadığını, bunların sadece tek bir çalışma çabasının farklı yüzleri olduğu 
gerçeğini ortaya koyar.”11

Dünya tarihinin aile, boy ve kavimlerin bölünme ve birleşmelerinden ibaret 
oluşu gerçeğinden hareket ederek, şimdiye kadar yapıldığı gibi, eski komşulukları 
akrabalık ancak yeni komşulukları komşuluk saymak yanlışına düşülmemelidir. 
Bugünkü dil ailelerinin oluşma sürecinin MÖ. 5000-4000 yılları arasında gerçek-

8 Comrie, Bernard, Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi, (çev. İsmail Ulutaş), İstanbul 
2005, s. 22.

9 Comrie, Bernard, age., s. 22.
10 Comrie, Bernard, age., s. 49.
11 Comrie, Bernard, age., s. 49.
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leşmiş olabileceğini kabul eden dilcilik, bu sürecin dünya var oldukça da sürece-
ğini; bu süreçte, bazı dillerin ölüp yeni yeni dillerin doğacağını söylemektedir.

Sonuç olarak, iki dil karşılaştırılırken; onların ses bilgisi, biçim bilgisi, söz 
dizimi ve anlam bilgisi açılarından benzeyen veya benzemeyen yönlerinin bir dö-
kümünü yapan yeni sınıflandırma biçimlerine ihtiyacımız vardır.



TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMALARINDA  
ÁRMIN VÁMBÉRY’NİN YERİ

Naciye GÜNGÖRMÜŞ 1

Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda defalarca kaderleri, yolları kesişen 
Türklerle Macarların ortak geçmişlerindeki birçok olayı ya da çeşitli olaylara ve-
sile olan şahsiyetleri hep birlikte andığımız, birlikte yâd ettiğimiz anlamlı etkin-
liklerden birini daha gerçekleştirmek üzere Türk ve Macar bilim insanları bugün 
bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zira bu yıl, 2013 yılı, yaşarken olduğu 
gibi ölümünden sonra da Türk-Macar ilişkileri araştırmalarına hâlâ önemli katkısı 
ve etkisi olan Ármin Vámbéry’nin ölümünün 100. yıl dönümüdür. 

Á. Vámbéry (1832-1913) hem yaşarken hem de öldükten sonra yüz yılı aş-
kın bir süredir Macar Şarkiyat ve Türkiyat dünyasının birbirinden değerli birçok 
seçkin temsilcisinin neredeyse her birinin yoluna bir şekilde çıkmış, yazdıkları 
ve yaptıkları ile onları diğerlerinden farklı düşünmeye sevk ettirecek derecede 
derinden etkilemiştir. 

Ünlü Macar Şarkiyat uzmanı Vámbéry, hayattayken de ölümünden sonra 
da hatta günümüzde dahi birden fazla sıfatla anılmış olsa da yaşadığı dönemde 
öncelikle araştıran, sorgulayan ama her şeyden evvel Macaristan’da Türklük bi-
liminin bir akademik disiplin olarak kurumsallaşmasında son derece önemli rol 
oynamış ve neredeyse bütün bilimsel faaliyet ve yayınlarında başından itibaren 
asırlar boyunca yaşanmış tarihsel Macar-Türk ilişkilerinin ışığında Macar-Türk 
akrabalığının savunucusu olmuş önemli ve tarihî bir şahsiyettir. Kendi akademik 
araştırma ve çalışmalarının dışında ayrıca ikili ilişkilere katkı sağlamış birçok 
Macar ve Türk’ün üzerinde uzun yıllar boyunca çok boyutlu etkisi ve katkısı olan 
bir şahsiyettir aynı zamanda.2

1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hungaroloji 
Anabilim Dalı.

2 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 123-140, Ankara 1998; Felföldi, Szabolcs, “Stein Aurél, ismeretlen 
negyedik ezpedicíója a Selyemút vidékén”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium 
Aurum, S. 8, s .427-9, Dunaszerdahely 2011. 
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Bu nedenle Ármin Vámbéry’nin bilimsel, kültürel veya siyasal boyutlu faali-
yetleri alan uzmanlarınca yıllardır hep araştırılan, tartışılan konular olmuştur. Bu-
gün hâlâ onun yazdıklarını, yaşarken yaptıklarını tartışmak, yeniden değerlendir-
meye çalışmak gerekliliğini duyuyor olmamız bile bu önemin açık bir kanıtıdır.

Bu anma etkinliği kapsamında yapılacak sunumların, ünü daha hayattayken 
kendi ülkesinin sınırlarını aşan bu meşhur Macar Şarkiyat uzmanının değişik ça-
lışmalarını başka başka açılardan değerlendiren bildirilerin, ikili bilimsel ve kül-
türel çalışmalarımıza katkı sağlayacağı da kesindir.

Ancak onun Türk-Macar ilişkilerine katkısından veya etkisinden söz etmeye 
başlamadan evvel Vámbéry’nin hayatına ve onun yaşadığı döneme kısaca da olsa 
bir göz atmak gerekir, hatta Macaristan’da yapılmış olan dil akrabalığı çalışmaları 
ve Ármin Vámbéry’nin bu çalışmalardaki yeri konusuna da değinmek gerekir.

Günümüzde Orta Avrupa coğrafyasında dar bir alana sıkışıp kalmış Macar 
dilinin kökeni konusunda, geçmişten günümüze kadar birbirinden farklı yakla-
şımların ışığında çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Özetle akademik an-
lamda Macaristan’da dil ve tarih araştırmaları aslında daha XVI. yüzyıldan iti-
baren sistemli bir şekilde başlamış; XVII. Yüzyılda biraz daha belirgin görüşler 
etrafında yapılmış çalışmalar ortaya konulmuş; XVIII. yüzyıldan itibaren ise ta-
rihsel dil çalışmaları özellikle Almanların başını çektiği dil akrabalığı çalışmaları 
ile farklı bir boyut kazanmıştır.3

XIX. yüzyıla gelindiğinde artık dil akrabalığı ya da etnik akrabalık araştır-
malarının âdeta moda hâline geldiği Avrupa’daki bu akıma Macarların da katıl-
mış olduğunu görüyoruz; hatta artık iyice yoğunlaşan dil ve tarih araştırmalarının 
birbiriyle çelişen ve çekişen araştırmacıları, sadece bilimsel anlamda değil siyasal 
anlamda da belirli kutuplara yönelttiğini söylemek mümkündür. 

Özellikle birkaç on yılı alan tartışmaların sonucunda o günün koşullarında 
galip gelen Fin-Ugor akrabalığı görüşünün ilk sistemli savunucusu Johann Eber-
hard Fisher’in 1770 yılında yayınlanmış olan Die Origine Ungorum adlı eserinde, 
Türkçe-Macarca ortak yapısal özellikteki sözcüklere yer verilmiş olması önem-
lidir. Ancak adı geçen bu çalışmada, bu ödünçleme sözcüklerin artık Macarca-
nın söz varlığına ait olduğu iddia edilmiş ve J. Eberhard Fisher başından sonuna 
Macar dilinin tartışmasız bir şekilde bir Fin-Ugor dili olduğu tezini savunmuştur. 
Ancak aynı yıllarda başka önemli bir Macar dilcisi Pál Nagy Beregszászi (1750-
1828) Comporatio linguae Turcicae cum Hungarica (1794), Versuch einer mag-

3 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998; Simon, Szabolcs “Vámbéry Ármin, az elbeszélõ. 
Vámbéry és kora”, A kívánt világosság, Lilium Aurum, S. 6, s. 305-6, Dunaszerdahely 2009; 
Vér, Márton “A Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium 
Aurum, S. 8, s. 444, Dunaszerdahely 2010. 
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yarishen Sprahlehre mit einiger Hinsicht auf die türkische und andere morgen-
landische Sprachen (1797) adlı çalışmalarında Macar dilinin Fin-Ugor dilleriyle 
değil Asya dilleriyle, dolayısıyla Türk diliyle akraba olabileceğini ileri sürmüş ve 
bu görüşü yaymaya çalışmıştır.4

György Práy (1723-1801) da bu görüşü benimseyenlerden biridir. Práy, Ma-
carcanın Fin-Ugor akrabalığını kesinlikle reddeder ve Macarcadaki Fin-Ugor kö-
kenli sözcüklerin de Göçler Devri boyunca Kiyev civarında yaşarken bazı Fin-
Ugor kökenli kavimlerle gerçekleşen temaslar sonucunda Macarcaya girdiğini 
iddia eder. Vocabularium in quo plurima Hungaricus vocibus consona (1761) adlı 
çalışmasında Türk-Macar dil akrabalığı tezini açıklar ve Macarcadaki Türkçe et-
kisini Kabarların dilinden geçen sözlerde aramak gerektiğini vurgular.

Dönemin tartışmalarına adını yazdıran bir başka Macar araştırmacı Sámuel 
Gyarmathi (1751-1830) bu tartışmaya daha farklı bir boyut kazandırır. Gyarmat-
hi, Macarcadaki Türkçe kökenli sözcüklerin varlığını kabul eder, ancak iki dilin 
akrabalığına kesin bir şekilde karşı çıkar ve dil etkileşimini iki dillilik olayı ile 
açıklar. 1794 tarihinde yayımlanmış Hungarica cum lingu5is fennicae originis 
grammatice demonstrata adlı eserindeki bu görüşler tartışmalara farklı bir boyut 
kazandırmıştır. Böylece İç Asya’dan göç edip, Avrupa’nın ortalarına kadar gelip 
yurt kurmuş ve zaman içinde çok çeşitli kültürlerin etkisinde kalmış ve birçok 
değişime uğramış Macarcanın kökeni meselesi bilhassa XIX. yüzyılda Macaris-
tan’daki en önemli bilimsel tartışma konusunu oluşturmuştur.

XIX. yüzyıl Macar bilim ve kültür tarihindeki en önemli gelişme, hiç kuş-
kusuz uzun siyasi mücadelelerden sonra nihayet Macar Bilimler Akademisinin 
kurulmuş olmasıdır. Bu ulusal bilim çatısı altında Macarlar kendi geçmişlerini, 
kendi dillerinin kökenini ve diğer bilimsel çalışmalarını kendi dillerinde yapma 
şansını yakalamışlardır. Ancak bununla birlikte XIX. yüzyıl ulusal Macar tarihine 
damgasını vuran ve Ármin Vámbéry’nin de çok derinden etkilendiği görülen esas 
olay hiç kuşkusuz ulusal bağımsızlık için ulusal dilin, bağımsız bilim politikası-
nın önemini kavramış olan Macarların kısa bir süre önce elde ettikleri zaferlerini 

4 Güngörmüş, Naciye “Türkçenin Macarcaya etkisi ve günümüz Macar dilinde hala 
kullanılan Türkçe kökenli sözcükler üzerine bir inceleme”, BİR Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi, S. 7, s. 73-85, İstanbul 1997; Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe 
Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı 
Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998; Dobrovits, 
Mihály, “Kõrösi Csoma és a korabeli Belsõ-Ázsiai kutatás”, A Kelet ritka nyugalma, Lilium 
Aurum7, s. 85-6, Dunaszerdahely 2010.

5 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998.
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gölgede bırakacak Macar tarihinin en kanlı mücadelelerinden birisi olan 1848-49 
Macar Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi’dir. 6

Bu ulusal direnişin Rusya’nın da desteği ile Habsburglar tarafından kanlı bir 
şekilde bastırılmasının ardından ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal sıkıntılar cid-
di boyuta ulaşmıştır. Bach dönemi olarak da geçen 1860’lı yıllar bilhassa önem-
lidir. Sansürün en baskın olduğu o yıllarda kimin neye hizmet ettiğini anlamak 
o kadar da kolay tespit edilemezdi elbette. Vámbéry üzerinde en çok tartışılan 
isimlerden biridir bu dönemde. Bunun birden fazla sebebi vardır elbette.

1860’lı yıllardan itibaren Macaristan’da dil akrabalığı veya etnik akrabalık 
tezini savunan dilci ve tarihçilerin bir kısmı şiddetle Macarların etnik ve dil ba-
kımından Fin-Ugor kavimleri ve dilleriyle akrabalığını bağdaştırmaya çalışırken, 
diğer tarafın bunun aksini iddia ederek Macarların Asya kökenli olduklarını ve 
dillerinin de Asya dolayısıyla Türk dilleri ile de akraba olduğu görüşünü savun-
dukları hepimizce malumdur.7

Macar dil bilim tarihinde “ugor-török hábórú”8 olarak bilinen bu olay bilhas-
sa XIX. yüzyıl Macar bilim tarihine damgasını vurmuş, tartışmalar ve kutuplaş-
malar uzun seneler devam etmiştir. Hatta geçmişe nazaran biraz farklı bir boyutta 
olsa da günümüzde de hâlâ devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle yakın dönem-
de konuyla ilgili yayımlanmış en önemli kaynaklardan olan Miklós Zsirai’nin A 
finnugor rokonságunk adlı çalışması ile László Honti’nin editörlüğünü yaptığı A 
nyelvrokonságról adlı eserde geçmişten bugüne dil ve etnik akrabalık tartışma-
larının gelişim sürecini neredeyse bütün hassas yönleriyle görmek mümkündür.9

Başta dil, tarih, etnografya olmak üzere çeşitli alan uzmanları ya da araştır-
macılar gerek saha çalışmaları yaparak gerekse masa başında mevcut yazılı belge 
ve bilgiye dayanarak bu görüşleri desteklemiş ya da eleştirmiştir. Ancak her iki 
durumda da ortaya çıkan bütün bilimsel araştırma çalışmaları ortak bilim tari-

6 Güngörmüş, Naciye, “1848-1849 Macar Özgürlük Mücadelesi ve Osmanlı-Macar 
Dayanışması”, KÖK Araştırmalar, C. 1, S. 2, s. 127-138, Ankara 1999; ayrıca bk. 
Güngörmüş, Naciye, “Doğumunun 200. Yıldönümünde Lajos Kossuth ve 1848-49 
Macar Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi”, s. 17-41, Ankara 2002; Vér, Márton “A 
Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium Aurum, S. 8, s. 
444, Dunaszerdahely 2010. 

7 Honti, László, “Anyanyelvünk rokonságáról”, A NYELVROKONSÁGROL. A török, 
sumer és egyéb áfium ellen való orvosság, s. 165-170, Budapest 2010.

8 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998; Simon, Szabolcs, “Vámbéry Ármin, az 
elbeszélõ”, A kívánt világosság, S. 6, s. 305-6, Dunaszerdahely 2009.

9 Daha fazla bilgi için bk. Zsirai, Miklós, A finnugor rokonságunk, Budapest 1994; Honti, 
László, A nyelvrokonságról, Budapest 2010.
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himize, ortak geçmişimize bir şekilde katkı sağlamıştır; karanlık sayfalarımızın 
aydınlığa kavuşturulmasına hizmet etmiştir. 

Bugün ölümünün 100. yıl dönümü vesilesiyle bizleri bir araya getirmiş olan 
Ármin Vámbéry ise XIX. yüzyıl Macar bilim tarihine damgasını vuran, bu çetin 
geçen çekişmenin içinde Macar-Türk akrabalığı taraftarı görüşün en ateşli savu-
nucularının en başta gelen ismidir diyebiliriz.

1832 yılında Szentgyörgy’de küçük bir kasabada başlayan hayat hikâyesi, 
kısa sürede kaderin oyunları sonucunda bambaşka yerlerde devam etmiş ve 
çocukluğundan itibaren yaptığı her şey sıra dışı olmuş bir şahsiyettir Ármin 
Vámbéry. Yaşadığı sürece yapmadığı iş, girmediği kılık kalmamış; birçok dili çok 
erken yaşta öğrenmiş ve geliştirmiş; hatta kendi dönemine göre çok fazla yer ge-
zip görmüş, her türlü hayat koşuluna uyum sağlamış; hem hayatta iken hem de 
öldükten sonra pek çok bilim insanına yol göstermiş, yön vermiştir.10 Dünyaca 
ünlü gezgin Orta Asya araştırmacısı, Türk filolojisinin mükemmel uzmanı Ármin 
Vámbéry’nin genç yaşta Peste’de bulunduğu sırada János Repiczky’den özel Os-
manlıca dersleri aldığı, bu vesileyle Türk edebiyatını tanıma fırsatı bulduğu da 
malumdur.11 

Vámbéry çok sayıda dil bilmesinin yanı sıra Osmanlıca da bilmesi ve Türk 
kültürüne aşina olması sebebiyle 1857 yılında Baron József Eötvös’un de desteği 
ile Osmanlı başkentine, İstanbul’a, gelme şansına nail olmuştur. Yaklaşık dört 
yıl kadar kaldığı İstanbul’da ilk başlarda Hüseyin Daim Paşa’nın evinde lisan 
hocası olarak çalışmaya başlar. Şansı yaver gitmiş ve bir fırsatı iyi değerlendirip 
daha sonra Sadrazam Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa’nın kâtibi olduğu ve bu 
süre içinde İstanbul’da başka faaliyetlerde bulunduğu da bilinmektedir. Önemli 
kişilerin evlerinde özel dersler verdiği gibi bu arada Saray’a yakın kişilerle de 
dostluk içinde olduğundan yabancıların pek kolay girip çıkamadığı, başta Topka-
pı Kubbealtı, Nuruosmaniye, Süleymaniye, Fener Rum Patrikhanesi Kütüphanesi 
ve Arşivi gibi kütüphane ve arşivlere de rahatlıkla giderek çok sayıda belgeyi 
araştırma veya görme şansına nail olmuştur. Bu sayede de özellikle Macarları 

10 Arbanász, Ildikó - Csorba, György, “Magyar kutatók az isztambuli levél- és könyvtárakban 
a második világháború elõtt”, A kisérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 7-26, 
Dunaszerdahely 2005; Vér Márton, Thúry József, Vámbéry tanitványa és utóda”, A Kelet 
ritka nyugalma, Lilium Aurum, S. 7, s. 204-214, Dunaszerdahely 2010; Dobrovits, Mihály, 
“Kõrösi Csoma és a korabeli Belsõ-Ázsiai kutatás”, A Kelet ritka nyugalma, Lilium Aurum, 
S. 7, s. 85-6, Dunaszerdahely 2010; Kiss, László, “Ünnepi beszéd a XI. Vámbéry Napok 
koszoruzási ünnepségén”, A segítõ kéznek ez a mesterfogágása, Lilium Aurum, S. 8, s. 465-
7, Dunaszerdahely 2011; Felföldi, Szabolcs, “Stein Aurél, ismeretlen negyedik expedicíója 
a Selyemút vidékén”, A segítõ kéznek ez a mesterfogágása, Lilium Aurum, S. 8, s. 427-9, 
Dunaszerdahely 2011.

11 Seres, István, “Repiczky János és tanitványai- A rendszeres turkológiai oktatás megindulása 
Magyarországon”, A bécsvágy igéretében, Lilium Aurum, S. 5, s. 249-262, Dunaszerdahely 
2008. 
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ilgilendiren, Türk-Macar ilişkilerine dair birçok eser ve belgeye de kolaylıkla ula-
şabilme imkânı bulmuştur.12

Bu arada İstanbul’da geçirdiği süre içinde hazırlanan Vámbéry’nin ilk eseri-
nin Almanca-Türkçe ve Türkçe-Almanca sözlük çalışması olan Deutsch-Türkisc-
hes -Türkisch-Deutsches Wörtebuch adıyla 1858 yılında İstanbul’da yayımlanmış 
olması da dikkat çekicidir.13

Diğer taraftan Vámbéry, İstanbul’da sürdürdüğü araştırmaları sırasında or-
taya çıkardığı ve Macarların tarihinden söz eden önemli bir el yazmasını, 1543 
tarihinde kuşatma sırasında Fehérvár Kraliyet Kütüphanesinde bulunan ve sonra 
Osmanlı arşivlerine giren Macar kroniklerine dayanarak yazılmış bir eser olan 
Tarih-i ungurus’u elde ederek bu el yazmasını Macarcaya çevirir ve bu çalış-
masını 1860 tarihinde Macar Bilimler Akademisine gönderir. Bu arada arşiv ve 
kütüphanelerde gördüğü ya da üzerinde çalışmaya başladığı bazı önemli belgeleri 
tanıtan kısa yazıları, mektupları ile onu destekleyenleri bilgilendirmeyi de ihmal 
etmediği görülmektedir. Sonunda bu emek ve hizmetleri karşılığında Vámbéry, 
1860 yılında genç yaşta Macar Bilimler Akademisi muhabir üyeliğine seçilir.14

Bunun haricinde İstanbul’da bulunduğu süre içinde 1848-49 mücadelesinden 
sonra İstanbul’da kalan sürgündeki Macarlarla da temasa geçtiği biliniyor. Hatta 
Vámbéry’nin burada sürgünde yaşamayı tercih eden bu Macarlara dair bilgileri 
rapor ettiği de bilinmektedir.15 Vámbéry bundan sonra yapmak istediği çalışmala-
rına destek bulmak amacıyla 1861 yılında İstanbul’dan Budapeşte’ye geri döner, 
ancak kafasında başka fikirler vardır. Kısa süre içinde gerekli girişimlerde bulu-
nur ve Macarların ana yurdunu araştırmak için yine Macar Bilimler Akademisinin 
mali desteğini zor da olsa elde ederek yeniden İstanbul’a gelir. Ardından birçok 

12 Seres, István, “Dr. Oroszhegyi József híradásai Vámbérrõl és a törökországi magyarokról”, 
A Kelet ritka nyugalma, Lilium Aurum, S. 7, s. 165-194, Dunaszerdahely 2010; Kiss, 
László, “Egy 19. Századi ‘paraolimpikon’ orvostörténeti vélekedés Vámbéry Ármin 
‘Bénaságáról’”, A kisérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 90-3, Dunaszerdahely 2005; 
Arbanász, Ildikó-Csorba, György, “Magyar kutatók az isztambuli levél- és könyvtárakban 
a második világháború elõtt”, A kisérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 7-26, 
Dunaszerdahely 2005.

13 Seres, István, “Repiczky János és tanitványai- A rendszeres turkológiai oktatás megindulása 
Magyarországon”, A bécsvágy igéretében, Lilium Aurum, S. 5, s. 249-262, Dunaszerdahely 
2008 ile “Dr. Oroszhegyi József híradásai Vámbérrõl és a törökországi magyarokról”, A 
Kelet ritka nyugalma, Lilium Aurum, S. 7, s. 165-194, Dunaszerdahely 2010; Vér, Márton, 
“A Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilum Aurum, S. 8, s. 
441-450, Dunaszerdahely 2011. 

14 Hazai, György, “Egy Vámbéry által felfedezett magyar történelmi vonatkozású kézirat: 
A Tárih-i Ungurusz”, A kívánt világosság, Lilium Aurum, S. 6, s. 106-8, Dunaszerdahely 
2009.

15 Seres, István, “Dr. Oroszhegyi József híradásai Vámbérrõl és a törökországi magyarokról”, 
A Kelet ritka nyugalma, Lilium Aurum, S. 7, s. 165-194, Dunaszerdahely 2010.
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tartışmaya sebebiyet vermiş olan yeni kimliğine bürünür ve bu sefer Reşit Efendi 
takma adıyla sahte derviş kılığında Anadolu’dan İç Asya’ya doğru düşer yollara.

1861-1864 yılları arasında yaklaşık üç yılı aşkın bir süre İran’dan Özbekistan’a 
kadar büyük bir alanda saha çalışması yaparak Peşte’ye geri döner. O günün ko-
şullarında bu seyahati sırasında onun gördükleri, duydukları, öğrendikleri birçok 
kimse için inanılmazdır. Bu gözlemlerini ilk başta 1865 yılında Travels in Central 
Asia adlı çalışması olmak üzere başka birçok eserle ortaya koymuştur.16 

Vámbéry büyük yankı getiren Orta Asya gezisi dönüşü Macaristan’da 1865 
yılından itibaren Peşte Üniversitesine Doğu dilleri hocası olarak atanır ve yakla-
şık kırk yılı aşkın bir süre, 1905 yılında emekli olana kadar, buradaki derslerine 
devam eder. Macaristan’da Türk kültürüne hizmet eden, ışık tutan birçok çalışma-
nın ortaya çıkmasına vesile olacak eserlerini de buradaki görevi sırasında kaleme 
alır. Bu arada Türkler, Orta Asya, İslam dini, Macarların eski tarihi, Macarların 
kökeni ve dilleri hakkında yazdığı ve büyük tartışmalara neden olan çok sayıda 
çalışması yayımlanır.17

Ancak onun bir anda bu büyük tartışmanın tam ortasındaki kişi konumuna 
gelmesi 1869 tarihi itibarı ile başlamıştır çünkü Ármin Vámbéry bu sırada József 
Budenz ve Pál Hunfalvy’nin başını çektiği Fin-Ugor akrabalığı tezini savunan 
muhalif görüş savunucularına karşı çok sıkı bir direniş sergiler. Macar bilim dün-
yasını iki zıt kutup etrafında odaklaştıran bu sert tartışmalar, onun 1869 yılında 
Magyar és török-tatár szóegyeztetések adlı çalışmasının yayımlaması üzerine pat-
lak vermiştir. Macar dil tarihine damgasını vurmuş olan bu tartışmalar neredeyse 
yirmi yıl kadar sürmüş ve bu çetin süreçte onun karşısında en başta Fin-Ugor 
akrabalığı görüşünün ateşli savunucusu olan József Budenz (1836-1892) ve Pál 
Hunfalvy (1810- 1891) gibi güçlü iki isim vardır. O gün olduğu kadar günümüzde 
de hâlâ taraftar bulan bu kutuplaşmanın içinde yer alanların arasındaki tartışma-

16 Simon, Szabolcs, “Vámbéry Ármin, az elbeszélõ. Vámbéry és kora”, A kívánt világosság, 
Lilium Aurum, S. 6, s. 305-6, Dunaszerdahely 2009; Vér, Márton, “A Küzdelmeim 
orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilum Aurum, S. 8, s. 441-450, 
Dunaszerdahely 2011. Ayrıca bk. Dervisruhában Közép-Ázsiában, Vándorlásaim és 
élményeim Perzsiában, Középázsiai utazás,Vázlatok Közép-Ázsiából, A keleti török 
nyelvekrõl, A magyar és a török-tatár nyelvekbeni szóegyezések, Ororszország hatalmi 
állása Ázsiában vd. için bk. Terebess Ázsia E-Tár, “Vámbéry Ármin Ázsiában”, http://
terebess.hu/keletkultinfo/vambery.html (e.t.12.07.2013); Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtár é Információs Központ, “A Vámbéry Gyûjtemény”, http://mtak.hu/
index.php?name=v_3_2_1_vambery (e.t.12.07.2013)

17 Seres, István, “Repiczky János és tanitványai- A rendszeres turkológiai oktatás 
megindulása Magyarországon”, A bécsvágy igéretében, Lilium Aurum, S. 5, s. 249-262, 
Dunaszerdahely 2008; Simon, Szabolcs, “Vámbéry Ármin, az elbeszélõ. Vámbéry és kora”, 
A kívánt világosság, Lilium Aurum, S. 6, s. 305-6, Dunaszerdahely 2009; Vér, Márton “A 
Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium Aurum, S. 8, s. 
444, Dunaszerdahely 2010. 
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lar devam etmektedir. Ancak 1890’lı yılların başlarında Hunfalvy ve Budenz’in 
ölümleri ile Türk-Ugor çekişmesi bir süreliğine son bulmuştur demek mümkün-
dür.18 

Ancak yaşadıkları sürece yazdıkları ile sürekli olarak çekişmeyi canlı tutma-
yı başarmışlardır. Pál Hunfalvy 1864 yılında yayılmadığı A vogul föld és a nép ve 
1876 yılında yayımlanan Magyarország ethnográfijája ile 1883’deki Ugor vagy 
török-tatár eredetû-e a magyar nemzet adlı çalışmalarında Macarcanın Fin-Ugor 
dilleri ile Türk dilleri arasında ortada bir yerde olduğunu ileri sürmüştür.

Hunfalvy’ye göre tarihsel süreçte diller zaman zaman birbirileriyle etkileşi-
me geçmiştir ve bunun soncunda bütün dillere belirli oranda başka diğer dillerden 
sözcük girmiştir ancak onun iddiasına göre bu alıntı sözcükler, bir süre sonra çe-
şitli sebeplerle ses veya anlam değişimine uğramıştır. Hunfalvy’nin saptaması-
na göre Macarcadaki Türkçe kökenli sözcüklerin bir bölümü Çuvaşçadan ya da 
ona yakın bir dilden geçmiştir. O, bu dillerle Macarca arasındaki kimi ses uyumu 
benzerliklerini kimi ses değişim kuralarını fark etmiştir ve bu konu daha sonraki 
yıllarda bilhassa XX. yüzyıl Macar Türkolojisi’nde üzerinde en çok durulan konu 
olmuştur. Bu saptaması Macarcadaki Türkçe sözcükler meselesine büyük oranda 
katkı sağlamış, zamanla açıklık getirmiştir.19 

Bu arada Hunfalvy 1861 yılında kendi ileri sürdüğü tezini zirveye taşımıştır 
ancak Vámbéry, A magyarok erdete (1872), A török fáj ethnologiai és ethnograp-
hiai tekintetben (1885) adı altında kaleme aldığı Macar ve Türk-Tatar soydaşlığı-
nı savunduğu çalışmalarıyla Macarcanın Tatarca, Moğolca gibi dillerle soydaşlık 
ilişkilerini savunmaya kalkışınca asıl büyük tartışma başlamıştır. Hunfalvy kendi 
tezini doğrulayacak ve destekleyecek yandaş toplama derdine düşünce Göttingen 
Üniversitesinden József Budenz’i Macaristan’a davet etmiştir. Ne var ki Budenz 
umulduğu gibi İndo-Germen dil bilim karşılaştırma metodunu Macarca-Fince dil 
karşılaştırmalarında başarılı bir şekilde uygulayamamıştır çünkü üzerinde çalıştı-
ğı dilleri gereği kadar iyi tanımıyor ve daha da önemlisi üzerinde çalışması gere-
ken dillerin tarihini de bilmiyordu. İşte bu ve buna benzer açığı kapatmak üzere 
Székely asıllı olan Gábor Szentkatolnai’yi bu işle görevlendirmeye karar verirler.

18 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998; Simon, Szabolcs, “Vámbéry Ármin, az elbeszélõ. 
Vámbéry és kora”, A kívánt világosság, Lilium Aurum, S. 6, s. 305-6, Dunaszerdahely 2009; 
Vér, Márton “A Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium 
Aurum, S. 8, s. 444, Dunaszerdahely 2010. 

19 Güngörmüş, Naciye “Türkçenin Macarcaya etkisi ve günümüz Macar dilinde hâlâ 
kullanılan Türkçe kökenli sözcükler üzerine bir inceleme”, BİR Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi, S. 7, s. 73-85, İstanbul 1997; Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe 
Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil 
ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C. III, S. 3, s.124-5, Ankara 1998.
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Szentkatolnai, Macar dilinin kökeni araştırmaya başlar ve 1871-74 yılları ara-
sında Tatar, Moğol, Çin dilleri ile Macarca ilişkisini araştırmak üzere tek başına 
yola çıkarak Rusya, Orta Asya ve Moğolistan’da Turan coğrafyasında araştırma-
lar yapar.20 Bilhassa Kazan bölgesinde yaptığı araştırmaları bizler için önemlidir. 

Ne var ki Budenz ve yandaşları tarafından o zorlu şartlar altında tek başına 
çalışan ve ardından derlediği malzemeyle ülkesine geri dönen Szentkatolnai’nin 
önü kesilir çünkü Szentkatolnai yaptığı saha araştırmaları ile Budenz’in Mari dili-
nin lehçelerini karıştırdığını tespit etmiştir ve bu yolculuğun sonunda ortaya koy-
duğu gerçeğin karşılığında işinden olmuş, maddi sıkıntı içine düşmüştür.21

Macaristan’da, hatta bir dereceye kadar Avrupa’da, Türkoloji’nin kurucusu 
olarak kabul edilen Ármin Vámbéry ise Türk-Macar dil akrabalığı tezine en sağ-
lam dayanak olarak gördüğü A török-tatár nyelvek etimológiai szótára adlı çalış-
masını 1877’de, ardından 1882’de A magyarok eredete’yi yayımlamıştır. Onun 
bu eserlerinde ortaya koymaya çalıştığı görüşü bertaraf etmek isteyen çağdaşı ve 
en büyük rakibi Hunfalvy de buna cevaben 1883 yılında Ugor vagy török-tatar 
eredetû-e a magyar nemzet adlı çalışmasına yayımlamıştır.

Á. Vámbéry özellikle 1882’de yayımlanan A magyarok eredete adlı kitabın-
daki görüşleri yüzünden çok sert eleştirilere maruz kalmıştır. Bu çalışmasında 
tarih, dil ve etnografya bilgileri ışığında Macarların Türklerle olan akrabalığını 
göstermeye çalışmış ve Türk-Macar akrabalığı tezini tarihsel birliktelik üzerine 
tesis etmiştir. 

Bu çekişmeli olayda Vámbéry’nin diğer önemli rakibi Macarcanın Türkçe 
ile akrabalığına şiddetle karşı çıkan József Budenz’in de aslında kimi konular-
da bilimsel açıdan haklı olmakla birlikte karşı görüşler iddia ettiği ve Fin-Ugor 
akrabalığını savunurken ısrarla ileri sürdüğü kendi tezinde de çok ciddi bilimsel 
hatalara düşmüş olduğunu belirtmek gerekir.22

20 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998; Marácz, László, “Gábor Bálint de Szentkatolna 
(1844-1913) ve Kabardeyce Çalışması Hakkında”, TURAN İlim, Fikir ve Medeniyet 
Dergisi için bk. http://www.turandergisi.com/dilbilim-edebiyat-calismalari/95-
gabor-balint-de-szentkatolna-kabardeyce.html (e.t.29.11.2011) 

21 Marácz, László, “Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) ve Kabardeyce Çalışması 
Hakkında”, TURAN İlim, Fikir ve Medeniyet Dergisi için bk. http://www.turandergisi.
com/dilbilim-edebiyat-calismalari/95-gabor-balint-de-szentkatolna-kabardeyce.
html (e.t.29.11.2011) 

22 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998; Vér, Márton, “Thúry József, Vámbéry tanitványa 
és utóda”, A Kelet ritka nyugalma, Lilum Aurum, S. 7, s. 204-214, Dunaszerdahely 2010
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Aslında Alman asıllı olup Macaristan’da çalışmış, yaşamış ve Macarcayı 
sonradan öğrenmiş olan J. Budenz’e göre Macar dili tartışmasız bir şekilde bir 
Fin-Ugor dilidir. Ona göre Macarca bünyesindeki az sayıda Türkçe kökenli söz-
cük de alıntıdır. Budenz, Magyar-ugor összehasonlító szótár (1873-1881) ve Az 
Ugor nyelvek összehasonlító alaktana (1884- 1894) adlı çalışmalarında Macarca 
ile diğer Fin-Ugor dilleri arasındaki ilişkileri, yapısal benzerlikleri göstermeye 
çalışmıştır. Bu dillerdeki sözcük türetme konusunu, türevlerin anlamsal yakınlı-
ğını, sözcük türetme kuralı benzerliklerini yapısal açıdan ele almış; bundan başka 
çeşitli makalelerinde bu diller arasındaki ses uyumu kuralı benzerliğine de vurgu 
yapmış ve bu şekilde Fin-Ugor-Macar dil akrabalığını savunmuştur. Ancak bu-
günkü verilere bakınca onun da birçok konuda yanıldığını söylemek mümkündür.

Oysa ki Budenz, bu arada rakibi Vámbéry kadar Türkçe bilmiş olsaydı ya da 
Türk dili tarihine ve Türkçenin ses bilgisi ve yapı bilgisi hakkında gerektiği kadar 
temel bilgi sahibi olmuş olsaydı hiç kuşku yok ki başka türlü düşünmek zorunda 
kalırdı diye düşünüyorum. Bilim dünyasında her zaman karşılaşılan farklı olanı, 
farklı düşünüp farklı sonuçlar ortaya koyanı en sert şekilde eleştirme, yerme gay-
retinden başka bir şey değildir diye değerlendirmek gerekir bu yaklaşımını.

Acaba Budenz, Fin-Ugor dilleri üzerine yoğunlaştığı kadar aynı zamanda 
Türk dilleri üzerine de yoğunlaşıp çalışmış olsaydı, bugün birçok yazıda oku-
duğumuz gibi eğer o da bilimden önce Habsburg politikasına hizmet etmemiş 
olsaydı acaba aynı görüşlerini iddia eder miydi? Bunun cevabını alabilmek için 
“O yıllarda Avrupa bilim çevrelerinde Türkler, Türk kültürü ve Türk dili hakkında 
neler biliniyordu ve karşı tezi savunanlardan Türkler konusunda ne kadarı ger-
çekten sağlam ve güvenilir bilgi sahibiydi?” sorusunu sormak gerekir diye düşü-
nüyorum.

Ugor-Türk tezini savunanlar karşı yayınlar ile birbirilerinin tezlerini çürütme 
girişimlerine devam etmişlerdir. Vámbéry’nin 1885’te A Török faj ethnologiai 
és ethnographiái tekintetben adlı eseri ile bu tartışmalar daha da alevlenmiştir. 
Bütün eleştirilere rağmen o kendi duruşu ve görüşünü değiştirmemiştir, hatta üs-
tüne bir de 1895 yılındaki A magyarság keletkezése es gyarapodása adını taşıyan 
eseriyle bu konudaki düşüncelerini bir adım daha ileri götürmüştür. Bu eserdeki 
ana fikre göre Macarlar, hem dil hem etnik bakımdan Türklerle akrabadır. Bu 
görüşüne karşı tezler üretilmiştir, onun tezleri çürütülmeye çalışılmış ve Fin-Ugor 
tezini savunanlar o gün için bu mücadeleden galip gelmiştir, ancak o mücadele 
onun ölümünden sonra da Macar Doğu bilimcileri, Macar Türkologları tarafın-
dan, Macar bilim adamları tarafından devam ettirilmiştir.23

23 Güngörmüş, Naciye, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 
Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları 
Dergisi, C. III, S. 3, s. 124-5, Ankara 1998.
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Vámbéry’nin bu çalışmalarında veya diğer çalışmalarında yanlış, hatalı 
tespitlerle bilim dünyasını yanıltıcı görüşlerini savunmuşsa da onun görüşlerini 
çürütmeye yönelik karşı görüş çalışmaları bilim dünyasına yenilik ve canlılık ge-
tirmiş; yanılgıların çeşitli çevrelerce görülmesini sağlamıştır; hâliyle Macar kül-
türüne, tarihine olduğu kadar Türk kültür tarihine de hizmetleri olmuştur.

Vámbéry’yi hatalı, yanıltıcı tespitlere götüren en önemli etkenlerin başın-
da, Macar tarihinin önemli bir safhasını dikkate almamış olması gelmektedir. 
Vámbéry, Göçler Devri Kafkasya dönemi Macar-Türk ilişkilerinin sahasında he-
nüz fazla bilgiye sahip olmadığından, bugün bizlerin sahip olduğu kadar çok ve 
farklı bilgiye sahip olmadığından olsa gerek yanılmıştır diyebiliriz. Onu yanıltan 
hataya sürükleyen bir diğer husus ise muhtemelen o dönemde hem Türk hem de 
Macar devlet teşkilat yapısıdır; iki dillilik olayıdır. Daha sonraki yıllarda özellikle 
Zoltán Gombocz, Gyula Németh, Lajos Ligeti ve diğer çağdaş Macar dilcileri 
onun bu alandaki yanılgılarını ortaya koyan görüşlerinin yer aldığı birçok eser 
vermiştir çünkü bilim dünyasına karşı onun hatalarını telafi etmek, kendilerinin 
ulusal tarihlerini ve geçmişlerini araştırmaya adamış olan Macar Türkologların 
âdeta boyun borcu olmuştur ve daha sonraki yıllarda çetin geçen bu tartışmalarda 
oluşan birçok hata, yanılgı tespit edilmiş; kimi görüşler yeni destekçiler bulmuş, 
kimisi unutulup gitmiş, kimi daha da geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bununla birlikte bütün hatalarına ve yanılgılarına rağmen Vámbéry’nin ge-
rek dil bilgisi gerekse yerel bilgilere hakim bir kişi olarak daha kendi döneminde 
birçok önemli Macar bilim heyetine yol göstericilik yapmış, öncülük etmiş ya da 
bizzat kendisi iştirak edemediğinde ise tavsiye mektupları ile kendi şahsi bağlan-
tılarını da devreye sokmak suretiyle kısa sürede önemli araştırmaların gerçekleş-
tirilmesini sağladığı bilinmektedir. 24

Ármin Vámbéry’nin hayatını, eserlerini inceledikten sonra, yaşadığı dönem-
de yaptığı işi başarmak, yapmak istediklerini gerçekleştirebilmek adına nasıl ha-
reket etmesi gerektiyse öyle hareket etmiştir de denilebilir onun için. Eğer sahte 
kimliklere bürünmemiş olsaydı değil Orta Asya’yı, Anadolu’yu dahi gezip dolaş-
masının imkânsız olduğunu kabul etmek gerekir. Bu konuda siyaset bilimcilerle, 
tarihçilerin, dilcilerin görüşleri elbette ki farklılık gösterecektir. Onun için de bu-
gün artık onun bizlere, bilim dünyasına ve ikili ilişkiler tarihimize neler kazandır-
dığına, ardında ne gibi bilimsel eser ve görüşler bıraktığına bakmalıyız öncelikle. 

24 Ardavasz, Ildıkó- Csorba, Gymrgy, “Magyar kutatók az ısztambuli levél- és könyvtárokban 
a második világháborúelõtt”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 7-46, 
Dunaszerdahely 2005; Seres, István, “Ujább adatok Kunos Ignácnak az I. Világháborús 
hadifogoly táborokban folytatott turkológiai kutatásáihoz”, Az elõkelõ idegen, Lilium Aurum, 
S. 3, s. 153-154, Dunaszerdahely 2006; Vér, Márton, “Thúry József, Vámbéry tanitványa 
és utóda”, A Kelet ritka nyugalma, Lilum Aurum, S. 7, s. 204-214, Dunaszerdahely 2010; 
Felföldi, Szabolcs, “Stein Aurél, ismeretlen negyedik expedicíója a Selyemút vidékén”, A 
segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilum Aurum, S. 8, s. 427-39, Dunaszerdahely 2011. 
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Türk-Macar akrabalığı tezini, en şiddetli karşı görüşlere rağmen ısrarla sa-
vunurken Ármin Vámbéry’nin bilimsel açıdan eksikliği neydi diye sorgulama-
dan evvel o günün koşullarında edindiği bilgi birikimi, o bilgiyi aktarım şekli ve 
koşullarını tarafsız bir gözle değerlendirebilmek şarttır çünkü bütün hatalı veya 
yanıltıcı tespitleri, bazı bilimsel eksikliklerine rağmen onu çalışmaları hem ken-
di döneminde hem de kendisinden sonra yetişecek bilim adamlarına daima yol 
gösterici olmuştur; onları farklı düşünmeye, yapılmış araştırmaların doğruluğunu 
sorgulamaya sevketmiştir. Başta en büyük rakipleri olan Pál Hunfalvy, József Bu-
denz olmak üzere József Thúry, Gábor Szentkatolnai, József Szinnyei, Kálmán 
Thaly, Aurel Stein, Gyula Germanus, Ignác Kunos, Imre Karácson, Zoltán Gom-
bocz, Gyula Németh ve ismini burada sayamadığımız daha nice Macar araştır-
macının bazen ilham kaynağı, bazen yol arkadaşı, bazen yol göstericisi, bazen 
hocası, bazen yakın dostu, bazen de kiminin en çetin rakibi olmuştur.

Onun değeri, bilim dünyasına kazandırdıkları aslında ölümünden çok uzun 
yıllar sonra anlaşılmıştır. Ne demek istediği, ne yapmaya çalıştığı geç anlaşıl-
mış, çok geç idrak edilmiştir de denilebilir. Onun içindir ki son dönemlerde 
Vámbéry’nin hayatı, çalışmaları, diğer faaliyetleri geniş açılardan ele alınıp tar-
tışılmakta; yazdıkları kadar derledikleri, gördükleri, düşündükleri yüz yılı aşkın 
bir süredir hem bilim dünyasını hem de siyasi çevreleri meşgul edebilmektedir. 
Orta Asya coğrafyası ve etnografyası ayrıca Türk filolojisi alanındaki çalışmala-
rı önemlidir. Gerek İngiliz gerekse Osmanlı Devleti onun bu bilgi birikiminden 
gerek gördükçe faydalanmıştır.25 Vámbéry, sadece maddi değil siyasi destek de 
gören Budenz-Hunfalvy ittifakı karşısında tek başına Macarların dil ve etnik ba-
kımdan Türklerle akraba olduklarını görüşünü sonuna kadar savunmuştur. Gyula 
Bisztray’ye göre Vámbéry’nin siyasi yönü bilimsel yönünden çoğu zaman çok 
daha öndedir. Hatta o kendisi de József Szinnneyi’ye yazdığı bir mektubunda 
açıkça şöyle diyor: “Bismark hakkında benim hakkımda yazdıkları kadar çok yazı 
yazılmadı.”

Çalışmalarının bilimsel yönünün dikkate alınmamasından çok şikâyetçidir 
kendisi. “Her zaman bir Şarkiyatçıydım uygulamada öncelikle ve hep öyle kala-
cağım. Bir masa başında oturup oturdukları yerden ahkâm kesen teorisyen beyle-
rin unuttukları bir şey var: Odasında oturarak bilimsel keşif yapmaya çalışmanın 
sıkıntısının delilidir bu bana yaptıkları eleştiriler, zira derviş kılığında bütün İslam 
coğrafyasını dolaşmak ve o memleketlerin kendi iç meselelerini yerinde görüp 
değerlendirmek ve bu arada da her türlü tehlikeyi göze almak ve başıma gelebi-

25 Seres, István, “Repiczky János és tanitványai- A rendszeres turkológiai oktatás 
megindulása Magyarországon”, A bécsvágy igéretében, Lilium Aurum, S. 5, s. 249-262, 
Dunaszerdahely 2008; Simon, Szabolcs, “Vámbéry Ármin, az elbeszélõ. Vámbéry és kora”, 
A kívánt világosság, Lilium Aurum, S. 6, s. 305-6, Dunaszerdahely 2009; Vér, Márton, “A 
Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium Aurum, S. 8, s. 
444, Dunaszerdahely 2010.
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lecek her sıkıntıyı göğüslemeye hazır olmak zorunda kalan bendim. Bunu değil 
de, ben de onlar gibi odamda oturup oturduğum yerden teoriler üretmiş olsaydım 
o zaman yazdıklarımdaki gerçeklik payı acaba ne kadar olabilirdi?”26 diye yazan 
Vámbéry, en büyük rakiplerinden farklı olarak uzmanı olduğu sahada herkesle 
görüşüyor, hatta Osmanlı Sarayı’na girebilecek kadar usta bir dilcidir, usta bir 
iletişimcidir aynı zamanda. 

Vámbéry, Avrupa saraylarında dolaştığı gibi Sultan II. Abdülhamid’in yakın 
dostluğuna da mazhar olmuştur bildiğimiz üzere. Asya’nın uçsuz bucaksız boz-
kırlarında gezip dolaşırken neler gördüğünü, gördüklerinin onda nasıl düşünceler 
yarattığını birden fazla eseriyle ortaya koymuştur ki o, eserlerini Macaristan’da 
yayımlatma şansı bulamayınca başka ülkelerde yayımlatabilecek biridir. 
Vámbéry’nin sahte derviş kılığı ile gezip dolaştığı İç Asya Türk coğrafyasına dair 
gözlemleri, düşünceleri yayınladığı eserleri daha sonraki dönemlerde aynı sahada 
yapılmış birbirinden farklı araştırma ve yayınlara kıyaslama imkânı vermesi ba-
kımından son derece önemlidir.

Bu anma etkinliği vesilesiyle bu çalışmada Ármin Vámbéry’nin ortak aka-
demik tarihimize katkıları, kazandırdıkları üzerinde de durmak önemlidir bu yüz-
den. Öncelikle 1870’de Macaristan’da Peşte Üniversitesi’nde faaliyete başlayan 
Türkoloji’nin üniversitelerde bağımsız bir kürsüye dönüşmesi onun adıyla özdeş-
leşmektedir.

Bundan başka onun hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalarını, derleme-
lerini, mektuplaşmalarını oğlu Rusztem Vámbéry, Macar Bilimler Akademisine 
bağışlamıştır.27 Vámbéry gyûjtemény, oğlu Rusztem Vámbéry tarafından Macar 
Bilimler Akademisine bağışlanmış değerli bir koleksiyondur. Bu koleksiyonda 
hiç kuşkusuz yaşadığı döneme ait Türk-Macar ilişkilerini aydınlatacak yeni bil-
giler mevcuttur. Bu koleksiyon 660 parçadan ibaret olup koleksiyonda 56 tane el 
yazması eser vardır. El yazması eserlerin büyük bir kısmı Türkçedir, bir kısmı ise 
diğer Türk lehçelerine aittir. Bu özel koleksiyonda çok sayıda el yazması bulun-
duğu da malumdur çünkü buradaki el yazmalarının önemli bir kısmı Türkçedir, 
Osmanlıcadır. 

“Geçen yüzyıl başlarında Osmanlı-Türk coğrafyasında ortaya çıkan Pan-
türkizm ya da Türkçülük akımının oluşmasında da onun önemli katkısı olduğu 
biliniyor. Aynı şekilde Turan dünyasını, aralarında akrabalık bağı olan bu ayrı 
düşmüş kavimleri yeniden bir kültür birliği altında toplamayı ve birlikte hare-

26 Vér, Márton “A Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek ez a mesterfogása, Lilium 
Aurum, S. 8, s. 444, Dunaszerdahely 2010.

27 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, “A Vámbéry-
gyûjtemény” için bk. http://mtak.hu/index.php?name=v_3_2_1_vambery 
(e.t.12.07.2013); ayrıca bu konuda bk. http://terebess.hu/keletkultinfo/vambery.html 
(e.t.12.07.2013)
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ket etmeyi arzulayan bir anlayışla 1910’da Macaristan’da kurulan Macar Turan 
Cemiyetinin kurulmasında son derece büyük rolü olan, bu hareketin fikir babası 
olarak kabul edilen Vámbéry bu cemiyetin onursal başkanıdır. Pál Teleki, Turan 
dergisini çıkarmaya başlaması ise uyuyan Turan’ı uyandırmak Macar Turancıları-
nın görevi olduğu içindir...”28

Ancak ortak geçmişimizde bunun haricinde Vámbéry ile yakından ilintili ya 
da dolaylı olarak onun adıyla özdeşleşmiş başka gelişmeler de bulunmaktadır. Bu 
yüzden onun çeşitli tarihlerde Osmanlı başkenti İstanbul’a yaptığı seyahatlerde 
tanıdığı, dostluk kurduğu kimi şahsiyetlerin daha sonraki yıllarda ne gibi olaylara 
vesile olduklarının da bilinmesi gerekiyor. 

Yakın zamana kadar uzun yıllar yetenekli Türk gençlerinin Macaristan’da 
eğitim görmelerine vesile olan Feridun Vakfı burslarının arkasında da onun adı, 
onun kişisel bağlantılarının olduğunu belirtmek gerekir.

İstanbul’da geçirdiği yıllarda tanıdığı ve Sadrazam Mehmed Fuat Paşa ile 
de akrabalığı bulunan Feridun Bey ile dostluğunun, sözü geçen bu vakfın ku-
rulmasında etkili olduğu bilinmektedir. Budapeşte sefaretinde uzun süre görev 
yapmış olan Feridun Bey’in, ölümünden önce 1902 tarihli mektuplarında serve-
tinin önemli bir kısmını da eski ve yakın dostu Vámbéry aracılığı ile bir vakıf 
için bağışlamak istediğini yazdığı biliniyor. Feridun Bey, kendi adını taşıyacak 
olan bir vakfın kurulmasını ve maddi, idari her türlü işlerin takibini eski dostu 
Ármin Vámbéry’nin halletmesini istediğini aralarındaki mektuplaşmalarından 
öğreniyoruz. Ölümünden kısa süre önce Feridun Bey bu vakfa bağışladığı ana-
paranın faizi ile her sene dört yetenekli Müslüman Türk gencinin Budapeşte’de 
öğrenim görmesini sağlaması için ne gerekiyorsa yapılmasını vasiyet etmektedir 
yakın dostuna.29

Aralarındaki mektuplaşmalar Feridun Vakfının tarihçesini de kısmen aydın-
latmakla kalmıyor; aynı zamanda kişiler arasındaki ilişkilerin, dostluğun ve gü-
venin, vefa duygusunun zamanla nasıl kurumlara dönüştüğünü anlatan güzel ve 
ibretlik bir örnek oluşturabileceğini de gösteriyor.

Bilhassa XX. yüzyıl Türk-Macar kültür ve eğitim işbirliğine önemli katkı 
sağlayan Feridun Vakfı’na adını veren ve köklü bir aileye mensup olan Feridun 
Bey 1845 yılında İstanbul’da doğmuş, 1903 yılında da Badenweiller Kaplıcala-
rında tedavi gördüğü sırada ölmüştür. 

28 Vér, Márton, “ A Küzdelmeim orientalizmusa?”, A segítõ kéznek a mesterfogása, 
Lilum Aurum, S. 8, s. 427-39, Dunaszerdahely 2011; Marácz, László, “Gábor Bálint de 
Szentkatolna (1844-1913) ve Kabardeyce Çalışması Hakkında”, TURAN İlim, Fikir 
ve Medeniyet Dergisi için bk. http://www.turandergisi.com/dilbilim-edebiyat-
calismalari/95-gabor-balint-de-szentkatolna-kabardeyce.html (e.t.29.11.2011). 

29 T. Nyíri, Mária, “Feridun Bej és Vámbéry”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 
226-265, Dunaszerdahely 2005. 
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Feridun Bey’in babası Kâmil Bey, Sultan Abdülmecid’in ilk sefirlerinden 
biridir. Kendisi Saray’da sultana hizmet etmiş ve Macar kontu Gyula Andrásy’nin 
kabul heyetinde de yer almıştır. Feridun Bey’in annesi ise Boşnak asıllı Me-
lek Hanım, Tuzlalı Agâh Paşa’nın kızıdır ve Melek Hanım 1885 yılında “Pa-
lais d’industrie” ödülünü almış kültürlü genç bir hanımdır. Sultan Abdülmecid 
1849’daki ihtilalin ardından Osmanlı’ya sığınmış olan Macar mülteciler mesele-
sini Kâmil Bey’e devretmiş; böylece Feridun Bey çok erken yaşta Macarlara dair 
pek çok şey öğrenmiştir. 

Ayrıca Feridun Bey, Sadrazam Keçelizâde Mehmed Fuat Paşa ile de uzaktan 
akrabadır. Hâliyle Feridun Bey, daha çocukluğundan itibaren çeşitli vesilelerle 
yakından tanıdığı Macarlar sayesinde Macar kültürü hakkında bilgi ve fikir sahibi 
olmuş; Batı dünyasına açılmak için Macar kültürünü bir aracı kültür, bir geçiş 
kültürü olarak görmüştür Vámbéry’ye göre.30

Daha sonraki süreçte 1870’li yıllarda yaklaşık sekiz yıla yakın bir süre Buda-
peşte sefaretinde de çalışmış olan Feridun Bey vasiyetinde Macar Bilimler Aka-
demisine eğitim ve bilim alanında kullanılmak şartıyla 500.000 frank bağışlamış-
tır; bu paranın faizinden her sene mühendislik, iktisat ve güzel sanatlar alanında 
yetenekli dört Türk gencine kendi alanlarında Macaristan’da eğitim görme imkânı 
sağlanması yanı sıra ayrıca bu ana paranın faizinin beşte biri ile Akademinin 
“Türk-Macar edebiyat eserlerinin çevirisine” harcamasını ve ortak geçmişimize 
dair araştırmaların yayımlanmasında kullanılmasını vasiyet etmiştir.31 Ne var ki 
onun bu soylu arzusu ne derece ve ne zamana kadar yerine getirilmiştir konusu, 
ayrı bir bildiri içeriği olacak kadar ilginç ve geniş kapsamlı bir başka konudur. 
Feridun Bey’in bu vasiyetinin Macar kamuoyunda, Macar basınında da yankı 
bulduğu görülmektedir. Özellikle de Vámbéry’nin bizzat yazdığı gazete haberleri 
dikkate şayandır.32

İkili ilişkilerimizde özel ve ayrı yeri bulunan bu dostluğun belgeleri niteliğin-
deki mektupları, Vámbéry ve Feridun Bey arasındaki mektuplaşmaların belgeleri-
ni Macar Bilimler Akademisindeki Vámbéry-gyûjtemény’de görmek mümkündür.

Feridun Vakfının maddi katkılarıyla ilk yıllarda iki önemli çalışmanın ya-
yımlandığını da belirtmekte fayda vardır. Bunlardan ilki Rákóczi-emigráció török 
okmányai 1717-1803 adlı eserdir. Osmanlı topraklarında Macar mülteciler me-

30 Vámbéry, Vasárnapi újsag, 1903, sayı 17; Vasárnapi újsag’ın 15. sayısı, 1903, bk: T. Nyíri, 
Mária, “Feridun Bej és Vámbéry”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 226-265, 
Dunaszerdahely 2005. 

31 Révai Nagy Lexikona, “Feridun Bej”, C. VII, s. 429, Budapest 1913; T. Nyíri, Mária, 
“Feridun Bej és Vámbéry”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 226-265, 
Dunaszerdahely 2005. 

32 T. Nyíri, Mária, “Feridun Bej és Vámbéry”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 
232-5, Dunaszerdahely 2005. 
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selesine dair önemli bilgileri kapsayan; İstanbul’daki kütüphane ve arşivlerden 
toplanan el yazmalarının, belgelerin Dr. Imre Karácson tarafından Macarcaya çe-
virmesiyle oluşturulan söz konusu bu eser, Macar Bilimler Akademisi tarafından 
1911 yılında Budapeşte’de basılmıştır. Feridun Vakfının maddi desteği ile basılan 
ikinci eserin özellikle Osmanlı’nın Macaristan’daki hâkimiyeti dönemine ışık tu-
tan bir çalışma olması dikkat çekicidir. 1915 tarihinde A budai basák magyar 
nyelvű levelezései (1553-1589) adıyla yayımlanmış olan bu kitap; Sándor Takáts, 
Ferenc Eckhardt ve Gyula Szekfû tarafından yayına hazırlanmış bizler için önem-
li bir eserdir.33

Birçok başka çalışması ve görevinin yanı sıra Ármin Vámbéry ayrıca ömrü 
boyunca Osmanlı toprakları coğrafyasında bilimsel araştırmalar yapmak üzere 
gelen heyetlere veya bireysel araştırmacılara da yol göstermiş, bazen onlara yol 
arkadaşı olmuş bazen tavsiye mektupları ile onların çalışmalarını kolaylaştırmış-
tır; aynı şekilde bilhassa XX. yüzyıl başlarında Macaristan’a eğitim görmeye gi-
den ve aralarında Fuad Köprülü, Hamit Zübeyr Koşay gibi isimlerin de bulundu-
ğu Türk gençlerine de yardımcı olduğu bilinmektedir. Bundan başka yukarıda adı 
geçenler gibi daha birçok gencin ülkelerine dönüp önemli görevlerde bulunmala-
rından, onların ikili ilişkilere katkılarından da söz etmeden geçilemez. 

Aynı şekilde öncelikli görevi genel dünya tarihi, Bizans-Macar ilişkileri, 
Macar-Türk ilişkileri, klasik arkeoloji, İslam ve Bizans sanatı gibi disiplinleri 
araştırmak olarak belirlenen ve Macar Devleti tarafından 1916 yılında İstanbul’da 
A Konstantinapolyi Magyar Tudományos Intézet’in (İstanbul Macar Bilim Ensti-
tüsü) kurulmasına önayak olmasını da dikkate almak gerekir.

Keza bu enstitünün yayınları arasında yer alan ilk çalışmalardan birisi, ha-
yatını ulusal Macar mimarisini araştırmaya ve uygulamaya adayan ünlü Macar 
mimar Károly Kós’un 1917 yılında yayımlanan İstanbul şehir tarihi ve mimarisi 
üzerine hazırladığı ve içinde çarpıcı tespitlerin yer aldığı, son derece önemli uya-
rılarda bulunduğu eseridir.34

Bunun yanı sıra hayatının son yıllarında dahi Vámbéry’nin kişisel ilişkileri 
ve gayretlerinin daha sonraki yıllarda, hatta onun ölümünden sonra dahi başka 
kişiler ve başka kurumlar üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Vefa borcuyla ha-
reket eden, vaktiyle Budapeşte’de burslu okuyan Hamit Zübeyir Koşay’ın eski 
arkadaşını, Türkolog László Rásonyi’yi, Feridun Vakfının bursuyla yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne davet ettirmesi başka önemli bir örnektir.

33 T. Nyíri, Mária, “Feridun Bej és Vámbéry”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 
232-5, Dunaszerdahely, 2005; ayrıca bk. Altaylı, Yasemin, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri.

34 Güngörmüş, Naciye, “Hungarológia Törökországban”, Hungarologische Beiträge, S. 4; s. 
23-34. Universität Jyväskylä. Jyväskylä 1995.
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1933-34 yılında Feridun Vakfı bursuyla İstanbul’a gelen Macar Türkolog 
László Rásonyi (1891-1984) burada araştırmalarda bulunmuş, bilimsel ve kül-
türel etkinliklere katılmıştır. Bu ziyaret daha sonra yeni kurulan Cumhuriyetin, 
bu yıl kuruluşunun 90. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
en önemli bilim merkezlerinin başında gelen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 
bünyesinde yer alan ilk enstitülerden biri olan Hungaroloji Enstitüsünün kurulma-
sına vesile olacaktır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bir Hungaroloji Enstitü-
sünün var olma sebepleri arasında Vámbéry’nin kişisel ilişkilerinin zamanla nasıl 
kurumlar arası ilişkilere dönüştüğünün izlerini görebiliyoruz.35

Bilindiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir savaştan ağır kayıplar 
veren fakat zaferle çıkan Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak adına 
bir çok reformlar yapmış, birçok kurum tesis etmiştir. Bütün bu faaliyetlerinde 
Türklerle köklü bir ortak geçmişi bulunan Macarların; yapmış oldukları bilimsel 
araştırmalardan da haberi olduğu için Budapeşte’deki Türkoloji çalışmalarının 
sonuçlarının ülkemizde de değerlendirilmesi, Macaristan’da yapılmış ve yürü-
tülmekte olan her türlü bilimsel ve kültürel araştırmaların Türk bilim ve kültür 
çevrelerinde en kısa ancak en doğru biçimde aktarılması gayesi ile İstanbul’da ku-
rulmuş olan Macar Enstitüsüne benzer bir yapıda bir araştırma merkezinin kuru-
cusu olduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde mutlaka yer alması için 
gereğini yapmıştır. Böylece ülkemizdeki ilk Hungaroloji merkezinin DTCF çatısı 
altında Hungaroloji Enstitüsü adı altında kurulması talimatını vermiş ve enstitü-
nün başına tanınmış Macar Türkolog László Rásonyi’yi özel davetle Türkiye’ye 
getirmiştir.36 

Bütün bunlar sıradan, kendiliğinden gelişmiş; rastgele yapılmış veya rastgele 
alınmış kararlar değil aksine hem kendi tarihini hem de onunla yakından ilinti-
li Macarların geçmişi hakkında fikir ve bilgi sahibi olan ve bu bilginin ışığında 
ileriyi gören; ileriyi, bugünleri düşünen bir devlet adamının ülkesine, tarihine, 
kültürüne en büyük hizmetidir diyebiliriz. 

Onun için Ármin Vámbéry’nin çalışmalarındaki hatalarından, eksikliklerin-
den ya da onun devletlerarası farklı siyasi faaliyetleri nedeniyle anılan sıfatların-
dan söz etmek yerine öncelikle kendisinden sonraki nesillere ışık tutmasından, 
Türk-Macar ilişkilerine damgasını vuran akademisyenlere yön vermesinden mut-
laka söz etmek gerektiğini düşünüyorum. 

35 Güngörmüş, Naciye, “Rásonyi László”, Török Füzetek, II., évf., S. 3, s. 8-10, Budapest 
1994; Güngörmüş, Naciye “Hungarológia Törökországban”, Hungarologische Beiträg, 
S. 4; s. 23-34, Universität Jyväskylä. Jyväskylä 1995; T. Nyíri, Mária, “Feridun Bej és 
Vámbéry”, A kísérlet folytatódik, Lilium Aurum, S. 2, s. 232-5, Dunaszerdahely 2005. 

36 Güngörmüş, Naciye, “Rásonyi László”, Török Füzetek, II., évf., S. 3, s. 8-10, Budapest 
1994; Güngörmüş, Naciye, “Hungarológia Törökországban”, Hungarologische Beiträge, 
S. 4; s. 23-34, Universität Jyväskylä, Jyväskylä 1995.
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Son söz olarak Vámbéry’nin kendi hayatını anlatmaya çalıştığı Küzdelme-
im (Mücadelelerim)37 adlı eserinden bir alıntılama onu ve yaptıklarını anlatmaya 
yetecektir diye düşünüyorum: ...Geçmişimi hatırlamak hayatımın en tatlı anla-
rından birini oluşturuyor. Gerçek bir roman öyküsüdür çünkü yaşadıklarım. Eğer 
insan bütün ruhuyla ve bedeniyle bir bütün halinde geçmişine dönüp bakabiliyor-
sa bu harikulâde bir şeydir. Kendimi önce Dunaszerdahely’deki okul sıralarında 
görüyorum, koltuğumun altında koltuk değneği ile yürürken, neredeyse donmak 
üzere olan elimi sabahleyin kahvaltı yerine cebime konulan haşlanmış patates ile 
ısıtırken Musevi okuluna yetişmeye çalışıyorum; daha sonra Windsor Sarayı’nda, 
Yıldız Sarayı’nda hükümdarların, beylerin sofralarında oturduğumu görüyorum, 
yaldızlı tabaklardan yemeğimi yiyorum ve her yerde bana saygı hürmet ediyor 
Doğu’da Batı’da en seçkin adamlar.

Bir başıma kalmış odamda oturmuşum ve şimdi tek başıma hayatın bütün 
hengâmesinin tam orta yerindeyim âdeta ve hızla değişen görüntüler gözlerimin 
önünden kayıp gidiyorlar birer yıldız misali ...Kader hiç kuşku yok ki bana büyük 
bir oyun oynadı bunun hissediyorum ve şimdi hayatım son deminde meslek haya-
tımın uzun aşamalarını bir bir gözlerimin önünden geçiriyorum: Sevinci, kederi, 
karanlık ya da aydınlık anlar, o günler gelince gözlerimin önüne işte o zaman 
diyebilirim ki her şeye rağmen hayatım, yaşanmaya değer bir hayattı.
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ÁRMIN VÁMBÉRY’NİN ULUSLARARASI TÜRKOLOJİNİN  
DOĞUŞUNDAKİ ROLÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

György HAZAI – Pál FODOR

Bugünkü konferansımızın konusu bilim dalımız olan Türkolojinin kurucu-
larından biri olarak sayılan Ármin Vámbéry’yi ölümünün 100. yıl dönümü do-
layısıyla anmaktır. Onun bilimsel çalışmalarını ve bunların Türkoloji tarihindeki 
yerini saptamak için bu disiplinin geçmişine, özellikle 19. yüzyıldaki gelişmesine 
bir göz atmak kaçılmaz bir gerek oluyor fakat daha önceki dönemler üzerinde 
durmanın da faydası var.

Türkolojinin doğuşu şüphesiz Türklerin, göçlerinin hemen hemen son dura-
ğı olan Güneydoğu Avrupa’da ortaya çıkma ve böylece Avrupa ile buluşmasına 
bağlıdır. Osmanlıların başarılı savaşları sonucunda 15. yüzyılda, payitahtı İstan-
bul olan bir imparatorluk kurduktan sonra Türkler ve onların devleti, Avrupa’nın 
hayatında önemli bir rol oynamaya başladı. Avrupa, başarılı savaşların sonu-
cunda birçok ülkeyi işgal eden, bilindiği gibi Viyana’yı da tehdit eden Osman-
lı İmparatorluğu’nu ve onu kuran halkı yani Türkleri tanımak zorunda kaldı. 
Türkiye’ye giden seyyahlar, elçiler ve tüccarlar tarafından elde edilen bilgiler 
Avrupa’da büyük merakla karşılandı. Bu ilk deneyimlerin devamında Türklerin 
dilini, âdetlerini inceleyen, yeni siyasi kuvvetin tarihini tasvir eden eserler ortaya 
çıktı. Böylece Türk dili ve tarihinin bilimsel incelenmesinin temeli atıldı.

Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan bu değerli eserleri sıralamak bile güçtür. Bu 
tebliği sunanlardan biri olan György Hazai, Türkolog olarak özellikle dilcilikte 
çalıştığı için, bugün ilk olarak pek tabii bu sahanın tarihî gelişmesi ve bugünkü 
sorunları üzerinde durmak istiyoruz. 

Avrupa, 11. yüzyılda hudutlarında ortaya çıkan ve 1453’te Bizans Devleti’ni 
yıkan Türkleri tanımak çabalarında yeni komşunun diline de büyük önem ver-
miştir. Elde edilen malzemenin sistematik bir şekilde incelemesinin sonucunda 
16. yüzyıldan itibaren birçok gramer ve sözlük ortaya çıkmıştır. İtalyan, Alman, 
Macar ve Fransız aydınlarının çabaları sonucunda ortaya çıkan bu eserler, bugün 
Türkiye Türkçesi tarihinin değerli kaynakları olarak sayılıyor. Bu çalışmaların 
zirvesini şüphesiz ki Polonyalı menşeden olan Fr. Meninski’nin grameri ve mu-
azzam sözlüğü teşkil eder.
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Ortaçağ Avrupası’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda yazılan ve konuşulan 
Türkçeye ait gramer ve sözlük çalışmaları bu konudaki bilgilerimizi büyük bir 
çapta genişletti fakat Türk dil biliminin yani Türkolojinin dilcilik bölümünün do-
ğuşu 19. yüzyıla aitti ve bu bilim dalının ortaya çıkışında biraz önce bahsi geçen 
siyasi faktörlerin rolü yoktu. Bunun doğuşu tamamen başka kaynaklara bağlanı-
yordu. Çağdaş dil biliminin doğuşu Hindi-Avrupai diller arasındaki bağlantıların, 
bu dillerin ortak bir kaynaktan gelmesinin keşfine bağlı idi. Bunun sonucunda 
dilciler o zaman bilinen dilleri bu bakımdan yani genetik bir bağlantı bakımından, 
başka bir deyişle, bu dillerin de Hindi-Avrupai diller gibi bir dil ailesi teşkil edip 
etmediği sorununu incelemeye başladılar. Bu çalışmalar sırasında 19. yüzyılın 
ortasında yeni dil aileleri, örneğin Sami-Hami ve Ugrofin dillerinin genetik bağ-
lantısı yani bir dil ailesi teşkil ettiği gerçeği tespit edildi. Paralel olarak Hindi-
Avrupai dil ailesine ait ve orada bir tali gurup oluşturan İslav, Romen ve Cermen 
dilleri ailesine ait araştırmalar da büyük bir ilerleme göstermiştir. Bu ortamda 
pek tabii o zaman artık bilinen ve malzemesi ortada olan Türk dillerinin dil ailesi 
bakımından kimliği sorunu da ortaya çıktı. Bu bağlamda unutmayalım: Genetik 
bağlantı yani dil ailesi sorunu aynı zamanda dillerin çağdaş şebekesinden başka 
yüzyıllar boyunca ortaya çıkan dil anıtlarının incelenmesini de gerektiriyordu. Bu 
gereğin doğurduğu araştırmalar sonucunda yaşayan Türk dillerine ve tarih boyun-
ca ortaya çıkmış dil anıtlarına ait yoğun çalışmalar başladı.

Vámbéry’nin bilimsel çalışmalarının başlangıcı, işte Türkolojinin doğuşu 
dönemine rastlıyor. Fakir bir Yahudi ailesinin evladı olan genç talib-i ilm –is-
teyerek bu kelimeyi kullanıyorum– dillere, özellikle Doğu dillerine karşı büyük 
ilgi gösteriyor. Bunlar arasında ise Macar bilim dünyası için Türkçenin büyük 
bir önemi var. Bu dili bilmek, Macar halkının ve dilinin geçmişini araştırmak 
isteyen için değeri eşsiz kaynaklar dünyasının kapısını açıyor. Macar Bilimler 
Akademisinin yardımı ile 1857–1861 yıllarında Türkiye’de yaptığı ilk araştırma 
yolculuğu sırasında pek bilinçli bir şekilde işte bu sahada çalışmaya başlıyor. Bu 
çalışmalardan kaynaklanan ilk bilimsel yazıları Macar–Türk ilişkilerinin ananevi 
konularına bağlı. 15.–17. yüzyıl Macar–Osmanlı ilişkilerine ait bu yazıların ara-
sında başta Tarih-i Ungurus başlıklı kroniğin keşfini ve Macar Türkologlarına 
takdimini anmamız gerektir. Kanunî dönemine ait bu önemli kaynaktan, 1860 
yılında Macaristan’da çıkan bir bilimsel dergide bahsediliyor. İstanbul’daki ça-
lışmaları sırasında elde ettiği bu değerli yazmayı Macar Bilimler Akademisinin 
kütüphanesine hediye ediyor. Malesef bu yazmayı nerede bulduğu veya kimden 
aldığı hakkında hiç bilgi vermiyor fakat ilk yayımları Vámbéry’nin Macar–Os-
manlı ilişkilerine ait kaynakları incelemekle yetinmediğini de açıkça gösteriyor. 
Doğu Türkçesine ait yayımları, böylece Çağatay diline ait etüdleri bunun açık bir 
belgesidir. 1863–1864 yıllarındaki meşhur Orta Asya yolculuğu sonucunda çalış-
malarının ağırlık noktası, bu bölgenin ve orada yüzyıllardan beri kullanılan dilin 
yani Doğu Türkçesinin tarihi olacak. Bu çalışmaların ise uluslararası Türkolojinin 
doğuşu dönemine olağanüstü etkisi oluyor. Burada Veliaminof-Zernof ve Pavet 
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de Courteille’in çalışmalarını anmak yeterli fakat Vámbéry’nin araştırmalarının 
özel değeri kendisinin bu bölgeyi ziyaret ettiğinden yani meşhur, siyasi çevreleri 
özellikle ilgilendiren ve Avrupa’da bilinmeyen bu dünyadan orijinal ve muteber 
bir tablo sunmuş olmasından kaynaklanmıştır. Böylece Vámbéry’nin Doğu Türk 
dünyasına ait özel bir değere sahip olan araştırmaları, uluslararası Türkolojinin 
doğmasında olağanüstü bir rol oynamıştır.

Bilim dünyasında Ármin Vámbéry, bir dilci yani Türk dillerinin bir uzmanı 
olarak bilinmektedir. Bu yüzden onun Türkolojinin diğer sahalarında, özellikle ta-
rih ve edebiyat sahasındaki çalışmaları biraz arka planda kalıyor. Hâlbuki kendisi 
bu sahadaki araştırmalara, özellikle bu disiplinlerin temelini teşkil eden kaynak-
ların incelemesine özel bir dikkat vermiştir.

İlk İstanbul yolculuğu sırasında yazmasını keşfettiği fakat incelemesini di-
ğer Türkologlara bıraktığı Tarih-i Ungurus adlı eserini biraz önce anmıştım. Orta 
Asya Türk halklarının edebiyat ve kültür tarihi bakımından özel bir yeri olan 
Kutadgu Bilig de ilkin Vámbéry tarafından Türkoloji dünyasına tanıtılmıştır. 
Şeybanıname’nin Viyana yazmasının neşrini de ona borçluyuz. Anadolu Türk-
lerinin hem dil hem de kültür tarihi bakımından büyük önem taşıyan Ferec bacd 
eş-şidde başlığını taşıyan eserini 1901’de çıkmış olan monografisinde Türkoloji 
için yeniden keşfetmiştir. Yeniden çünkü Türkologlar Antoine Galland tarafından 
eserin 18. yüzyılın başında İstanbul’da bulunan yazması hakkında bilgi kazan-
mıştır fakat bu önemli eser sonraları sanki unutulmuştur. Vámbéry, bu eserin dil 
ve kültür tarihi bakımından önemini anlayarak bunu Türkoloji için tekrar keşfet-
miştir diyebiliriz.

Türkolojinin hem dilcilik hem de tarih sahasındaki ilk sentezlerini de 
Vámbéry’ye borçluyuz. Türk dillerinin etimoloji sözlüğünü yapmak teşebbüsü de 
onun adına bağlıdır. Türk halkların ailesini bir bütün olarak tanıtmak vazifesini 
de ilk defa Vámbéry kendine üstlenmiştir. Buna benzer bir teşebbüs bilindiği gibi 
ancak uzun yıllar sonra yani 1959’da çıkmış olan Fundamenta Philologiae Turci-
cae projesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Vámbéry meşhur Orta Asya yolculuğundan sonra uluslararası siyaset sa-
hasında da önemli bir rol oynamıştır. Orta Asya üzerindeki yazıları The Times 
gazetesinde ve diğer dergilerde de distinguished foreigner adı altında çıkmıştır. 
Böylece Vámbéry Avrupa’nın bir nevi Yakın ve Orta Doğu muhabiri veya uz-
manı rolünü oynamıştır. Bu bölgenin sorunlarıyla ilgilenen devletler, özellikle o 
dönemde dünya siyasetinde pek önemli rol oynayan İngiltere, Vámbéry ile özel 
ilişki kurmuştur. Kendisi Londra’da uzun zaman özel bir ‘müsteşar’, fikirlerine 
önem verilen bir uzman rolünü oynamıştır. Kendisinin siyasi konularla ilgili ya-
zıları, o dönemin üstün dergilerinde çıkmıştır. Vámbéry’nin siyasi konulardaki 
çeşitli yazılarına ve diğer etkinliklerine İngiltere’nin Hariciyesi de özel bir kıymet 
biçiyordu. 1889–1911 yılları arasında Londra’ya yollanan raporlarından, II. Ab-
dülhamid ve İngiltere arasında bir nevi arabuluculuk rolünü oynamaya çalıştığı 
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belli oluyor. Siyaset alanındaki gayret ve ümitlerini yaşam öyküsünde de açıkça 
ifade ediyor. Bu çalışmaların en önemli iç etkeni Çarlık Rusya’ya karşı beslediği 
menfi hisleri idi. Bunun sebebi olarak kendisi, bu ülkenin 1848–1849 Macar Hür-
riyet Savaşı’nı yenilgiye uğratmadaki rolünü gösteriyor.

Macar Türkolojisinin babası sayılan Ármin Vámbéry, uluslararası Türkoloji-
nin doğuşunda da öncülük rolünü başarı ile oynamasıyla bilim dalımızın tarihinde 
kendine  özel bir yer kazanmıştır. 

Vámbéry’yi anarken onun Macar ve Türk Türkoloji uzmanları arasında köp-
rü kurma çabalarını da unutmamalıyız. Kendisi Türkiye’de bilim sahasındaki ye-
nilikleri büyük dikkatle takip etmiş ve bunları Macaristan’da bilim çevrelerinde 
tanıtmaya çalışmıştır. Bunun en güzel örneği olarak Evlia Çelebi’nin Seyahat-
namesi gösterilebilir. Bilindiği gibi 19. yüzyılın sonunda keşfedilmiş yazmanın 
yayımı 1897’de başlamıştır. 1898’e kadar ilk beş cildi yayımlanmıştır. Altıncı cil-
din yayımında Vámbery’nin de belirli bir rolü olmuştur. Bu cilt ağırlıkla meşhur 
seyyahın Macar topraklarında 1660–1664 arasında yaptığı seyahati sırasında elde 
ettiği bilgileri topluyor. Vámbéry bu önemli tarih ve kültür kaynağının olağanüs-
tü değerini bilerek Macar Bilimler Akademisine bu projeyi desteklemek kunu-
sunda teklifte bulunmuştur. Bunun sonucunda Akademi, 1901’de altıncı cildin 
yayım masraflarını karşılamak üzere 1500 İsveçre frankı temin etmiştir. Bu cilt, 
Vámbéry’nin ön sözü ve genç Macar Türkoloğu Imre Karácson’un katkısıyla az 
bir zaman içinde İstanbul’da, bunun Macar tercümesi ise 1904’te Budapeşte’de 
yayımlanmıştır. Bu cilt, Karácson’un ön sözünden başka Ahmet Cevdet’in ve 
Vámbéry’nin ön sözünü de içeriyor. Ahmet Cevdet bu yazısında Macar Bilimler 
Akademisinin desteği için teşekkür etmeyi de bir borç bilmiştir. 

Vámbéry’nin Türk bilim adamlarıyla sıkı bağlar kurmuş olduğunu da biliyo-
ruz. İstanbul Üniversitesinde Türkoloji profesörü olan Necip Asım’la özel, dostça 
ilişkileri vardı. Vámbéry’nin bugün Macar Bilimler Akademisinde bulunan de-
ğerli yazma kolleksiyonunun bir paraçasındaki kayda göre bu yazmayı kendisi 
Necip Asım’dan bir doğum günü dolayısıyla hediye olarak almıştır. 

Ölümünün 100. yıl dönümünde Vámbéry’nin hayatını ve bilimsel başarıları-
nı saygı ile anıyoruz.



TÜRK-MOĞOL GELENEĞİNDE HAN KÖTERMEK MERASİMİ

Mária IVANICS1

Ármin Vámbéry’nin Közép Ázsiai utazás (Bir Sahte Dervişin Orta Asya’da 
Seyahati, 1865) adlı kitabının ikinci cildi başta Hiva, Buhara ve Kokand olmak 
üzere Orta Asya Hanlıklarının politik ve ekonomik durumunu içerir. Yalnız han-
lıkları oluşturan ulusları, coğrafi sınırlarını, idari durumlarını, ticaret yollarını sı-
ralamakla kalmaz; toplumsal düzeni de anlatır ve tarihleriyle ilgili bir özet de ve-
rir. Tarih bölümünde, 19. yüzyılın ortasında hükümdar olan hanlardan söz eder ve 
bu hanlıklarda han köterme yani tahta geçirme sembolünün “beyaz keçe üstünde 
tahta kaldırmak” olduğunu ekler. 1845’te Hiva’da Muhammad Emin Han (1855’e 
kadar hüküm sürer) ve Konkand’da Vámbéry’in gelişinden bir yıl önce, üçüncü 
kez tahta çıkan Hüdayar Han için (1862-1865) bu şekilde bir merasim yapıldığı-
nı yazar. Hiva’da merasimi yalnızca Çağatayların aksakallarının yapabildiğini, 
Kokand’da hanlığa seçilme ve azlin Kıpçak beylerinin ayrıcalığında olduğunu 
ekler (1865: 323, 347, 356). Buna karşın, 19. yüzyıldaki diğer seyyahlar gibi o da 
Buhara hanlarının Semerkand Kalesi’ndeki Emir Sarayı’nda bulunan Kök Taş’a 
konulan tahtın üzerinde hanlığa yükseltildiğini düşünür. Vámbéry’in Buhara’da 
bulunuşundan yalnızca üç yıl önce ölen Nasrullah Han (1827-1860) da tebasının 
itaatini bu Kök Taş’ta kabul etmiştir (20102: 424). Oysa Buhara’da da hanın keçe-
de tahta kaldırılması gelenekti. Vámbéry, muhtemelen Buhara Hanlığı’nın 1722-
1759 yılları arasındaki tarihinden söz eden Tuḫfat al-hānī (Hanın hediyesi) ya da 
Tāriḫ-i Muḥammad Raḥīm Ḥānī adlı 18. yüzyılda yazılan Farsça el yazmasını bil-
miyordu (Storey−Bregel, II.:1150−52). Ron Sela tarafından 2003’te yayımlanan 
bu eserde, Mangıt kökenli ilk Buhara Hanı Muḥammad Raḥīm’in “beyaz keçede 
tahta kaldırılması” merasimi detaylı olarak anlatılmaktadır. Sela, el yazmasına ek-
lediği araştırmasında Moğol ve Türk tahta çıkma geleneğine de döner. Sunumum-
da Türkler ve Moğolların han kötermek geleneğini Sela’nın önceki araştırmalarını 
da kullanıp 37 merasime yayarak inceleyeceğim. 

Han tahta geçirmenin temel motiflerini daha anlaşılır olması için tablolaştır-
dım. İlk sütunda hükümdarın adı, ikincide han köteriliş tarihi, üçüncüde merasimi 
yapanlar, dördüncüde merasimin biçimi, beşincide merasimin yeri, altıncıda ise 

1 Szeged Üniversitesi Altayistik Bölümü, res13986@helka.iif.hu.
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alıntılanan kaynak yer almaktadır. Eski Moğol ve Eski Türk halklarına ait veri-
leri siyahla, Moğol hanlarını ve kağanlarını maviyle, İlhanlı hanlarını kırmızıyla 
belirttim. Altın Orda ve halefi devletlerin hanlarını morla, Yüan sülalesini yeşille 
gösterdim. Sarı renk ise Hristiyan kaynaklar. 

En ilginç veri, dört zayıf adamın şişman bir adamı keçe üstünde kaldırması-
nın resmedildiği Altay Dağları’ndaki bir kayadır. Büyük olasılıkla bir beyin seçi-
lişini resimle ölümsüzleştirmek istediler. PP Resim 2-3.

Eski Moğol ve Eski Türk halklarına ait en eski veriler, 5-11. yüzyıldan. 

Kimi? Ne zaman? Kimler 
tarafından? Nasıl? Nerede? Kaynak

Resimdeki 
şişman kişi 7. yüzyıl dört aşiret 

beyi
keçe üstünde 
kaldırılmış Altay Dağları

Kubarev–
Matočkin 
1992: picture 
Nr. 55.

T’o-pa hü-
kümdarı 6. yüzyıl yedi mevki 

sahibi

siyah keçe 
üstünde kal-
dırılmış (si-
yah keçeyle 
örtülmüş?)

???
Pei-shi/Bo-
odberg 1979: 
308

T’o-pa hü-
kümdarı 6. yüzyıl yedi mevki 

sahibi

siyah keçeyle 
örtülmüş ve 
kaldırılmış

??? Pei-shi/Olsc-
hki 1949: 29

Kitan Hanı 1058 ???

siyah keçeyle 
örtülmüş 
veya siyah 
keçe üstünde 
kaldırılmış 

??? Liao/Wittfo-
gel 1949: 273

T’u-küe 
Hanı 5. yüzyıl yüksek rütbe 

sahipleri
keçe üstünde 
kaldırılmış ??? Liu Mau Tsai 

1949: 273

Hazar Hanı 10. yüzyıl ??? keçe üstünde 
kaldırılmış ??? Golden 1992: 

47

Çin kaynaklarının tanıklığına göre Eski Moğol ve Eski Türk halklarında keçe 
üstünde kaldırma, hükümdarın han seçilmesi merasiminin bir parçasıdır. Eski 
Moğol boyları, hükümdarını keçe üstünde kaldırmış ya da keçeyle örtmüş yahut 
iki ritüeli birlikte yapmış da olabilirler2 (PP Boodberg). Keçe burada hükümdar-
lık (rütbe) işareti olup rengi siyahtır (ya da belirtilmemiştir). Merasimi yedi mevki 
sahibi kişi yapıyor. Kaynaklarda Eski Türklerde kaldırmanın olduğu yazılmakta 
ama keçenin rengi konusunda bilgi bulunmamakta. 

2 It appears that an ancient rite which the T’o-pa had practiced at Tai was revived on the 
occasion. Seven men, presumably high officials, for Kao Huan is said to have been one of 
them, held up (lit. “were covered by”) a black felt rug on which the new emperor, facing 
west, made obeisance to Heaven”
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Moğol hanlarının ve kağanlarının tahta çıkma merasimi:

Kimi? Ne zaman? Kimler 
tarafından? Nasıl? Nerede? Kaynak 

Kutula Han [1252] ???

Kutula’yı han 
kaldırdıktan 
sonra (qa 
ergü’et)

Onon 
Irmağı’nda, 
Korkonak 
Ormanı’nda

MGT §57

Temücin
1187−1189 
arasında
[1252]

Altan,Kuçar,
Saça-beki ??? Kökö 

Gölü’nde MGT §123

Cengiz Han 1206 [1252] ??? dokuz ayaklı 
sancağı dikip

Onon 
Irmağı’nın 
başında

MGT §202

Ögödey Ka-
ğan 1229 [1252] Çağatay

Ögödey ka-
ğan olarak 
han kaldı-
rılmış (qan 
ergübei) 

Kerülen 
Irmağı’nda MGT §269

Ögödey Ka-
ğan 

1229
[1259]

Çağatay, To-
luy, Temüge

sağ ve sol 
kolundan, 
kemerinden 
tartıp/tutup

Köde’e 
Adası’nda

Juvainī/Boy-
le:187,
RD/Thack-
ston:312

Güyük Kağan 1246
[1259] Yesü&Hordu

sağ ve sol 
kolundan 
tartıp 

Karako-
rum’da

Juvainī/Boy-
le: 248–252

Mönggke 
Kağan

1251
[1259] ??? kaldırıp tahta 

oturttılar
Kerülen 
Irmağı’nda

Juvainī/Boy-
le: 568
RD/Thack-
ston:404

Moğol hanlarının tahta geçirilmesiyle ilgili bilgilerimiz dış kaynaklardan: 
Fars ve Arap tarihlerinden, Avrupalı misyonerlerden ve kağanlarına itaatlerini 
sunmak için Karakorum’a giden Hristiyan vasal hükümdarlardandır. Tek Moğolca 
kaynak olan Moğolların Gizli Tarihi’nde han seçilme töreniyle ilgili hiçbir bilgi 
bulunmamaktadır. Cengiz Han hakkında ise yalnızca şunlar yazılmakta: “Böylece 
keçe duvarlı yurtların uluslarını boyunduruğu altına aldıktan sonra, bars yılında 
(1206) Onon Irmağı’nın kaynağında toplandılar; dokuz ayaklı beyaz yak tuğu 
diktiler ve Cengiz Han’a han rütbesi giydirdiler” [MGT § 202]. Dil bilimi yardı-
ma çağırıp tahta geçirmenin hangi Moğolca terim ile ifade edildiğine baktığımız-
da da yine fazla ilerleyemiyoruz. Moğolların Gizli Tarihi’nde iki yerde bundan 
söz edilmektedir: Kutula Han ve Ögedey Kağan olayında. Her ikisinde de ergü’e- 
‘kaldırmak, görev vermek’ anlamında sözcük kullanılmaktadır ama bu sözcük, 
tahta geçirme biçimiyle ilgili hiçbir bilgi içermemektedir.3 Buna karşın ergü’e- 

3 Qutula-yi qa ergü’et ‘After raising Qutula as qan’ és Ögödei-qahan-ni qan ergübei ‘They 
installed Ögödei Qa’an as qan’ [Rachewiltz 1972: § 57, § 269]. “The term used for ‘installed 
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eylemini ünlü bilim insanları da Moğol hanlarının keçe üstünde tahta kaldırıl-
masıyla ilgili olarak anlamlandırmıştır ama Moğolların hizmetindeki Fars tarihçi 
Cuveyni ve Reşidüddin’in eserlerine baktığımızda tümüyle başka bir görüntüyle 
karşılaşıyoruz. Tahta geçirme merasimi sırasında aile üyeleri, hanı kolunun altın-
dan tutarak tahta çıkarıyor. Örneğin Ögedey’in tahta çıkışı sırasında sağ kolunu 
ağabeyi Çağatay, sol kolunu ise amcası Temüge tutar; merasimin sonunda kardeşi 
Toluy şarapla dolu tası yeni seçilmiş hana uzatır.4 PP Ögödey Reşidüddin’de ise 
yeni hanın sağ kolunu Çağatay’ın, sol kolunu kardeşi Toluy’un tuttuğu, amca-
sının ise Ögedey’i kuşağından tuttuğu ve hep birlikte tahta götürüp oturttukları 
yazılıdır.5 PP Demek ki Eski Moğol Çağında keçe üstünde tahta kaldırma yoktur. 
Merasimin sonraki kısmını; katılanların külahlarını indirmesi, kuşağını çözmesi 
ve omuzundan atması oluşturuyor. Toluy tası yeni hana vermek için eline aldığın-
da hükümdar, çadırındakiler ve dışardakiler dokuz kez (Cuveyni’de üç kez) diz 
çöker, Ögedey kağan ilan edilir. PP Kaynaklarda Güyük (1246)6 ve Möngke’nin  

(= elected)’ is, literally, ‘raised, lifted up’ (ergübei), which derives from the ancient Altaic 
custom of enthroning the elected qan by actually lifting him up on a felt carpet” [Rachewiltz 
2004: 985].

4 “In accordance with their ancient custom they removed their hats and slung their belts 
across their backs, and it being the year 626/1228–29 Chaghatai took his right hand and 
Otegin his left and by the resolution of aged counsel and the support of youthful fortune 
established him upon the throne. Ulugh-Noyan took a cup, and all present in and outside 
the Court thrice knelt down and uttered prayers, saying, ‘May the kingdom prosper by his 
being Khan!’ [Juvainī/Boyle 1958: 187].

5 “After much insistence, Ögödäi Qa’an realized that he must carry out his father’s order 
and his uncles’ and brothers’ wish, so he consented. All removed their hats, put their belts 
over their shoulders, and, in Hüker Yil, the Year of the Ox corresponding to 626 [1229], 
Chaghatai took his right arm, Tolui Khan took his left arm, and Otchigin took his belt, 
and together they sat him on the emperor’s throne, while all those present, one by one, 
both inside and outside of the court tent, bent their knees as they congratulated him on his 
accession and named him qa’an” [RD/Thackston 1999: 312].

6 “Güyük as is the custom, for some time rejected the honour and recommended instead now 
this person, now that. Finally on a day chosen by the practitioners of the science of the qam 
all the princes gathered together and took off their hats and loosened their belts. And [Yesü] 
taking one hand and Hordu the other they set him on the throne of Dominion and the cushion 
of Kingship and seized their goblets, and the people that were present inside and outside 
the audience-hall knelt down three times and called him ’Güyük Khan’. And in accordance 
with their custom they gave declarations in writing that they would not change his word or 
command, and uttered prayers for his welfare, after which they went out of the hall and knelt 
three times to the sun” [Juvainī/Boyle 1958: 248–252]. “As was customary, he refused and 
offered the job to every prince, using his illness and weak constitution as an excuse. After the 
commanders insisted, he said, “I will accept on condition that henceforth the emperorship 
remain among my offspring.” All agreed to this and gave möchelges (written pledges). 
Saying, “So long as there remains of your progeny a piece of flesh a dog wouldn’t take if 
it were wrapped in fat and a cow wouldn’t accept if it were wrapped in grass, we will give 
the khanate to no other.” Then a shaman’s pole was erected, the princes doffed their hats, 
loosened theirs belts, and sat him on the khan’s throne [RD/Thackston 1999: 393].
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(1251)7 tahta geçirilmesi ile ilgili de aynı şeyler yazılmaktadır. 

İlhanlılar

Kimi? Ne zaman? Kimler 
tarafından? Nasıl? Nerede? Kaynak

Hülegü Han 1256
[1316] ??? ??? ???

RD/Thack-
ston: 1999: 
517 

Abaka Han 1265
[1316] ???

tüm gelenek-
ler ve adetler 
gereğince 

???
RD/Thack-
ston: 1999: 
517

Tegüder Ah-
med Han

1282
[1316]

Konkurtay 
(Cengizli), 
Siktür-noyon

sağ ve sol 
kolundan 
tartıp

???
RD/Thack-
ston 1999: 
549

Argun Han 1284
[1316]

Hülegü,
Anbarçı 
(Cengizliler)

sağ ve sol 
kolundan 
tartıp

???
RD/Thack-
ston 1999: 
562−563

Gazan Han 1301/1302
[1316] ??? altın taht Ucan

RD: /Thack-
ston 1999: 
628

İlhanlı Hanları Abaka,8 Tegüder Ahmed,9 Argun10 ve Gazan11 için de aynı me-
rasim yapılır. Tahta kaldırmayı Cengiz soyundan gelenler uygular. Eylemi şöyle 
gözümüzde canlandırabiliriz: Han adayı kolunun altından tutulup tahta oturtulur. 

Tahta oturtma merasimi zaman içinde nezaket davranışına dönüşür: Örne-
ğin yabancı elçiler huzura kabulde Osmanlı sultanının önüne kolundan kaldırı-
larak götürülür. Eylemin özel bir adlandırması da bulunmaktadır: Osmanlıcada 

7 “All those present [...] took off their hats inside the ordu, slung their belts over their 
shoulders and rising up Mengü set him upon the throne of souvereignity and kingship [...] 
and knelt three times...” [Juvainī/Boyle 1958: 568, RD/Thackston 1999: 404].

8 “observed all the customary rites and rituals” RD/Thackston 1999: 517.
9 “On Sunday the 13th of Rabiʿ I 681 [June 21, 1282] möchälgäs (written pledges) were 

given as was customary. Qonqurtai raised Ahmad’s right arm, Shiktür Noyan held his left 
arm, and together they sat him on the throne. As was the Mongol’s custom the rites and 
rituals of celebration and congratulation were held. Since he claimed to be Muslim they 
called him [Tegüdär] Sultan Ahmad” [RD/Thackston 1999: 549].

10 “On Friday the 27th of Jumada I 683 [August 11, 1284] corresponding the 29th of Altinch 
Ay of Daqiqu Yil, after the astrologers had chosen e felicitous ascendant in the constallation 
Sagittarius, Hulachu took Arghun’s right arm and Anbarchi his left, and together they seated 
him ob the throne. All of one accord put their belts around their necks, as was customary, 
knelt, and began drinking, banqueting, and celebrating.” [RD/Thackston 1999: 562–563]

11 “On Wednesday the 23th of Dhu’l-Qaʿda 694/October 4 1295, he entered Tabriz with a 
magnificence and pomp that had never before been witnessed from any khan and dismounted 
at the royal palace in the Shamm meadow. „The lost ring of state returned to Solomon’s 
hand.” [RD/Thackston 1999: 628].



94 Türk-Moğol Geleneğinde Han Kötermek Merasimi

koltuğa girmek, Doğu Türk dillerinde koltuktau. Altay Türklerinde bu gelenek 
konuğa nezaket davranışı olarak günümüzde de yaşamaktadır. Moğol ve İlhanlı 
İmparatorluğu’nda hanların tahta geçirilmesinin temel özelliklerini şöyle özetle-
yebiliriz:

1. Tahta geçirmeyi Moğollarda aile üyeleri (kardeş, amca), İlhanlılarda 
Cengiz soyundan gelenler yapar.

2. Her iki imparatorlukta han, sağ ve sol kolundan tutularak tahta çıkartılır.

3. Moğollar hanlarını belirli bir yerde, önce Moğol boyunun asli yurtları 
olan Onon ve Kerülen Irmaklarının kıyısında, daha sonra imparatorluğun merkezi 
olan Karakorum’da yaparlar. İlhanlılarda biri dışında kaynaklarda merasimin yeri 
belirtilmez.

Türk halkları

Altın Orda ve halefi 
hanlıkları Çağatay ve Moğolistan Kaynak 

Özbeg Han
(Batu süla-
lesi)

1312
[1558]

Kıyat İsatay, 
Siciut Alatay 
(emirler)

??? Sarayçuk?
Ötemiş Haci/ 
Kawaguchi 
2008: 83

Kara Nogay 
Han 
(Toka Temür 
sülalesi)

1359 
[1558] kardeşler beyaz keçede Signak?

Ötemiş Haci 
/ Kawaguchi 
2008: 92

Yadġar Han 
(Şiban süla-
lesi)

1457/58
[1665] ??? beyaz keçede ???

Abu’l Ġazi/ 
Desmaison 
1970: 189

Yunus Han 
&karısı
(Çağatay 
sülalesi)

1462
[1530] ??? beyaz keçede Mogulistan

Babur-name/ 
Thackston 
1993: 20

Ḥacim Han
(Kongrat 
soyundan)

1557
[1665]

ǾAli sultan 
ve hanın üç 
kardeşi 

beyaz keçede Hiva 

Abu’l Ġazi 
/ Desmai-
son 1970: 
255/273

ǾAbdallah 
Han
(Şiban süla-
lesi)

1583 [1590] beyler ve 
Hoca Cuybari beyaz keçede Mawaraan-

nahr Sela 2003: 42

Uraz Mu-
hammed 
Han (Şiban 
sülalesi)

1600
[1602]

dört kara-
çı Calayir, 
Manggut, Ar-
gın, Kıpçak 

keçede, altın 
tahta Kasimov 

Qādir ǾAli-
beg /Berezin 
1851: 168
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Toktamış 
Giray Han
(Toka Temür 
sülalesi)

1608
[1737]

dört karaçı 
beyi,
Şirin, Barın, 
Siciut, Man-
sur

beyaz keçede Bahçesaray
divanhane

Seyyid Mu-
hammed 
Riza/Kazem 
beg 1832: 
126

İşterek-
nogay biy 
(Mangit so-
yundan)

1651
[1822??]

seyyidler ve 
nogay mir-
zaları

keçede Astrahan Sobranie 
1822: 465–
471

Subhan-Kuli 
Han
(Toka Temür 
sülalesi)

1681

dört büyük 
emir (ata-
lık ve üç 
divanbeġi)

beyaz keçede Buhara Sela 2003: 44

Muhammad 
Rahim Han
(Mangit so-
yundan)

1756
dört uruğ 
emir ve rütbe 
sahipleri

beyaz keçede Buhara Sela 2003: 13

Ablay Han 
(Toka Temür 
sülalesi)

1771 beyler ve halk beyaz keçede ??? Levšin, NET

Moğolların tersine Türk halklarının han köterme geleneğiyle ilgili kendi kay-
nakları bulunmaktadır. Kaynaklarda neredeyse tek bir görüntü çizilmekte ve Türk 
hanları istisnasız beyaz keçe üstünde genelde hanlığın merkezinde tahta kaldırılır. 
Merasimi yapanlar arasında başlangıçta bazen kardeşler varken daha sonra yer-
lerini beyler, emirler, Orta Asya’da ruhaniler de alır. Altın Orda’nın batı kana-
dında yeni hanın seçimi ve tahta geçirilmesi devletin en üst tabakasındaki dört 
boy beyinden oluşan Karaçi Beylerinin ayrıcalığındadır. Vámbéry’nin yukarıda 
söz edilen notunda bunun izlerini görmemiz mümkündür çünkü Hiva’da Çağatay, 
Kokand’da ise Kıpçak Beyleri, hanları görevlendirir.

Yüan sülalesi

Kimi? Ne zaman? Kimler 
tarafından? Nasıl? Nerede? Kaynak

Hayşan Han 1307 [1312]

yedi oğlan =
dördü keçenin 
dört köşesini 
yakalıyor,
ikisi kolundan 
tutuyor, ye-
dincisi ayağı 
veriyor

beyaz keçede ???
Waṣṣāf/Āyetī
1346[1927]: 
280

Hanlarının köterme biçiminden oluşan tasavvura büyük etkisi olan bir başka 
merasimden de söz etmemiz gerekiyor: Yüan hükümdarı Hayşan Han’ın tahta ge-
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çirmesinden. Bilim dünyasının, D’Ohsson’un Fransızca çevirisinden bilgi sahibi 
olduğu Fars tarihçi Vassaf’ın tarihinde geçen betimlemeye göre Hayşan, beyaz 
keçe üstünde Cengiz soyundan gelen yedi şehzade tarafından tahta oturtulur. Dör-
dü kilimin köşelerinden tutar; ikisi sağ ve sol kolundan, yedinci ise tasla şarap 
sunar. Ünlü oryantalistlerden tarihçelere kadar tüm bilim insanları, Moğollarda 
han köterme merasiminin aslının Vasaf’ın betimlemesindeki gibi olması gerekti-
ğini düşünür. Sela da Hayşan’ın örneğini esas alarak, kaynaklarda söz edilmese 
bile, keçe üstünde tahta kaldırmanın bütün Moğol hanları için de yapıldığını var-
saymamız gerektiği kanısındadır. Kanısına destek olarak Hristiyan misyonerlerin 
raporlarını, Ermeni prens Hethum’un kroniğini ve Aksak Timür’ün esiri olan Ba-
veryalı Johann Schiltberger ile Şamlı İbn Arabşah’ın kitabındaki verileri aktarır. 
Şimdi bunların kaynak değerlerini mercek altına alalım: 

Hristyan kaynaklar ve Ibn Arabşah 

Güyük Kağan 1246
[1247] ??? ??? Karakorum

Carpini
Wyngaert, 
1929: 139

Güyük 
Han&Hanımı

1246
[1248]

Mevki sahib-
leri

altın taht, 
altın kılıç, 
keçe halı

belli bir 
yerde

Saint Qu-
entin 
Richard 1965: 
90−92

Cengiz Han
(ihtiyar bir 
demirci)

 [1307] Yedi aşiret 
beyi

siyah kece 
halı ???

Hethum
Sela 2003: 
29−30

???  [1307]

Yüksek rüt-
beli kişiler 
ve Cengiz 
sülalesinin 
üyeleri

siyah keçe ???
Hethum
Sela 2003: 
29−30

Çekre Han?
(Toka Temür 
sülalesi)

1414 
[1426’dan 
sonra]

??? beyaz keçe, 
altın kılıç ???

Johann 
Schiltberger
1859: 104

??? 15. yüzyıl 
başlangıcı dört emir siyah keçe ???

Ibn Arabşah
Freytag 1832: 
234–235

Hrıstiyan kaynaklar arasında en eskisi, Papa’nın elçisi olarak Moğol 
İmparatorluğu’na giden Carpini ve Saint Quentin’in raporlarıdır. Carpini, 
Güyük’ün Karakorum’da bulunur ve han seçimi hazırlıklarını yazar ama kendisi 
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merasimi görmez ve büyük bir olasılıkla daha sonra ne olduğuyla ilgilenmez de. 
Kesin olan raporunda bunu anmadığıdır. Saint Quentin, yalnızca Kafkas bölgesi-
nin Moğol başkomutanı Baycu Noyan’ın ordusuna kadar gider, bu yüzden onun 
bilgileri de ikinci kişilere dayanıyor. 

Ermeni Prens Hethum, kendi açıklamasına göre Cengiz Han ve ilk Moğol 
Hanları Tarihi’ni Tatar kroniklerini temel alarak yazar. Hethum’un hangi Tatar 
kroniklerini kullanmış olduğu bilinmemekte. Hethum, Cengiz Han’ı Moğolların 
Gizli Tarihi’nden bilinen genç, etkileyici bir lider olarak değil zavallı, kocamış 
bir demirci olarak betimler. Cengiz’e rüyasında zırh giymiş, beyaz atlı bir şövalye 
görünür ve ona adıyla hitap ederek Tanrı-i Teala’nın Tatarlara hükmetmesi için 
onu seçtiğini söyler. Efsane, Moğolların Gizli Tarihi’nden bildiklerimizin tam 
tersi olduğundan dikkate almıyoruz. Hethum, 1265’ten sonra iki Moğol hanının 
tahta çıkışında şahsen bulunduğunu iddia eder. 1265’ten sonra yalnızca İlhanlı 
hanlarından söz edilebilir. Bu durumda bilgiyi doğru olarak kabul etmek mümkün 
değildir çünkü yukarıda da gösterildiği gibi İlhanlılarda han keçe üstünde tahta 
kaldırılmamış, yalnızca Moğol türü koldan tutma uygulanmıştır. Üçüncü kaynak 
olarak ise amcası Kral I. Hethum’u gösterir.12 Kral I. Hethum 1254/55 yılında 
Möngke Kağan’ın yanına Ubudiyyet Anlaşması’nı yenileme ve Ermeni kilise-
sine vergi muafiyeti amacıyla gider. Hanın ordusunda elli gün geçirir. Moğolla-
rın durumu konusunda haklı olarak ondan bilgi beklenir ama bu tür bir kaynak 
günümüze dek ortaya çıkmamıştır. Bu yüzden Hristiyan kaynaklar, Moğollarda 
han kötermeyle ilgili bir kanıya varmaya uygun değildir. Bununla birlikte önemli 
bilgi tohumlarını da içerir: Örneğin Saint Quentin’de okuduğumuz hanın karısı 
ile beraber keçe üstünde tahta kaldırılması Babur-name’den de desteklenir. PP 
Babur Saint Quentin’de ve Schiltberger’de görülen kılıç motifi de buna benzer 
bir bilgi tohumu olabilir ve belki de Müslüman hükümdarların tahta çıkma gele-
neğinden olan kılıç kuşanma taklid-i seyf merasimiyle ilintili. PP Schiltberger 
Keçenin siyah rengini sorgulamıyorum bile çünkü birbirinden tamamıyla farklı 
iki kaynakta, Hethum’da ve İbn Arabşah’ta veri bulunmaktadır. İbn Arabşah ço-
cukken Timur’a esir düşer ve Han’ın ölümünden sonra Moğolistan’da ve Altın 
Orda’da yıllarca yaşar, sonra Edirne’de Osmanlıların hizmetine girer. Farsçayı ve 
Türkçeyi iyi öğrenir. İbn Arabşah hangi hanın tahta çıkma töreninde bulunduğu-

12 “Moi, qui ai rédigé ce livre, j’ai appris de trois façons ce que contient la troisième partie. Les 
débuts de Gengis Khân, je les raconte d’après ce que disent les histoires des Tartares. Du 
Mangu Khân jusqu’à la mort d’Hulagu, je dis ce que j’ai appris de monseigneur mon oncle, 
Héthoum, roi d’Arménie, de bonne mémoire, qui racontait soigneusement à ses enfants 
et à ses neveux ce dont il avait été témoin et nous en faisait garder mémoire par écrit. Et 
d’Abaqa Khân, fils d’Hulagu, jusqu’à la fin de la troisième partie de ce livre où se termine 
l’histoire des Tartares, je parle en témoin, présent lors des événements et je peux attester de 
la vérité de ce que j’ai vu. [Hayton/Deluz 1997: 856]. Ez a rész Hethum eredeti, ófrancia 
nyelvű munkájában nem szerepel, csak a Falcon által készített latin nyelvű változatban [La 
Flor des Estoires... 334. latin].
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nu veya hangi hanın merasiminden bahsettiğini açıkça belirtmez ama yazdıkları 
Cuveyni ve Raşideddin tarihlerindeki merasimi hatırlatır. Moğolların gelenekle-
rinden, töreden, yasadan, güneşe doğru diz çökmekten, para ve hediye dağıtılma-
sından ve şarap içilmesinden söz eder. Bunun için ilk okumada doğru gibi görünür 
ama dikkatlice bakıldığında İbn Arabşah’ın Fars tarihçilerin eserlerinden parçalar 
alıp bunları kendi bilgileriyle yoğurduğu görülür. İçinde tek bir orijinal öge var-
dır: Siyah keçe. Keçenin rengi, merasimin Altın Orda hanlarıyla ilgili olmasını 
mümkün kılmıyor çünkü onlarda keçe her zaman beyazdır. Büyük bir olasılıkla 
Moğol geleneklerini çok sonra da sürdüren ve İbn Arabşah’ın da gidip geldiği 
Moğolistan’ı düşünmemiz gerek. Belki de Hethum’un siyah keçe ile ilgili verisi 
de Moğolistan’la ilgilidir. 

Bütün bunlardan sonra şu soru haklı olarak akla geliyor: Acaba asıl merasim 
hangisi? Moğol ya da Türk çeşidi mi, yoksa ikisinin karışımı mı? Sela’nın var-
sayımına göre aslında Moğol İmparatorluğu’nda da hanların keçe üstünde tahta 
geçirme merasimi olmalıydı, ancak Müslüman tarihçiler bunu gizlediler ve bu 
barbar geleneği reddettiler. Müslüman yazarların Moğol töreyi reddetmeleri ve 
Cengiz Han’ın yasalarına karşı koymaları konusundaki tutumlarıyla ilgili olarak 
Sela’ya bir taraftan hak versek de diğer taraftan aynı yazarlar kuşak çözme, güne-
şe doğru üç kez/dokuz kez diz çökme, şarap içme ve benzeri diğer barbar ritüelleri 
niçin saklamadılar? Cengiz Han’ın atası Bodonçar’ın doğaüstü doğumundan ise 
hiç bahsetmiyoruz bile.

Bana göre yukarıdaki soruları, yalnızca liderin meşruluğu ve toplumun ge-
lişmişlik düzeyi arasında ilgi kurarak cevaplamak mümkün. Kabile toplumunda 
Cengiz soyundan gelen birisi boyun beyleri tarafından meşrulaştırılır ve keçe üs-
tünde oruna geçirilir. Moğol İmparatorluğu’nun kağanı kutsal oya sahiptir; han-
lığa ceddini Gök seçmiştir, kara kişiler değil; yalnızca eş düzeydeki aile üyele-
rince imparatorluğunun kutsal merkezine çağrılan kurultayda seçilir ve en yakın 
akrabaları tarafından vücut temasıyla kolundan tutularak tahta çıkarılır. Moğol 
İmparatorluğu’nun merkezi 1270’ten sonra Karakorum’dan binlerce kilometre 
uzaklaşınca kurultay toplanmaz. Hayşan’da gördüğümüz gibi kağanı, Cengiz so-
yundan ama doğrudan aile üyesi olmayan şehzadeler, birleştirilmiş Türk-Moğol 
merasimiyle tahta oturtur. Sela, bunda kabile aristokrasisinin artan etkisini iyi se-
zer. Gerçekten Hayşan’ı kağan kaldıran emirlerin hangi boydan geldiğini incele-
diğimde üçte ikisinin boyunun Türk olduğunu fark ettim. Bu durumda Hayşan’ın 
niçin birleştirilmiş Moğol−Türk geleneklerine göre keçe üstünde meşrulaştığı an-
laşılır ama Hayşan’ın olayından Moğol İmparatorluğu’ndaki tüm hanların mera-
simiyle ilgili bir sonuca ulaşamayız, başka bir deyişle Moğol İmparatorluğu’nda 
hanın tahta çıkarılmasının keçe üstünde yapıldığını tasavvur etmeye gerek yoktur. 
Kaynaklar iki geleneğin paralel olarak yan yana yaşadığını göstermektedirler: 
Moğol ve İlhanlı hanları sağ ve sol kolundan, Türk hanları ise keçe üstünde kal-
dırılarak tahta oturtulur. 
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Moğol İmparatorluğu’nun batı topraklarında Avrupa’da kurulan halefi dev-
letlerde, hanlar Cengiz soyundan geldikleri için meşruluğa sahiptir. Bu hanlık-
larda hanları her bir sülalenin bayrı elleri yani sülaleyi destekleyen dört boyun 
beyleri seçip tahta kaldırmada yetkilidir: Örneğin Toka Temür sülalesinin hanları 
genellikle Şirin, Barın, Argın, Kıpçak boylarından Karaçı Beyleri olarak adlan-
dırılan beyler tarafından beyaz keçe üstünde tahta kaldırılır ve memleket birlikte 
idare edilir. Han seçiminde yer alma, yönetimde de pay sahibi olmayı sembolize 
eder. 

Yayık Nehri’nin doğusunda ise zamanla kabile hanedanları iktidarı gasp 
ederler: Hiva’da Kongratlar, Buhara’da Mangitler, Kokand’da Ming boyu iktidarı 
ele geçirir. Hanlar, Cengiz yasasına atıfta bulunarak zayıf meşruluklarını beyaz 
keçe üstünde tahta kaldırma ile güçlendirir; böylece Cengiz soyundan gelme ek-
sikliğini doldurur. Yukarıda gördüğümüz gibi han seçimi tek bir boyun ayrıcalı-
ğındaysa merasime katılanlar çoğu kez saray halkı ve dini elitin temsilcileridir.

Daha yüksek düzeyde toplumsal yapının oluşmadığı yerlerde, örneğin Ka-
zak Cüzlerde, tüm halk liderin yasallaşmasında pay alır. Boyun beylerinden sonra 
halk da yeni lideri beyaz keçe üstünde kaldırır, keçeyi kesip parçalar ve bir parça-
sını merasime katılmasının kanıtı olarak saklar. PP Ablay Han merasimi 

Bozkırın iki kanadının tarihi niçin farklı gelişir, kabile hanedanları Cengiz 
soyundan gelenleri niçin ve nasıl iktidardan uzaklaştırır? Belki de doğu kanadın-
daki hanların batı hanlıklarındaki Karaçı Beyleri gibi katı destekçileri olmadı-
ğından meydan kabile hanedanlarına kalmıştır ama bu yalnızca bir olasılıktır ve 
sorunun çözümü daha uğraş gerektirmektedir. 
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ÁRMIN VÁMBÉRY VE TÜRKÇEDEN MACARCAYA  
DİL DEĞİŞTİRME

Klára SÁNDOR

DİL BİLİMCİ OLARAK VÁMBÉRY 

Macar dilinin Türk dilleri ailesine dâhil olduğuna ulusal gururla dişiyle tırna-
ğıyla tutunduğu öne sürülen Ármin Vámbéry’nin adı, son yüzyılda Macaristan’da 
pek çok kişi tarafından ‘naif dil bilimci’ olarak anılır. Ugor-Türk Savaşı olarak 
adlandırılan, gazetelerin sütunlarında bile düzeysizce süren dil bilim tartışması-
nın olumsuz kahramanı olarak okul kitaplarında da yer alır: Vámbéry sonuna dek 
eski, sahte öğretide ısrar eder; karşısında ise mükemmel dilciler Pál Hunfalvy ve 
József Budenz vardır çünkü onlar Macar dilinin gerçekten de Fin-Ugor kökenli 
olduğunu kanıtlayarak yol gösterici bilimi temsil eder. “Türk partili” Vámbéry, 
bunu kabul etmek istemez ve yandaşları zavallı Fin Ugristlere şiddetle saldırır. 

Ancak tüm bunlar yalnızca bir mitos: Bu resmi, bilimsel paradigmanın galip 
temsilcileri çizer. Bu yüzden Hunfalvy’nin yanılgıları bile dışta kalır: Hunfalvy 
uzun süre Hun-İskit akrabalığının coşkun taraftarıdır ve 1856’da bile Dakotaca-
nın Hint-Avrupa, Sami ve Altay “dil türlerine” yakın olduğu kanısındadır. Yal-
nızca Vámbéry tarafında savaşa giren yazarların değil “Fin partililerin” bile sert 
yazılarından çok söz edilmez. Vámbéry yalnızca soylu kökenden dolayı Türk-
lerle sıkı ilişkiler varsaymış olmasıyla kesinlikle suçlanamaz; çünkü bazıları 
“dar görüşlü ve çocuksu ulusal kendini beğenmişlikten” dolayı ‘Asyalı akraba-
lığa, Fin Ugor akrabalığından daha çok kıymet veriyor’ diye bizzat kendi yazar. 
Kuşkusuz Vámbéry’nin büyük sayıda hatalı düşünceleri vardı, etimolojilerinden 
yalnızca küçük bir bölümü –neredeyse üçte biri– daha sonra doğrulanabilmiştir 
ama çağdaşlarının çoğunun da daha büyük etki gösteremediği unutulmamalıdır: 
Vámbéry’nin çalışmaya başladığı ilk dönemlerde daha sonra tarihsel dil bilimin 
temel taşı olacak pozitivist kesinlik kriterleri henüz yoktu. Sözcük tarihi çalışma-
ları için günümüzde dayandığımız ölçütlere uygunluğu mümkün kılan yayımlan-
mış kaynaklar, hatta sözlükler bile bulunmamaktaydı. Bu yüzden Vámbéry’nin 
de iyi sözcük denklikleri olduğunu, diğer taraftan Hunfalvy’nin ve Budenz’in de 
daha sonra kanıtlanamayan sözcük etimolojileri olduğunu söylemek önemli. De-
mek ki resim; bu konuda siyah da değil, beyaz da.
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Vámbéry’nin dil bilimsel uğraşları salt köken bilim ve karşılaştırmalı dil bi-
lim açısından değerlendirilmediğinde ise bu, daha da doğrudur. Vámbéry’nin o 
zamanlar biçimlenen pozitivist dil tarihi kurallarınına sıkıca uymaması ama dilin 
toplumsal ve tarihsel çerçevesini çağdaşlarından daha fazla dikkate alması bu res-
mi çarpıtır. Bu raslantı sonucu değildir çünkü Orta Asya Türklerinden de önce-
likle etnograf olarak veriler toplar. Demek ki daha çok sonradan antropolojik dil 
bilimcinin ortaya çıkacağı yöne eğilir: Orta Asya’daki “katılarak gözlem tekniği” 
mükemmel derecede başarılı olmasaydı bunu yaşamıyla öderdi. Dil ve etnik iliş-
kisini çağdaşlarından çok daha açık görmesi bununla açıklanır –bunu vurgula-
makta yarar var çünkü daha az biliniyor–. Örneğin Hunfalvy, halk ve dilin kökeni 
ile tarihinin aynı olduğundan asla vazgeçmez. 1883’te şöyle yazar: “Halkların et-
nik kökenini söz konusu dilin kökeniyle bir tutmak gerekir.” Vámbéry, bu sürdü-
rülemez görüşü çoktan aşmıştır çünkü bir halkın oluşumunun süreç olduğunu ve 
dilin devamlılığından bağımsız olarak etnik karışımla birlikte gittiğini tam olarak 
görür. Hunfalvy’i yukarıda alıntılanan görüşünden dolayı haklı olarak eleştirir de. 

Demek ki adalet ve tarihî vefa, Vámbéry’i yalnızca siyah renklerle boyama 
mitosundan kurtarmamızı gerektiriyor. Her topluluğun kendisini iyi, karşı tara-
fındakini kötü renkte gösteren mitoslar üretmesi doğaldır. Vámbéry ile Hunfalvy 
ve Budenz arasındaki bilimsel tartışmayı inanç tartışması olarak niteleyenler de 
böyle yapar ama mitosların taraflı ve dolayısıyla Vámbéry hakkında oluşturulan 
ve halkta yaşayagelen resmin de çarpıtılmış ve tek yönlü olduğunu bilmemiz ge-
rekir. Son yıllarda Vámbéry’nin önyargılı resmini değiştirme konusunda büyüdü-
ğü şehir olan Dunaszerdahely’deki Vámbéry Derneğinin Vámbéry’nin çalışma-
larını tanıtan çabaları, önemli değişimler sağlar; ayrıca Vámbéry’nin kitaplarının 
yeniden yayımı da çok önem taşır. Vámbéry’nin ölümünün 100. yılı dolayısıy-
la ilan edilen Vámbéry’i Anma Yılı kapsamındaki programlar, yayımlar –hem 
Macaristan’da hem de yurt dışında– sonunda Ármin Vámbéry’nin Macar bilim 
tarihindeki ona yakışan yere gelmesine önemli katkıda bulunuyor. 

Ármin Vámbéry’yi yalnızca halk bilim betimlemeleri, metin yayımları, yol 
açıcı filolojik çalışmaları yönünden değil diğer yönlerden de tanımanın zamanı 
gelmiştir. Vámbéry’nin dil bilimci olarak nasıl bir miras bıraktığı da yeniden de-
ğerlendirilmeyi hak ediyor. Bu yazıda; bunun bir ayrıntısıyla Vámbéry’nin büyük 
sayıdaki Türkçe ödünç sözcüğün, eski bir Türk etniğin Macarlara karışıp içlerinde 
erimeleri sonucunda Macarcaya girmiş olabileceği görüşüyle ilgileneceğim. Bu 
sorunun ilginç yanı, Macarcaya giren Türkçe sözcüklerin eski bir Türk etniğinin 
dilinden yadigârlar olabileceği savının daha sonra çok kez ortaya çıkmasıdır. 

VÁMBÉRY’NİN DİL DEǦİŞTİRME KURAMI 

Genel kanının tersine Vámbéry, asla Macar dilinin bir Fin-Ugor dili de ol-
madığını söylemez: Macarcayı sonuna dek Fin-Ugor ve Türk dili olarak kabul 
eder. Onun çağında bu bakışta hiçbir çelişki yoktur çünkü Altay ve Ural dilleri 
çok daha geç bir zamanda bile birbiriyle ilişkilendirilir. Vámbéry, Macarca’nın 
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Türk mü yoksa Fin-Ugor dilleriyle mi daha yakın akraba görüşünü pek çok kez 
değiştirir. A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyeztetések (Macar ve Türk-
Tatar Dillerinde Sözcük Denklikleri) adlı 1869’da yayımlanan çalışmasında Ma-
carların kökeni Fin-Ugor, Türklerle akrabalığı ise daha geç diye görüşünü açık-
lar. József Budenz –kendinin önceki görüşlerine de karşı çıkarak- kitap hakkında 
sert bir eleştiri yazınca Vámbéry, eleştiriyi de dikkate alarak görüşünü yeniden 
gözden geçirir. 1882’de A magyarok eredete (Macarların Kökeni) adlı kitabında 
Macar dilini ve halkını birincil olarak Türk, ikincil olarak Fin-Ugor sayar ama 
daha sonra eski görüşüne döner: 1895’te yayımlanan A magyarság keletkezése és 
gyarapodása (Macarların Ortaya Çıkışı ve Çoğalışı) ve ölümünden sonra yayım-
lanan A magyarság bölcsőjénél (Macarların Beşiğinde) adlı kitaplarında Macar 
dilinin gövdesi ve dil bilgisinin ağırlıklı bölümü Fin-Ugor, söz varlığı ise büyük 
ölçüde Türk diye yazar. Vámbéry bunu Macarların karışık bir halk ve biçimlenen 
yeni halkın egemen sınıfının etniğinin ise Türk olduğu şeklinde açıklar. Etnik 
akrabalıktan değil yalnızca dilsel akrabalıktan söz ettiğine çünkü Avrupalı diğer 
halklar gibi Macarların da pek çok etniğin karışmasından ortaya çıktığına da, dik-
kat çeker. Özetlemesine göre:

“...Macar halkı ve dilinin gelişim sürecinin en başında ön planda Türk’ten 
çok Ugor öge vardır; ama Macar dilli etniğin daha sonraki gelişimi konusunda 
bunu söylemek mümkün değil çünkü bu sırada Türk öge belirleyicidir ve aile 
yaşamıyla, dinle, devlet yönetimiyle, askerî teçhizatla, etik ve töresel kavramlar-
la ilgili sözcüklerin büyük bölümü Türkçe kökenlidir. Kısaca şöyle söylenebilir: 
Macarlar, zaman içinde Türkleşen ve dünya tarihine Türk halkı olarak giren Ugor 
kökenli bir halktır.” 

Bu görüş, biraz başka sözcüklerle ifade edilerek özünde günümüzde de sa-
vunulmaktadır. Halkın, dilin, etnik gelişimin yerine bugün bunların değiştiğini, 
dönüştüğünü söylüyoruz; ‘Türkleşti’ ifadesi de tam doğru değil çünkü Macar dili 
günümüzde de Türk dilleri grubuna girmemektedir ama yurt tutan Macarlar ara-
sında Türk etnik bileşenlerin oranının yüksek olduğu doğru olabilir, Macar dilinin 
değilse de kültürüne bakıldığında gerçekten Türkleştikleri de. Ayrıca şu da bir 
gerçek ki IX.- X. yüzyıl dünyası için bu, kesinlikle kuşku taşımaz. Macar dilinin 
yurt tutuş öncesinde çok yoğun Türk etkisine uğramış olması gerektiğini de red-
dedemeyiz çünkü bin yıl sonra bile, hatta sayısız kültürel değişimden sonra da 
günlük dilde çoğu Türkçe kökenli sözcük kullanmaya devam ediyoruz. 

Demek ki Vámbéry, haklı olarak, Macarların bir kısmını oluşturan daha güç-
lü ve örgütlenme yeteneğine sahip olduklarını düşündüğü Türk etnik ögenin dilini 
değiştirdiğini savunur çünkü eğer yurt tutuş öncesi Fin-Ugor dilli Macar halkı-
na Türklerin katıldığını varsayarsak o zaman onların dilini değiştirdiği apaçık. 
Ancak Vámbéry; ona göre daha kültürlü, daha sonraki zamanda sayıca da fazla 
olan Türklerin Ugorların dilini niçin aldığı konusunda bir açıklamada bulunmaz. 
1895’te A magyarság keletkezése és gyarapodása (Macarların Ortaya Çıkışı ve 
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Çoğalışı) adlı çalışmasında daha sonra pek çok kişi tarafından da yeniden gözden 
geçirilen bu kuramı şöyle yazar (aslında da vurgulu): 

“Dilsel olgular temelinde yargılarsak bu dilin iskeletinin Ugor, eti ve kanının 
ise Türk kökenli olduğu görülür; fakat egemenliği altına aldığı Ugorlar, Hunlar ve 
Avarlar adıyla tanınan Türkleri salt zaman içinde mi etkiledi yoksa Ugorların asıl 
soy aitliğinin bu derinlerdeki izi, sayıca çokluğun sonucu olarak da başlangıçtan 
mı kaldı; sanırım buna kesin olarak karar vermek çok zor. [...] asıl Ugor çoğun-
luğun daha çok artan Türk ögelerin etkisinden dolayı etnik açıdan dönüştüğünü 
ama dilsel açıdan kalabildiğini yalnızca şartlı olarak kabul edebiliriz.”

DİǦER DİL DEǦİŞTİRME KURAMLARI

Zoltán Gombocz’un 1912’de yayımlanan çalışması, Macar dilindeki Türkçe 
ödünç sözcüklerin araştırılmasında yeni bir dönem açar. Gombocz, Macar dilin-
deki Türkçe ögeleri dil değiştirmeden sonra kalan “miras” olarak değil, açıkça 
ödünç sözcükler olarak sayar. Gombocz’un saygınlığı tartışmayı kesin olarak so-
nuçlandırır ve dil değiştirme kuramı neredeyse ortadan kalkar. Yine de Macar 
dilindeki yurt tutuş öncesi Türkçe sözcükleri, Vámbéry’ye benzer şekilde Macar-
lara dilsel olarak asimile olan eski yönetici tabakanın dilinden türeten birkaç kişi 
vardır. 

István Zichy 1939’da yayımlanan Magyar őstörténet (Eski Macar Tarihi) 
adlı küçük kitabında, Vámbéry’den daha derli toplu ve daha ayrıntılı olarak ku-
ramını açıklar. Görüşüne göre Kama ve Peçora Nehirleri çevresindeki ormanda 
yaşayan, balıkçılık ve avcılıkla uğraşan Ugor halklarını; daha sonraki Başkurdis-
tan topraklarına sahip olacak göçebe ama kürk ticaretiyle de uğraşan Onogurlar 
egemenlikleri altına alır ve vergilerini kürk ile ödetir. Alt kültür düzeyinde yaşa-
yan Ugorlar “daha fazlasını arzulamazlar”, bu yüzden daha gelişmiş Onugor kürk 
tüccarları, altlarındakilerin dilini öğrenir, daha sonra ise diğer Onugorlar onlardan 
aynı dili öğrenir. Onogurlar daha az gelişmiş kültürü yansıtan Ugor dilinde olma-
yan sözcükleri kendi Türk dillerinden korurlar (Zichy’ye göre Macar dilindeki 
ödünç sözcükler buradan geliyor). Onogurlar doğal olarak iki dilli kalırlar ama 
Ugor (Ural kökenli) dili erken bir dönemde, 5. yüzyıldan önce aralarında yayılır 
çünkü göç sırasında ayrılan, daha sonra Julianus tarafından bulunan Volga Macar-
ları “Ugor Macarcası” konuşur. Aynı zamanda Türk dilini bilme, gittikçe daha az 
sayıda kişi tarafından konuşulsa da 11. yüzyılın ikinci yarısına dek sürer. Zichy’e 
göre Macar boy adları ve kişi adları arasında çok Türkçe kökenli sözcük olması 
bununla açıklanabilir. Zichy, Onugor kökenli Türk dilinin yok olmasının nedenini 
de “Onogur Macarları”na yakın olan Türk dilleriyle, Volga ve Tuna Bulgarlarıyla 
(Tuna Bulgarları Slavlaştığından) ilişkilerin bitmesinde görür.

Demek ki Zichy, etnik karışım konusunda Vámbéry’den çok daha az söz eder. 
Ona göre Macarlar; özünde Onugor Türk’üdür, yalnızca dillerini değiştirmişler-
dir. Ayrıca dil değiştirmenin toplumsal ve kültürel yönlerine çok duyarlı görünen 
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Zichy’nin Türk dilli Onugorların kürk ticareti için basitçe altlarındakilerin dilini 
öğrenmelerini cömertçe savunması özellikle ilginç. Böyle olmuş olsa bile, diğer 
Onugorların kürk tüccarı Onogurlardan “alt kültür düzeyindeki” Ugorların dilini 
hangi nedenden öğrendiğini bile belirtmez. Ayrıca eskiden yalnızca ormanlarda 
yaşayan Ugorlarla kullanılan Fin-Ugor dilinin iki dilli olarak varsaydığı ve etnik-
kültürel olarak Türk olan Macarların göç sırasında niçin baskın diline dönüştüğü 
konusunda da açıklama yapmaz. Kuramı; ayrıntılı ama Vámbéry’nin düşünce-
sinden daha da gerçek dışı çünkü dil değiştirmenin toplumsal, kültürel, politik 
baskınlığı üzerine kurulu nedenlerden bildiğimiz tüm deneyimlere karşı geliyor. 

Uzun zaman sonra 1990’da Tibor Halasi-Kun, dil değiştirme kuramının dü-
zeltilmiş versiyonunu ortaya atar. Ona göre Türk kökenli Macarların dil değiştir-
mesinin nedeni, göçebelerin savaşlardaki insan kaybını telafi etmek için odalık-
larından olan çocuklarını da toplumun tam haklı üyesi olarak kabul etmeleridir. 
Oysa bu çocukları Türk kökenli olmayan anneler yetiştirir, “Macarlar bozkır gö-
çebeleri gibi savaşçı bir toplumda yaşıyordu, çok eşli toplumsal düzende ataerkil 
geleneklerle ve anaerkil dilsel etkiyle” ve “erkekler sık sık uzakta olduğundan 
kadınlar geleneğin sürdürücüsü oluyordu, bu sırada kendi dillerini onları içle-
rine alan topluma ekiyorlardı.” Halasi-Kun’un kuramıyla ilgili olarak da en az 
Zichy’ninki kadar büyük problemler var: Türk anneden doğan çocukların Ugor-
Macar anneden doğan kardeşleriyle, ablalarıyla ilişki kurmadıklarına; hizmetçi-
lerin, odalıkların aynı boydan geldiklerine ve büyük sayıda olduklarına ve ayrıca 
çocukların üvey kardeşlerini, babalarını, ailelerini, soylarını, boylarının Türkçe 
adını bilmediklerine inanmamız gerek; her üç koşul doğrulanamaz ve olanaksız.

Vámbéry, Zichy ve Halasi-Kun’un dil değiştirme kuramı aynıdır ve Macar 
dilindeki yurt tutuş öncesi Türkçe ödünç sözcükleri, Macar boy birliğinin önde-
rinin varsayımsal Türk dilinden Vámbéry, Zichy türetirler; çıkarımlarına göre 
egemen sınıf asimile olur ama ana dillerinden de pek çok şeyi korurlar yani Ma-
car dilindeki ödünç sözcükler bu durumda gerçekten de korunan sözcüklerdir, en 
azından aralarında eriyen Türklerin açısından. Macarcaya giren Türkçe sözcük-
lerin Kabarların dilinden türediğini belirten Sándor Tóth’un görüşü buna benzer: 
Yalnız bu durumda eriyen önder boylardan değil, eriyerek katılmış boyların dilin-
de “korunan eskiler”, ödünç sözcükler yığınıdır.

Zichy ve Halasi-Kun’un kuramı kesinlikle hatalı, dil bilimsel olguların tümü 
her bir ögesi için tersini söylüyor, tarihsel arka planı ise gerçek dışı. Vámbéry 
çok daha ılımlı; masalsı tarih yaratmaz, yalnızca Ugor halkının bir Türk halkıyla 
karşılaştığını ve dilsel değilse de kültürel etkisi altına girdiğini belirtir. Ayrıca 
günümüzde de böyle düşünüyoruz. Türkçe ödünç sözcüklerin gerçekten ödünç-
lemeden değil de bir zamanlar Türkçe konuşan, sonra asimile olan bir halkın 
eski dilinin kalıntıları olduğu konusunda haklı olabilir mi? Tóth’un ortaya attığı 
düşünceyle ilgili de tamamıyla aynı soru geçerli: Macarcadaki yurt tutuş öncesi 
Türkçe ödünç sözcükler, Kabarların dilinin “mirası” olabilir mi? Macar boylarına 
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karışan Türk -ve İranlı- etnik grupların kesinlikle dillerini değiştirdiğini kuşkuya 
yer bırakmayacak şekilde biliyoruz.

TARİHSEL SOSYODİLBİLİM, ÖDÜNÇLEME, ALT KATMAN 

Makalenin devamında tarihsel sosyodilbilim açısından Macar dilindeki 
Türkçe sözcüklerin alt katman bir görüngü olarak açıklanır olup olamayacağı 
incelenecektir. Tarihsel sosyodilbilim kuramının temeli Lyell’in ilkesidir: Dilin 
genel özelliklerinin ve dilsel değişimlerin oluşum süreci, insan tarih boyunca ay-
nıdır. Dili yeniden kurarken (rekonstrüksiyon ederken) tarihsel dil bilimin dilde 
deforme olmuş ve eksik verilerden en iyi sonucu çıkarma sanatı olduğu şeklindeki 
Labov’un notunu da anımsamakta yarar var. Dilsel ödünçlemeler doğasının genel 
betimlemesini içeren çalışmayı, Lyell’in ilkesinin dil bilimsel uyarlaması olarak 
eski Türk-Macar ilişkilerinin araştırılmasına uygulamaya değer. Thomason ve 
Kaufman’ın sayısız, günümüzde de gözlenen dilsel temas betimini temel alarak 
oluşturdukları dilsel temas tipolojisi çalışmaları da bu şekildedir. 

Ödünçleme ve alt katmanın dilsel izinin büyük ölçüde birbirinden farklı ol-
duğu, günümüzde de süren dil etkileşimi araştırmalarından iyi bilinmekte. Bir 
dilin ana dilli konuşurlarının diğer dilden ögeleri kendi diline alması ama asıl 
ana dillerini korumaları ödünçleme olarak adlandırılır. Thomason ve Kaufman, 
dil temasının yoğunluğu temelinde ödünçlemenin karakteristik aşamalarını içeren 
bir skala yapar. Bu aslında bir içerme skalasıdır yani etkileşim herhangi bir aşa-
manın özelliklerini gösterirse ödünçlemenin önceki aşamalarını geçirmiş bulunur 
yani önceki aşamanın özellikleri de vardır. Ödünçleme skalasına göre ilk aşama 
sözcük ödünçlemesidir ve hafif yoğunlukta bile olan yapı (dil bilgisel) ödünçle-
mesinin önünde büyük ölçüdeki sözcük ödünçlemesi bulunur. 

Alt katman etkisi dil değiştirmeden sonra gözlemlenebilen bir görüngü ve 
yetişkin dönemdeki dil öğrenimi sırasında ortaya çıkar: Kritik dönem olarak ad-
landırılan dil öğrenim döneminin bitiminden sonra ikinci bir dilin öğrenilmesi 
genellikle mükemmel değildir. Bir topluluğun yetişkin neslinin çoğu, ikinci dili 
öğrendiğinde böyle olur; istemeden de olsa ana dillerinin anlayışını, ses bilgisel 
özelliklerini yansıtan dil türleri yaratırlar: Çoğunlukla en az bilincinde olunan dil-
sel ögeler, alt katmanda görülür (yabancı bir dili öğrenirken de aynı şekilde olur). 
Bunun için sözcükler, alt katmanın karakteristik olmayan parçalarıdır. Sonraki 
nesil, anne babasından bu yeni dilin asıl ana dilden etkileşimden dolayı değişmiş 
dil türünü öğrenir ve böylece topluluktakiler asıl ana dillerinin izlerini de korur, 
en azından bir süre için. İkinci dil sürekli olarak varsa bu durum daha az olası ve 
yetişen nesil ana dil düzeyinde de öğrenebilir çünkü yalnızca kendi topluluğunun 
önceki nesli tarafından etkileşimden dolayı değişmiş dil türüyle değil, ikinci dilin 
“asıl” türüyle de sürekli temastadır.

Bir dilsel öge bilişsel anlamda ne kadar güçlüyse dilini değiştiren grubun 
onu, yeni dile götürmesi o kadar yüksek bir olasılık. Bir dilsel ögenin bilişsel gücü 
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kullanım sıklığına, yapısal olarak içe yerleşikliğine ve hem bağıl (temastaki diller 
arası) hem yalın (evrensel psikodilbilimsel) anlamdaki belirginliğin derecesine 
bağlı. Özetle bir dilsel ögenin gücü, verilen ögenin birleşimsel sinir ağı ilişkile-
riyle ne kadar sıkı olduğuna bağlı. Alt katman görüngüsü ses ve tümce bilgisinde 
çok sık, söz varlığında seyrek olarak bunun sonucunda ortaya çıkar.

Öyleyse ödünçlemeyi ve alt katman etkisini öncelikle dilsel yerleşikliğin bo-
yutu ve ayrıca bir ögenin dil bilincine ne derece erişilebilir olduğu farklılaştırır. 
Dil bilincine erişilebilir olma, her bir dilsel ögenin konuşur için ne derece kolay 
bölümlenebildiği anlamına gelir: Dil bilincine sözcükler kolayca, ses sisteminin 
içsel kuralları, dil bilgisel ulamlar (dünyayı nasıl, ne şekilde birimlere, alt birim-
lere ayırıyor) ve “yaklaşım” (kipler, zamanlar, çoğul ve tekil kişinin kullanımı ve 
neler “birim” olarak sayılıyorsa) zorlukla erişir. Yeni ögenin eklenebileceği birle-
şimsel ilişki ağı ne kadar gevşekse ayrıca dilsel öge dil bilincine ne kadar kolayca 
bölümlenebiliyorsa ödünçleme olasılığı o kadar fazla olur. Alt katman görüngü-
sünde bunun tam tersi olmaktadır: Dil bilinci her bir ögeye ne kadar zor ulaşırsa 
dil değiştirmeden sonra yeni dilde korunmasının olasılığı o kadar fazla olur.

Ödünçleme bilinçli ya da gizli olabilir (yani konuşurlar kullandığı ögenin 
diğer dilden kaynaklı olduğunun bilincinde olabilir ama bu gizli de kalabilir); 
bunun için Johansson’un terimi kopyalama, geleneksel olarak “ödünçleme” diye 
adlandırılandan bu psikodilbilimsel süreci daha net ifade ediyor. Alt katman etkisi 
olarak kalan ögeler ise gizlidir, konuşurlar kimi dilsel ögelerin eski ana dillerinin 
kalıntıları olduğunun çoğu kez bilincinde değildir. 

Demek ki ödünçlemede dil bilinci açısından kolayca tanınabilen ögeler en 
sıktır; ödünçlemenin ilk aşamasında konuşurlar yalnızca bu tür ögeleri kopyalar-
lar. İşte bu tanınabilirlik, ödünç ögeleri sembolik, kimliği gösteren işlev taşımaya 
uygun kılar: Örneğin ikinci dilin arkasındaki kültür daha saygınsa ödünçlenen 
sözcükler bunun kabulünü, aidiyet arzusunu belirtir çünkü ödünç sözcükler verici 
dili ve aracılığıyla arkasındaki kültürü de sembolize eder. Gizli ödünçlemeye ör-
nek ise anlam ödünçlemesi -ama sözcükler de gizli olarak kopyalanabilir- yoğun 
iki dillilik durumunda şunlar sıktır: Konuşurlar kültürel nedenlerden bağımsız 
olarak basitçe psikodilbilimsel nedenlerden ödünçlerler, kimi sözcükleri ikinci 
dilden daha hızlı seçerler çünkü bazı deyimleri ikinci dillerinde çok daha sık kul-
lanır ya da belirli bağlamda (örneğin mesleki metinde) ikinci dil daha sık kulla-
nılır. Bilinçli ama güçlü kimlik göstergesiyle ilişkilendirilemeyen ödünçlemeye 
örnek, ödünçlemenin en önce saptanan türü olan kültürel ödünçlemedir: Bir grup 
daha önceden bilinmeyen kavramla, nesneyle, olayla karşılaştığında ya da bunlar 
onun için bilinir olmakla birlikte yeni türüyle karşılaştığında öncelikle diğer grup-
tan olayı, alışkanlığı öğrenir ve bunun sonucu kültürel yenilikle ilgili sözcükleri 
de alır.

Dilin bilişsel bağlamının yanı sıra toplumsal, kültürel, politik etkenler de 
-yani dil kullanımının sembolik bağıntıları da- ödünçleme sürecinde çok büyük 
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rol oynar ama alt katman etkisinin oluşumuna dilin bilişsel yerleşikliği yön verir. 
Güçlü basitleştirmeyle; ödünç sözcüklerle beklentileri, değerleri, uyumu söyleye-
biliriz çünkü diğer kişiler de “yabancı sözcük” kullandığımızı fark eder. Alt kat-
man görüngüleriyle ise bunu yapamayız çünkü o konuda bilgi sahibi değiliz. Yeni, 
değişmiş, alt katman etkisini içeren dil türü, elbette oluşumundan sonra kendisi 
de sembolik değer üstlenir ve bütün dil türü gibi, onu kullanan grubun kimliğinin 
belirleyicisi olur ama bunda eski dilden yeni dile niçin tam da bu ögelerin sızdığı 
konusunda toplumsal ve kültürel değerlerin rolü yoktur.

“Macarcada kanıtlanabilen Türkçe etki, Macar etniğinin oluşumunda pay 
sahibi olan Türk etniğinin dilsel kalıntıları olabilir mi?” sorusuna artık kolayca 
yanıt verebiliriz. Yurt tutuş öncesi Macar birliğinde kesinlikle Türk etnik bile-
şen vardı, onlar gerçekten dillerini değiştirdi ama dillerinin izlerini günümüzde-
ki Macar dilinde bulmak mümkün değil. Bu izleri dillerini değiştirmiş Türklerin 
konuştuğu Macar ağızların henüz var olduğu eski zamanda -yani asimilasyondan 
hemen sonra- söz varlığında değil; dil bilgisinde, ses bilgisinde, çeviri deyimlerde 
de aramak gerekiyordu. Söz varlığında bulunan yüzlerce sözcük onların “mirası” 
olamayabilir; günümüzdeki ilişki dil bilimi (contact liguistic) verilerine göre bu 
sözcükler, Macarlara katılan Türklerin dil değiştirmesinden önce, Macar boyların 
Türk göçebe kültürünü tanıyıp aldığında, Macarcaya girmiştir. Öyleyse Türkçe 
kökenli ögeler, daha sonra Macarların içinde eriyen Türklerin aldığı Macar dilinin 
parçalarıydı.

Kabarlarla ilgili kökenlendirmeyi, yine ilişki dil bilimi kanıtıyla çürütebi-
liriz. Erken Türk ögelerin alt katman etkisi olarak değil, ödünç sözcük olarak 
Kabarların dilinden Macarcaya girmiş olması oldukça imkânsız. Bir yandan ço-
ğunlukla göçebe kültür çevresine giren sözcükleri Macarların bozkır yaşamlarının 
sonuna doğru tanımalarını düşünmek zor. Diğer yandan ise Kabarların dilinin, o 
dönemde artık kuvvetlenmiş Macar boyunun dilini güçlü bir şekilde etkilemesi 
mümkün değildi çünkü yeni katılmış ve bu yüzden boylar hiyerarşisinde altta 
bulunan Kabar halkının prestiji yoktu. 

Öyleyse dil bilimsel kanıtlar, bütün dil değiştirme kuramlarının imkânsız ol-
duğunu gösteriyor diyebiliriz. Günümüz Macar dilinde hemen hemen dört yüz 
yurt tutuş öncesi Türkçe ödünç sözcük bulunuyor –ve bu, yurt tutuş öncesinde 
kuşkusuz çok daha fazla olabilir– ve ödünçlemenin kendini daha çok söz varlığın-
da gösterdiğini ama dil değiştirmeden sonraki alt katman etkisine özgü olmadığını 
biliyoruz. Thomason ve Kaufman tarafından araştırılan olgulara, coğrafi ve tarihî 
anlamda Macar yurt tutuşa yakın olan bir şey daha ekleyebiliriz: Slavlar arasına 
yerleşen Tuna Bulgarlarının dilsel olarak asimilasyonundan sonra, egemen sınıfın 
bir zamanki Türk dilinden neredeyse hiçbir sözcük kalmaz.

Ayrıca genel kurallara aykırı düşen birkaç tanınmış örneği de anmakta yarar 
var: Kimi kez dil değiştiren halk, eski dilden yalnızca dil bilgisel ögeleri değil, 
büyük sayıda sözcüğü de korumaya devam eder. En tanınan örnek: Dillerini de-
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ğiştirdikten sonra da eski dillerinden yüzlerce sözcüğü koruyan Normanlar. Dilsel 
olarak asimile olan grubun sosyokültürel anlamda alt değil, üst düzey rolünde 
olduğu bu tür olgular, üst katman olarak da adlandırılır. Bu fark dilsel olarak çok 
önemli: politik ve kültürel üstünlüğün eski ana dillerinden önemli sayıda sözcü-
ğün de kalmasına olanak sağladığı görülüyor. Vámbéry tarafından öne sürülen 
Türkçeden Macarcaya dil değişiminin Bulgar-Slav ilişkisine değil de Norman-
Anglosakson ilişkisine daha yakın olduğunu da belirtmek gerek. Tuna Bulgarları 
politik olarak üstün olmakla birlikte, kültürel olarak Slavların tarım ekonomisi 
üzerine kurulu kültürü karşısında alttaydı. Vámbéry tarafından öne sürülen Türk 
yönetici sınıf ise kültürel olarak da Ugor dilli halktan üstündü.

Elbette alt katman ve ödünçleme birbirini dışlamaz: Daha sonra dilini de-
ğiştirecek grubun asıl ana dilinin dil değiştirmeden önce, diğer dili konuşanlar 
için kaynak dil olarak hizmet ettiği sık görülür. Macar dilindeki Türkçe yapısal 
etkenleri detaylı olarak araştırırsak iki dilsel süreç arasındaki olası oranın tam 
olarak saptanmasına daha yaklaşırız: Bu etkinin daha çok ödünçlemeye mi yok-
sa alt katman etkisine mi özgü olduğu o zaman ortaya çıkar yani öge daha çok 
ödünçlenen mi yoksa daha çok korunan sınıfa mı ait olabilir. (Ögenin hangi sınıfa 
girdiği saptanamadığında bile.) Alt katman etkisinin incelenmesi kendi başına da 
önemli çünkü Macar dilindeki Türkçe ögelerin incelemesinde alt katman etkisinin 
kapsamlı analizi eksiktir. 

Türkçeden Macarcaya dil değiştirme olasılığına karşı tarihsel bir dil kanıtı 
öne sürmek gelenektir. Macar dilindeki Türkçe ödünç sözcükler; Lajos Ligeti ve 
András Róna-Tas’a göre de pek çok Türk dilinden ve büyük olasılıkla Türk dil ta-
rihinin farklı zamanlarından kaynaklanır. Onlar tarafından temsil edilen ve genel 
olarak kabul gören görüşe göre ödünç sözcüklerin önemli kısmı r’li Türkçe krite-
ri, birkaçı ise z’li Türkçe kriteri taşır (oldukça büyük kısmında kriterlerin biri bile 
bulunmamakta ama anlamlarına göre r’li Türkçe sözcüklerle benzer anlamsal çer-
çeveye girdiklerinden dolayı bunların büyük kısmı r’li Türkçe olarak sayılmakta). 
Ligeti ve Róna-Tas r’li Türkçenin içinde iki tarihsel tabaka olduğunu düşünür. Bu, 
Macar dilindeki yurt tutuş öncesi Türkçe ödünç sözcüklerin en az üç farklı verici 
dilden türediği anlamına gelir. 

Bu doğal olarak olası. Ancak tarihsel verilerle ilgili olarak dikkatli olma-
mızda yarar var çünkü dilsel ayrı türdenlik (heterojenite), dili yeniden kuran dil 
bilimcilerini kolayca yanıltabilir. Günümüzdeki değişimlerin incelenmesinden 
bildiğimiz gibi her bir dilsel değişken en az iki farklı varyant içerir; daha eski 
ve daha yeni biçimi ve bunlar aynı dilde, aynı lehçede, hatta aynı konuşurların 
ağızlarında bile paralel olarak –kimi durumlarda yüzyıllarca– yan yana yaşama-
ya devam eder. Bu ise farklı r’li Türkçe dönemden kökenlendirilen sözcüklerin 
Macarcaya aynı Türk dilinden de girmiş olabileceğine dikkat çeker, hatta göçebe 
devlet teşkilatı modellerinden bilindiği gibi (farklı dil ve etnik, ittifak yapısı için 
engel oluşturmaz; daha önce başka başka halklara dâhil olanlar, aynı boya katıla-
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bilir), Macarların tek bir ama pek çok Türk lehçesi konuşan Türk halkıyla ilişkiye 
girdiği kuramsal olarak mümkündür. Bu iletişimi engellemez, ne karşılıklı anla-
şılan Türk dilleri konuşanlar için ne de daha farklı (ya da tümüyle farklı) dilleri 
konuşan halkların bir kısmı için; çünkü çok dillilik günümüz dünyasının büyük 
kısmında olduğu gibi o zaman da doğal bir durumdu. 

Tüm bunlarla Macar dilinin X. yüzyıldan önceki Türkçe ödünç sözcükleri-
nin tek bir Türk halkının çeşitli dillerinden, lehçelerinden geldiğini ileri sürmek 
istemiyorum. Yalnızca klasik tarihsel dil bilimciler için tartışılmaz kanıt olarak 
görünenleri, daha gerçekçi, empirik verilere dayanan dil bilimsel yaklaşımın ke-
sinlikle doğrulayamayacağına dikkat çekmek istedim. 

SONUÇ

Macar dilindeki X. yüzyıldan önceki Türkçe ödünç sözcükler tarihsel sosyo-
dilbilim yaklaşımı yönünden incelendiğinde bu sözcüklerin, eğer politik ve kül-
türel olarak da güçlü baskın Türk grubun dilsel asimilasyonundan sonra kaldığı 
kabul ediliyorsa dil değiştirmeden sonra korunduğu göz ardı edilemez. Bununla 
birlikte bunun olasılığı, ilişki dil bilimi deneyimlerinin büyük çoğunluğu gibi bu 
sözcüklerin ödünçlemeden kaynaklanmasından çok daha azdır. 

Türkçeden Macarcaya dil değiştirmeyi varsayan araştırmacılar arasında ger-
çeklerden en az uzaklaşan Ármin Vámbéry’dir: Macarların niçin dillerini değiş-
tirmediğinin zorlukla açıklanabileceğini işaret eder ama Zichy ve Halasi-Kun’un 
tersine kuramını kanıtlamak için savunulamaz tarihsel arka plan çizmez. Macarla-
rın dili değiştirmemesini, Türk etnik grupların aşamalı katılımıyla ve Macar dilli 
halkın sonuna dek sayısal olarak üstünlüğüyle açıklarken de doğru yerden yakla-
şıyor görünür.

Bir halkın oluşumunun süreç olduğunu ve dilin devamlılığından bağımsız 
olarak etnik karışımla birlikte gittiğini çağdaşlarından çok daha iyi görür. Genel 
olarak da etnografik yaklaşımı dile uygulaması ona özgüydü ve bunun sonucu 
olarak sayısız bağıntısıyla çağdaşlarının önüne geçti. Etimolojik önerileri çoğu 
kez hatalıydı ve eleştirilmeyi hak etmişti ama dilsel yaklaşımı çok daha modern-
di; günümüz dil bilimine, sözcükler dışında dili ve bu dili konuşan topluluğu bile 
görmeyen diğer kişilerden çok daha yakındı.
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ÁRMIN VÁMBÉRY VE İRAN

Miklós SÁRKÖZY 1

Ármin Vámbéry’nin döneminin Fars ülkesiyle ve günümüz İran’ıyla kuru-
duğu bağlantılar, yaşamının ve verdiği başyapıtın müstesna bir bölümünü teşkil 
eder. Türkolojiye, eski Macar tarihine ve yaşadığı dönemdeki Orta Doğu’nun ka-
derine ilişkin yaptığı araştırmalar, onun verdiği bilimsel eserlerin müstesna bir 
üçlemesini oluştururken tarihî İran bunların hiçbirinde mutlak olarak başrolü oy-
namaz. Dönemin Osmanlı İmparatorluğu onun çok daha fazla ilgisini çekmiş ve 
dünyadan yalıtılmış hâlde bulunan Orta Asya onu daha fazla heyecanlandırmış, 
ne var ki araştırmaları ve yolculukları sırasında Osmanlıları Orta Asya’dan ayıran 
İran’a her seferinde “toslamıştır”.

Bu önemli İslam ülkesi, Vámbéry’nin bütün bilimsel ve gündelik çalışmala-
rında düzenli olarak karşımıza çıkar. Vámbéry, bir Türkolog olarak da (eski) İran 
dünyasının derin izler bırakan birikimini göz ardı etmemiştir. İçinde Türk askerî 
seçkinler ve Fars memur zümresinin belirleyici rol oynadığı yaklaşık bin yıllık 
birlikte yaşam deneyimine sahip Türk-İran uygarlığı, Vámbéry’nin döneminde 
son on yılını yaşar. Birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılamayacak bu iki 
etnik öbeği çok iyi tanımasından ötürü Vámbéry’yi dönemin Macaristan’ı için en 
başta gelen İran uzmanı olarak görmekteyiz. 

Ármin Vámbéry ve Şah Nasirüddîn’in İran’ı- Vámbéry’nin İran Eleştirisi

Vámbéry’nin kendisine gelince, onun Eski İran’la bağlantılı olarak iki taraflı 
bir bakış açısının olduğu söylenebilir. Kaçar dönemindeki İran’ın durumu hakkın-
da toplumsal, devlet işleriyle ilişkili ve sosyal konularda olumsuz, kültürel sahada 
ise olumlu bir görüşe sahiptir. 

Ármin Vámbéry, ilerlemeye ve Batı uygarlığına karşı koşulsuz bir inanca 
sahip, Doğu’da ise uzunca İstanbul ziyaretleri dolayısıyla daha ziyade Türk dostu 
olarak nitelendirilebilecek bir Doğu bilimcidir. Eserlerinde, İngiliz ve Osmanlı 
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devletleri taraftarı siyaset, daima bir dayanak olarak kabul edilebilecek adanmış-
lık ve 19. yüzyılın laik, teknik ilerlemeye duyulan sarsılmaz inancı hâkimdir.

Vámbéry, bu yaklaşımlarında kendi kişisel kaderinden yani Yahudi olmasın-
dan dolayı hiç de az etkilenmiş değildi. Vámbéry’nin Müslüman Doğu ve bunun 
içinde bulunan İran hakkında ifadesini bulan, genel eleştirilerini belirleyen de işte 
bu bakış açıları olmuştur.

İşte bütün bunlara topluca bir göz atılınca gerçekten, dönemin İran’ına ve 
Farslara, yumuşatarak ifade etmeye çalışsak bile, içi hiç ısınmamış gibi görünür. 
Eserleri dönemin İran Devleti’ni ve halkını şiddetle eleştiren notlarla doludur. 
Toplumsal, ahlaki ve teknik gelişmişlik düzeyi hakkında, çok daha fazla hoşuna 
giden Osmanlı’nın durumuyla karşılaştırmalar yaparak genel itibarıyla özetleme-
ler yapar. 

Gelgelelim, Vámbéry’nin bu yönde yazmış olduğu notları okuyarak başımızı 
iki yana sallamadan önce, böylesi yargıların yalnızca dönemin Macar gezginleri-
nin bir özelliği olmayıp o dönemde, o ya da bu millet veya ülke hakkında bugün 
artık neredeyse hiçbir elle tutulur yanı kalmamış genellemeci ifadeler öne sürme-
nin yaygın bir uygulama hâlinde bulunduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Şayet 
E[dward] G[ranville] Browne’ın A Year amongst the Persians adlı çalışmasına bir 
göz gezdirilecek olursa orada da Browne’ın onca Doğu sempatizanlığına karşın 
bile yerli halka ilişkin olarak hiç de öyle onların gururunu okşayacak ifadeler 
kullanmadığını gösteren tespitlerle muhakkak karşılaşılacaktır.  

Şayet Sven Hedin’in 1913 yılında Macaristan’da da yayımlanan Utazás 
Perzsia sivatagain keresztül India felé  (İran Çöllerinden Hindistan’a Seyahat) 
adlı iki ciltlik eserini kitaplık raflarından indirirsek çeşitli halk topluluklarına iliş-
kin olarak Vámbéry’ye rahmet okutacak yoğunlukta acıma dolu, olumsuz ifade-
lerle karşılaşırız. Görülen o ki burada, yalnızca kişisel kanılarla karşılaşmıyoruz, 
Vámbéry’nin notlarında aynı zamanda bir yerde o dönemin Batı bilim dünyasının 
Kaçar dönemi İran’ı hakkında geliştirdiği hiç de gurur okşayıcı olarak nitelendi-
rilemeyecek ses tonunun yankılandığına tanık oluruz.

Vámbéry’nin  İran’da  Geçirdiği  Sürenin  Bir  Değerlendirmesi 

Vámbéry aşağı yukarı beş yıl Türkiye’de kaldıktan sonra 1862’nin Mayıs 
ayında İran’a gitmek için yola koyulur. Geçtiği yola bakılırsa o zamana değin ar-
tık iyice öğrendiği İran’ı, aslında “geçit resmi güzergâhı” olarak görmüştür çünkü 
Vámbéry’nin asıl hedefi, çarın fethinden önceki son anlarını yaşamakta olan Orta 
Asya’ya seyahat edebilmek, oradaki ilişkiler ağını çözebilmek ve eski Macarla-
rın tarihinin oralara uzanan bağlarını keşfedebilmektir. Bu ilk amaç, bütün süreç 
boyunca Vámbéry’nin düşlerini süslemiş, hiçbir şey onu bu hedefinden alıkoya-
mamıştır, hatta İran ülkesi ve Fars kültürü gibi böylesine kadim bir uygarlık bile. 

Bununla beraber Vámbéry’nin İran’da geçirdiği vakit beklediğinden uzun 
sürer. Vámbéry’nin İran’a gerçekleştirdiği yolculuk, Orta Asya seyahatinin öncesi 
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ve bunu takip eden dönem olmak üzere temelde iki bölümde incelenebilir. İran’da-
ki ilk dönem, 1862 yılı Mayıs sonundan 1863 Mart ayı sonuna kadar yaklaşık on 
ay sürerken; ikinci dönem, Orta Asya seyahatinin hemen ardından 1864’ün Ocak 
ve Nisan ayları arasında üç aydan uzun sürer. İkisi birlikte Vámbéry, on üç ayı 
geçkince bir süreyi dönemin İran ülkesinde geçirir.

Biraz uzayan bu kalış süresi bir yerde zorunluluktan da ileri gelmiştir, zira 
Vámbéry elinden gelse hiç durmaksızın Orta Asya’nın keşfi için yola koyulabilir-
di. Ne var ki Batı Afganistan’da bulunan Herat kentinde patlak veren çatışmalar 
yüzünden beklemesi gerekmiş, işin aslına bakılırsa Vámbéry’nin İran’da kalış sü-
resini 1862’nin Temmuz ve 1863’ün Mart ayları arasında altı aydan fazla süreyle 
uzatan da bu olmuştur. 

Ancak Vámbéry, beklenmedik bir şekilde uzayan İran yolculuğu sırasında da 
boş durmaz. Olanaklarının zamana bağlı kısıtlılığını göz önünde bulundurarak ve 
asıl hedeflerini bir an olsun aklından çıkarmadan meşhur kuzey-güney yönlü İran 
gezisine başlar. Tahran’dan, ta günümüze kadar da pek iyi bilinen ve kullanılage-
len kuzey-güney güzergâhından ilerleyip Kum, Kaşan, İsfahan, Abade, Pasargada 
ve Persepolis’e uğrayarak ta Şiraz’a kadar gider; ardından da aynı yolu kullanarak 
geri dönüp 1863’ün Ocak ayında yeniden Tahran’a ulaşır. 

Avrupa etkisine olabildiğince yüzeysel biçimde maruz kalan Kaçar döne-
mi İran’ındaki toplumsal dengeler ve bugün artık tümüyle ortadan kalkmış olan 
eski Fars yaşam tarzı, her türlü sızlanmasına karşın, Vámbéry’nin oldukça güçlü 
biçimde dikkatini çeker. Bunlar içerisinde zihnini, özellikle İran’da bir yenilik 
olarak kendisini etkileyen 12 imamlı Şii İslam kurumları ile kutsal ziyaret ve hac 
noktaları meşgul etmiştir. Vámbéry’nin gayet iyi tanıdığı Sünni Osmanlı Devleti 
ve aynı şekilde büyük çoğunluğu Sünni olan Orta Asya’ya karşın İran Şii İslam’ın 
12 imamlı kolunu izlemiştir. 

Vámbéry ile İran’daki Şia arasındaki ilişki alabildiğine zıtlıklarla doludur. 
Bir yandan tıpkı Küzdelmeim (Mücadelelerim) adlı eserinde ve başka yerlerde de 
dile getirdiği üzere, Şiilerin resmî olarak bir Sünni olan kendisini tartan bakışları 
o zamana kadar Sünni çevrelerde yaşamış Vámbéry’yi şaşkına çevirir ve onu kıs-
men itidalli olmaya iter:

“Yani Fars topraklarına ulaşmamla birlikte bu zamana kadarki maddi mese-
lelere ve mücadelelere bir de ruhsal sıkıntılar eklenmişti. Koi sokaklarında ve çar-
şı pazarlarında karşımdan gelen Farsların o öfke dolu, kindar, hakir gören bakış-
larının içimde uyandırdığı duyguları asla unutamam. İnsanlar burada da Türkçe 
konuşuyorlar ama dupduru İstanbul telaffuzumla ağzımı açıvermem benim Sünni 
olduğumu ele vermeye yetiyor da artıyor bile. Bu öfke su götürmez biçimde, Türk 
topraklarında Şii konukları adım adım izleyen o incitme ve hiddetlendirmenin 
intikamıydı; ne var ki ben, bu insanlara ne yaptım, Ali’nin peygamber mirasından 
mahrum edilmesinde benim ne kabahatim vardı ki diye kendi kendime sormak da 
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hakkımdı [...] dahası bu bağnaz halk para konusunda da benim canımı yakmıştı. 
Sormak lazımdı: Acaba Sünniler de tıpkı ancak çok uzun ve hararetli tartışma-
ları bedel olarak ödedikten sonra dağıtabildiğim o görüşte olduğu gibi, beden-
sel temasın günah sayıldığı Hristiyanlar gibi necis, yani kirli insanlar mıydı?” 
(Vámbéry, 1905, 145-146.)

Gelgelelim, işte tekrar tekrar yaşanan bu acı deneyimler, Şiilerin Vámbéry 
tarafından fanatik olarak nitelendirilen dindarlıkları, yönetici imamların yozluk 
ve yolsuzluğuna dair atıflar yanında farklı farklı Şii inancına ait kutsal hac ve zi-
yaret mekânlarına ve yüksek yöneticilere gerçekleştirdiği ziyaretler, Vámbéry’nin 
bütün İran günlüğünün özel bir çalışmaya değer ayrıntılarını oluşturur. Eğer be-
timlemeleri dikkatle okunacak olursa Vámbéry’nin hem İran seyahatnamesinde 
hem de yaşamının son demlerinde kaleme aldığı Küzdelme im (Mücadelelerim)’de 
Şii İslam’dan da yer yer apaçık bir hevesle söz ettiği görülür. 

“Bu insanlar, kendi Fars mikrokozmosunda mutlulardı ve Akondlarla (din 
bilginleriyle) yaptığımız tartışmalarda geçirdiğim saatler benim için özellikle 
unutulmazdı. Büyük sarıklı imamlar temel olarak din meselelerindeki serbest yo-
rumlu yaklaşımlarıyla benim dikkatimi çektiler, zira Muhammed ve din hakkında 
hiçbir bağnazlık olmaksızın, tümüyle tarihsel bakış açıların hakkında konuşuyor-
lardı.” (Vámbéry 1905, 156-157).

O zamana kadar Sünni çevrelerde yaşamış biri olarak Vámbéry; İran’daki Şii 
yönetici zümreyi ve onların kurumlarını, kutsal ziyaret yerlerini bulmaya alabil-
diğine özel bir önem atfetmiştir. Denebilir ki döneminin okuyucularına bu yönlü 
ziyaretleri hakkında bilgiler aktarabilmek için tek bir fırsatı bile kaçırmamıştır. 
Seyahati boyunca “Sünni”liğini yüzüne vurmaya cüret eden Şiilerle birçok defa 
dinle ilgili tartışmalara girişir fakat öte yandan Vámbéry, örneğin, XIX. yüzyılın 
ikinci yarısındaki belki de en etkili İsfahanlı Ayetullah Aka Borozg ile geçirdiği 
konukluktan olduğu gibi, ileri gelen Şii din adamlarına yaptığı şeref ziyaretlerin-
den de büyük bir saygıyla söz eder.

İyice incelendiğinde Vámbéry’nin, Fars ülkesinde geçirdiği bu bir yılı aşkın 
süre içerisinde hemen hemen bütün dikkate değer Şii kutsal ziyaret mekânlarından 
geçtiği görülür. Belki şaşırtıcı olacak ama yukarıdaki bilgiler ışığında Ármin 
Vámbéry’nin kabaca bir yıllık süre zarfında hem o dönem hem de günümüz 
İran’ındaki herhangi bir dindar Şii için en softaca davranış olarak kabul edilebi-
lecek her şeyi yaptığı yani İran içinde bulunan en önemli Şii kutsal mekânlarını 
ziyaret ederek bir nevi hacı olduğu söylenebilir.

Tahran yakınlarındaki Rey’de bulunan Şah Abdul-Azîm’in türbesi, Kum’daki 
Fâtimâ Hazret-i Masûme’nin mezarı, Şiraz’daki Şah-i Çerağ, Meşhed’deki İmam 
Rızâ’nın mezarı ve Kadamgâh’daki İmam Rızâ vb. üzerinden Vámbéry, İran’daki 
kutsal yerler hakkında geniş kapsamlı bir resme sahip olabilmiştir. Vámbéry’nin 
betimlemeleri, onun yerel koşullara mükemmel biçimde uyum gösterdiğini ve Şii 
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gelenekleri hakkında döneminin bütün Avrupalı gezgin ve kâşiflerinden daha faz-
la bilgiye sahip olduğunu göstermektedir çünkü kısacık bir süre içerisinde döne-
min İran toplumuna uyum sağlayabilmiştir. 

Vámbéry, Şii kutsal mekânlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerinin yanında el-
bette kadim Fars tarihî eserlerine de büyük bir dikkat göstermiştir. Vámbéry, bu 
noktada Müslüman hacı kıyafetini bırakarak artık klasik Avrupalı kâşif olarak 
karşımıza çıkar. Duvarına imzasını attığı ve daha bugün bile görülebilen Éljen 
a Magyar (Yaşasın Macar) grafitisini yazdığı Eski Pers hükümdarı I. Darius’un 
divânı olan kişisel sarayının bulunduğu Persepolis’i de István Maróthy’den sonra 
araştıran ikinci Macar olur. 

Persepolis izlenimleri hakkında şunları yazıyor:

“Milletimin evlatları arasında bu harabeleri ve meşhur çevreleri ziyaret eden 
ilk kişilerden biriyim, diye düşündüm içimden, ancak üçüncü gün, tam da siyah 
mermerden yapılmış o bölümde aylak aylak gezinirken bir pencere girintisinde 
şu sözlerle karşılaştım: «Maróthi (sic!) István 1839» Çocuksu bir sevinçle incele-
dim memleketlimin yazısını ve sanki kendimi Persepolis’i ziyaret eden ilk Macar 
olarak adlandırma hakkımı elimden o çalmış gibiydi: İsminin altına bir “éljen” 
(yaşasın) çiziktirmekten kendimi alamadım ve bundan sonra öyle bir başına kal-
masın diye kendi adımı da yoldaş olarak yanına not düştüm. Oradakilerin hepsini 
kalınca bir çizgiyle halka içine alıp üstüne şu sözleri kazıdım : «éljen a ma gyar!» 
(Yaşasın Macar!)” (Vámbéry 1867, 237-238)

Vámbéry’nin  1894 Sonrası İran Bağlantıları 
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Vámbéry’nın 1864 ilkbaharında yurda dönüşünden sonra bir daha İran’a git-
memesiyle birlikte İran dünyasıyla bağlar hiçbir zaman kopmaz ve burada yalnız-
ca çok sayıdaki bilimsel ve popüler kitaplarından, yazılarının burayla bağlantılı 
bölümlerinden değil, aynı zamanda kişisel bağlantılarından da söz ediyoruz. Dö-
nemin Fars ülkesi, Vámbéry öncesinde de artık kapalı bir memleket değildi ve 
oraya gitmek XIX. yüzyılın seyahat koşullarında bile o kadar büyük bir gürültü 
koparmıyordu. Aynı şekilde, Şah Nasirüddîn döneminden (1848-1896) başlaya-
rak İran vatandaşları kâh seyyah  kâh diplomat bazen de öğrenci olarak Avrupa’da 
giderek daha sık boy göstermeye başlamışlardı. Vámbéry’nin kendisi de ta 1913’e 
kadar İran’dan gelen göçmenleri düzenli olarak József Ferenc rıhtımında bulunan 
dairesinde kabul etmişti fakat İranlı misafirleri Vámbéry’yi nereden ve niçin ta-
nıyorlardı?

Bunun nedeni –bizim kanımızca– arada Vámbéry’nin İran’daki kabulünde 
aranmalıdır. Seyahati, İran ve Orta Asya’daki yolculuk güzergâhı, Avrupa’da ve 
en azından bir o kadar da Yakın Doğu’da kendisine bir tanınırlık sağlamıştı. Sü-
rekli Osmanlı sarayında bulunuşu, oraya ziyaretlerde bulunan İranlı ileri gelenleri 
de etkilemiş olmalıdır. Nihayetinde diğerlerinden daha az önemli olmamakla bir-
likte eserlerinin Fransızca, İngilizce ve Rusça çevirilerinin İran’da kendisine, hem 
orada yaşayan Batılılar hem de eğitimli yerli halk arasında bir okuyucu çevresi 
bulmuş olduğu kesindir. Vámbéry’nin eserleri arasından en azından Orta Asya 
deneyimlerini anlattığı günlüğünün, dönemin İranlı seçkinlerine yoğun bir şekil-
de ulaşabildiği konusu; 19. yüzyıl sonu Tahran’ından kalma, Vámbéry’nin Orta 
Asya seyahatnamesinin Farsça çevirisinin şimdiye dek yayımlanmamış bir Farsça 
el yazması kopyasının yakın zamanlarda elime geçmesiyle açıklığa kavuşmuştur. 
El yazması şimdi yayımlanmayı bekliyor ve çevirmeni bilinmemektedir.

Demek ki Vámbéry’nin İran bağlantılarından söz edildiğinde mesele, onun 
meraklarından doğan bir bağlantılar silsilesidir. Bütün bunların bir sonucu olarak, 
19. yüzyılın sonundan itibaren Avrupa’ya ulaşan İranlı hükümdarların da Macar 
başkentine geldiklerinde Ármin Vámbéry’yi bulmalarında şaşılacak bir durum 
yoktur.

Vámbéry ve Şah Nasrüddîn

Ne var ki İran’ın açık bir ülke olduğuna İran’ı yalnızca çok sayıda Batılının 
ziyaret etmesi değil, tek tük elçi geliş gidişlerinin de ötesinde İranlıların XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından başlayarak giderek daha yoğun bir şekilde Avrupa’ya 
seyahat etmeleri de bir kanıttır. Diplomatlar, üniversite öğrencileri ve muhalifler 
yanında İranlı idarecilerin de 1870’li yıllardan itibaren görece yoğun bir şekilde 
ana karamızda görülmeye başladıklarının altını çizmemiz gerekir. 

Şah Nasirüddîn (1848-1896) 1873, 1878 ve son olarak 1889’da olmak üze-
re üç kez geniş kapsamlı Avrupa turuna çıkar. Şah, son Avrupa seyahati sırasın-
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da Budapeşte’ye de uğrar. Krakov’dan geçerek Rusya’ya geri dönmeden önce 
1889’un 26-29 Ağustos günlerinde Budapeşte’de vakit geçirir.

İran hükümdarı Peşte’de, Habsburg Arşidükü József ve Tisza Kálmán’ın 
yokluğunda Ulaştırma Bakanı Gábor Baross tarafından karşılanır ve Peşte rıhtı-
mında bulunan, daha sonra yıkılan Angol Királynő (İngiliz Kraliçesi) Oteli’nde 
ağırlanır. Ertesi gün, Ağustos’un 27’sinde öğleden sonra saat birde hükûmet ve 
Macar Bilimler Akademisi (MTA) yetkilileri tarafından (Arşidük József, Sándor 
Wekerle, Mór Jókai, Ármin Vámbéry, Akademi Genel Sekreteri Pál Gyu lai) MTA 
binasında karşılandığında halkın önüne çıkar. Vámbéry’nin fevkalade Farsçasıyla 
yaptığı açılış konuşması Şah’ın ağzını açık bırakır. Daha sonra yayımlanacak olan 
Farsça seyahat günlüğünde Vámbéry’yi şu satırlarla anar:

“Akademi üyelerinin hepsi oradaydı. Orada şöyle kısa boylu, ufak tefek, kı-
sık gözlü, sarıya çalan kahverengi sakallı, kızıl, kırışık yüzlü ve büyük burunlu 
birini gördüm; o, önümüzde duruyordu. Bu adamın bizim önümüzde Almanca 
Avusturyaca (sic!) bir açılış konuşması yapmasını bekliyorduk, bu adamın dos-
doğru bir Farsçayla, fevkalade süslü ifadelerle ve İran’daki tek bir saray mensubu-
nun ya da sözcünün dahi konuşamayacağı bir edebî üslup bilgisiyle konuştuğunu 
gördüğümüzde İran’ın sözcülüğüne aynı anda yükseliverdi ve Farsça çok iyi ve 
içeriği dopdolu bir konuşma yaptı. Büyük bir şaşkınlık içinde sorduk: «Kim bu?» 
“Ünlü Vámbéry budur.” dediler. Vámbéry’yi ancak bundan sonra tanıyabildim ve 
nezaketle selamladım. Şimdi bu Vámbéry, bu akademinin başkanı. 

Vámbéry bundan otuz yıl önce Türkmenler arasından Türkistan ve 
Semerkand’la bütün Türkistan, Buhara ve oradaki diyarları dolaşmak için 
yola çıkmış. Evvela, Batılı olduğundan, onu çok taciz ve rahatsız etmişler ama 
Vámbéry ağır ağır Kur’an okumaya başlamış. Gece gündüz Türkmenlerin ça-
dırlarında dua edip kapanmış ve Müslüman olduğuna öylesine inandırmış ki so-
nunda ona iyi davranmaya başlamışlar ve bütün Türkistan’la Semerkand’ı baştan 
başa gezip Horasan’a, Hüsamü’l Saltane’nin yanına gelmiş. Hüsamü’l Saltane 
o zaman Horasan valisiydi. Oradan Tahran’a gelmiş onu işte o zaman gördük 
ve onunla tanıştık. Vámbéry, kendi güzergâhı ve yolculuğu hakkında Faux der-
vich yani Yalancı Derviş adıyla bir kitap yazdı ve şimdi bir süredir de burada 
Akademinin başında. Macar giysileri içinde ve Farsça konuşan; büyük bıyıklı, 
sarımtırak renkli bir adam daha görmüştük. Vámbéry’ye “Bu kim?” diye sorduk 
Vámbéry «Bu adam Kongratlar Kabilesi’nden geliyor, Kivalı. Bu Kiva’da gezer-
ken önümden geldi ve yanımda buraya getirdim». Adı Molla İshak’tı, Almancayı 
da iyice öğrenmiş. Molla İshak’la ben kendim de konuştum, benimle çok güzel 
Farsça konuştu. Molla İshak şöyle dedi: «Dinimi değiştirmedim.» Ben dedim ki 
«Dinini değiştirmemen iyi. Ramazan’da oruç da tutuyor musun?» «Yok.» Sor-
dum: «Namaz kılıyor musun?» «Her zaman.» dedi. «Kur’an okuyor musun?» 
Cevap verdi: «Ennihayetinde Müslümanım ben.» Velhasıl onun Vámbéry oldu-
ğunu öğrenince Akademi’yi gezmek için merdivenlerden çıktık.”  (Şah Nasrüddîn 
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Kaçar [Nasirüddîn]: Rûznâme-yi Hâtırât-ı Nâser al-Dín Şâh dar Sefer-i sevvom-i 
Farangesztân,  1995, 3/5-6).

Şah’ın yanlışlıkla MTA başkanı olarak gördüğü Vámbéry, hükümdarın 
Budapeşte’de kaldığı süre boyunca hep onunla kalır ve daha sonra seyahatname-
sinin Macaristan ile ilgili bölümleri konusunda da ona yardım eder.

Vámbéry  ve  Şah  Muzafferüddîn 

Şah Muzafferüddîn (1896-1907) Budapeşte’ye ilk kez 1900 yılının 22-29 
Eylül tarihleri arasında resmî ziyarette bulunur. Budapeşte’den trenle İstanbul’a 
doğru yoluna devam eder ancak birkaç gün sonra, Ekim’in 7’sinde beklenmedik 
bir şekilde Osmanlı’nın başkentinden Budapeşte’ye geri gelir. Dönüşünün neden-
leri daha bugün bile gizemlidir ama bu tutkulu hükümdarın karmaşık, dolambaçlı 
yollardan geçerek renklendirdiği Avrupa seyahatlerinde bazı yerlere geri dönme 
arzusu duyması kesinlikle görülmedik şey değildir. Budapeşte, İranlı konuğunu 
sevgisiyle yoğurmak için dinçleşmiş bir hevesle didinir. Şah, Ekim’in 12’sinde 
Budapeşte’den kesin olarak ayrılır. Budapeşte’ye yaptığı iki ziyarette de ona kıla-
vuzluk ve Farsça mihmandarlık eden Vámbéry olmuştur.

Muzafferüddîn anılarında kendisini karşılayanlar arasında Vámbéry’den söz 
etmez ama Vámbéry otele geldiğinde algısı ağırlaşmış, hasta İran hükümdarını 
seyyâh-ı ma’rûf yani “ünlü gezgin”in kimliği hakkında aydınlatırlar ve o andan 
sonra ikisinin Budapeşte’deki münasebetleri gerçekten dostça görünür.

“Yarım saati orada oturarak geçirdikten sonra kaldığımız yere döndük. Ünlü 
gezgin Monsieur Vámbéry de geldi ve onunla buluştuk. Farsçayı çok güzel ko-
nuşuyordu, daha önce şehit kralla da aynı burada buluşmuş. İran, Türkistan ve 
başka yerlere yaptığı seyahatler hakkında sorular sorduk ve o, sorularımıza ce-
vaplar verdi. Vámbéry çok iyi, akıllı ve harika bir insan; Farsçayı pek tatlı konu-
şuyor.” (Şâh Muzaffer al-Dîn Kaçar [Muzafferüddîn]: Sefer-nâme-yi Mübârekk-i 
Şâhanşâh  [Şahlar Şahı’nın Mübarek  Seyahatnâmesi] 1901, 196-201)

Vámbéry ve Şah Muzafferüddîn, şahın resmî Budapeşte ziyareti sırasında 
toplam dört kez buluşur ama şahın seyahatnamesinde (Vámbéry’nin varlığın-
dan Vasárnapi Újság bu kez de söz ettiği hâlde) hiçbir ayrıntıya yer verilmeyen, 
Vámbéry ile ilgili olayların geçtiği “resmî olmayan” ikinci seferde de Vámbéry 
onunla birliktedir.

On yıllık bir süreden sonra Muzafferüddîn’in Budapeşte ziyareti hakkında 
Küzdelmeim’de Vámbéry de bilgiler verir. İki kaynak birbiriye her konuda örtüş-
müyor: Şah, ilk ziyaret sırasında o günün anısına elmas bir yüzük armağan ettiği 
Vámbéry’den ancak resmî görüşmeler sırasında söz eder. Buna karşılık Vámbéry, 
tıpkı “Fars Bismarck’ı tavırlı” babası Şah Nasirüddîn gibi Muzafferüddîn’in ken-
disine çok daha açık ve hatırşinas bir üslupta davrandığının altını özellikle çizerek 
aralarındaki samimi münasebeti ön plana çıkarır.
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1913’te Vámbéry  ve Abdulbaha  Arasındaki  İlişki 

Ne var ki artık yaşlanmaya başlayan Ármin Vámbéry’nin İran ülkesiyle bağ-
lantıları, İran şahlarının ziyaretleriyle nihai olarak sona ermez. Vámbéry’nin dö-
nemindeki gelişmeleri neredeyse yaşamının son anlarına kadar keskin gözlerle 
izlediğine dair gerçek, hayatında Doğu bilimleriyle ilgili son önemli sahne alı-
şı, aynı zamanda Macar ve milletlerarası kamuoyu önünde son kez boy gösterişi 
olarak kabul edebileceğimiz olay olan Bahai dininin önderi Abdulbaha’nın 1913 
yılının Nisan ayında Budapeşte’ye gerçekleştirdiği ziyarette de ayan beyan orta-
ya çıkar. Yazgısı, 1913 yılında yaşamının kamusal alandaki bu son önemli boy 
gösterişi olan ve Budapeşte’de büyük bir yankı uyandıran böylesi bir etkinliğin 
İran-Fars dünyasıyla bağlantılı olmasını istemiştir.

İslamdan kopan; yeni, müstakil bir din olan Bahailiğin kurucusu Bahâullah’ın 
oğlu Abdulbaha’nın Budapeşte ziyareti 1913 yılı Nisan ayının 9-18’i arasına denk 
gelir. Bahailiğin önderi, Bahai dinini biraz tanıyan Lipót Stark’ın davetine icabet 
etmek için gelir. Bahai inancının liderinin Batı dünyasını dolaşmaya fırsatı; on 
yıllar boyunca sürmüş, ev hapisliğinden sonra ancak tam da Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde olabilmiştir.

O sırada Vámbéry artık neredeyse elli yıldır Bahaileri tanıyordu ve onlar 
hakkındaki kanıları giderek daha olumlu hâle gelmişti. Daha genç olduğu yıllarda 
onları itici ve sevimsiz bulmuş, 1880’li yıllardan başlayarak –özellikle de ünlü 
İngiliz Doğu bilimci E. G. Browne’ın etkisi sayesinde– Bahai kaynaklarına ulaşa-
bilmiş ve onlar hakkında çok daha büyük bir sempatiyle yazmıştır.

Bütün bunlardan sonra yaşı ilerlemiş Vámbéry’nin 1913’te, Budapeşte’de 
Abdulbaha’yı büyük bir heyecanla ve kollarını iki yana açarak karşılaması ta-
mamen doğaldır. Bildiğimiz kadarıyla Vámbéry, Bahai dininin önderiyle biri 12 
Nisan ve diğeri 14 Nisan 1913’te olmak üzere iki kez buluşur. Her iki buluşma 
için de Abdulbaha, Vámbéry’nin dairesine gider.

Vámbéry ve Abdulbaha’nın buluşması ve Vámbéry’nin Bahai dininin önde-
rine söylediği sözler hakkında Bahai yayın organı Star of the West’te de yazılar 
çıkar. Vámbéry daha sonra da Abdulbaha ile mektuplaşmayı sürdürür, ancak mek-
tupların da ötesinde 1913 yazında Bahailiğin başından hediye olarak bir namazla-
ğa da alır. Her ne kadar 1929’da Rüstem Vámbéry, elinde bulunan, Abdubaha ta-
rafından babasına yazılmış olan mektup ya da mektupları Bahai misyoner, Bayan 
Martha Root’a gösterebilmişse de bunlar o vakitten günümüze ya yok olmuştur ya 
da bilinmeyen bir yerde gizlenmektedir.

Buna karşın Ár min Vámbéry’nin 1913’ün Ağustos ayında, yaşamının son 
haftalarında Farsça olarak Abdulbaha’ya yazdığı bir mektup günümüze ulaşmış-
tır. Konuya ilişkin yapılmış yayınlar orijinal mektubun içeriğini tam olarak yan-
sıtmayan, Mısır’da İngilizce yayın yapan Egyptian Gazette adlı Bahai gazetesin-
de, birkaç gün önce hayata gözlerini yuman Vámbéry’nin anısına hazırlanan nek-
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roloğun bir parçası olarak 22 Eylül 1913’te basılan İngilizce çeviriyi izlemişlerdir. 
Vámbéry’nin orijinal Farsça mektubu, yakınlarda, Hayfa’da bulunan Bahâî World 
Centre’ın el yazmaları bölümünde ortaya çıkmıştır.

Mektubun orijinalliği konusunda hemen hemen hiçbir şüphemiz yoktur. 
Vámbéry’nin birazcık köşeli Arap harfleri kolayca seçilebilmekte ve Orta Asya 
ile İran seyahatleri sırasında ortaya koyduğu Arap harfli gizli yazmalarının harf 
biçimlerine benzedikleri görülmekte. Mektup, Vámbéry’nin ölümünden yedi gün 
sonra, 22 Eylül 2013’te Mısır’daki Egyptian Gazette’de yayımlanır. Şurası açık 
ki Abdulbaha ve çevresi Vámbéry’nin satırlarına büyük bir önem atfetmiş ve bu 
yayınla, ölümünden sonra kendisine duydukları saygıyı ifade etmek istemişlerdir.

“Erdemi ve şöhreti daima yükselen, ilimlerin ustası, dünyaca ünlü Mirza 
cAbd al-Bahâî Abbas’a bu hizmetkârâne mektubu gönderdim. İmanla, dostluk-
la, başım önde, itaatle senin kurbanın oldum. Bu kuluna namazlağayla birlikte 
(ulaştırmaya) zahmet buyurduğun merhamet dolu mektubun ulaşır ulaşmaz, sana 
rahmet okuyan ellerle birleşti ve lütuflarla dolu ekselanslarıyla o buluşma vakti 
bu Zerre’nin hatırasında yeniden canlandı. En kısa zamanda (ekselanslarını) yine 
görebilmeyi dilerim.

Gerçek şu ki gezdiğim ve içinden geçtiğim hiçbir ülke veya diyarda Yüce 
Ekselanslarınınki kadar yüksek bir entelektüellik düzeyiyle şimdiye kadar hiç 
karşılaşmış değilim ve böylesinin kolay kolay da bulunamayacağını söylemeli-
yim. Bu nedenle dilerim ki Yüce Ekselanslarının icraatları ve merhameti muhak-
kak müspet neticelere erişsin, zira ben bu iyiliklerden ve soyluluktan ileri gelen 
icraatlarında ve merhametinde hümanizm görmekteyim.

Bu Zerre çeşit çeşit dini içerisinden tecrübe etti, yani dış görünüşü Musa 
inancından (Musavî), Muhammed dininden (Mohammadî), ateşetapar (Ataspa-
rast) oldum fakat her birinde başkalarına karşı savaş ve düşmanlıktan gayrı bir 
şey keşfedemedim. Her bir din, baskı ve zulüm araçlarına dönüşerek hükümdarlar 
ve güç sahiplerinin elinde dünyanın ve insanlığın çöküşünün nedenleri hâline gel-
miş. İşte bu neticesizlikleri gözden geçirerek herkesin Yüce Ekselanslarını des-
teklemeye kendini mecbur hissederek gelecekte bir genel dinin (dîn-i cumûmî) 
inşasına kafa yorması gerekir.

Yüce Ekselanslarının saygıdeğer babasını yakından görmüş, onu tanımış ve 
ona yönelen coşkuyu da büyük bir hayranlıkla görmüş olan ben, Yüce Ekselans-
larının kendini adamışlığı ve yüksek hedefleri önünde hürmet duymaktan ve say-
gıyla eğilmekten başka bir şey yapamam ve eğer ulu Tanrı sana uzun yaşamayı 
nasip ederse sen muhakkak ki başarılı olacaksın. Kalbinin en derinlerinden bunu 
isteyen ve dileyen

Zerre Vámbéry”

(Miklós  Sárközy’nin çevirisine dayanarak Türkçeleştirilmiştir.) 
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Farsça kaleme alınan bu mektupta Vámbéry Bahai dini tarafında tutum almış; 
bu olay, Vámbéry’nin ilk olmayan din değiştirmelerinden sonuncusu olmuştur ve 
bu olgu muhakkak açıklanmaya muhtaçtır. Hem yurt içinde hem yurt dışında 19. 
yüzyılın çocuğu olarak, rasyonalizmin müridi olarak ün salan o Vámbéry, acaba 
nasıl oldu da yenice kurulmuş bir din hakkında günümüz Macaristan’ındaki Ba-
hai tarikatının ilk Macar Bahai olarak görmesine de yol açan böylesine şaşkınlık 
yaratıcı satırları kaleme alabilmişti?

Vámbéry -mektubun her türlü duygusal özelliğine karşın- Bahai dininden 
kendi kişisel yaşamının geçmişine geri dönmüş ve genel bir bakışla, dünyayla 
bağlantılı umutlarının gerçekleşmesini bu inançta görmüştür. Vámbéry’yi  15 Ey-
lül 1913’te, ölümünden hemen önce Bahailerle bir araya getiren işte şu ortak dü-
şüncelerdi:  Toplumsal ilerlemeye duyulan talep ve Doğu’nun gelenekleri.

Böylece çok yönlü, sayısız tarihî dönüm noktasını bizzat yaşamış olan Doğu 
bilimci Vámbéry’nin kamusal alanda son dikkate değer sahne alışı, gene İran dün-
yasıyla ilgili olmuştur. İran ile kurduğu bağlantılar zengin başyapıtının önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır ve ileride araştırma yapacak olanlar için hâlâ şaşırtıcı 
bilgiler içeriyor olabilir. 

Anahtar kelimeler: (Eski) İran, on iki imamlı Şiî İslam, Tahran, Kum, Per-
sepolis, Meşhed, Şah Nasirüddîn, Şah Muzafferüddîn, Abdulbaha, Bahâîlik dini.
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VÁMBÉRY’NİN ĆAGATAISCHE SPRACHSTUDIEN ADLI 
ESERİNDE FUZÛLÎ’NİN BİLİNMEYEN BİR GAZELİ Mİ 

BULUNMAKTADIR?1

Benedek PÉRI2

“Bunlardan doğal olarak bir ümidim doğmuştur ki Orta Asya’da karşılaştırıl-
malı dil biliminin yardımıyla Macarların tarih öncesi zamanlarının karanlık nok-
talarını aydınlatacak bir ışığı bulabilirim. Orta Asya dili olan Çağatay yani Doğu 
Türkçesi bizde o zamanlarda sadece Quatremère isimli bir Fransız Şarkiyatçının 
eserlerinden az çok bilinmekteydi. Osmanlıların yazılı ve konuşma dili arasındaki 
farklılıklardan yola çıkarak Amu Derya’nın ötesinde yani Transoxania bölgesin-
de yaşamakta olan kırsal ve şehirli halkın dilinde Macarcayla kesin bir yakınlık 
ve akrabalık göstergesi olan özellikler bulmaya kararlıydım, bunun sayesinde de 
önemli keşifler elde ederek menşeimizle ilgili sorunları çözmekte verimli katkı-
larda bulunabilirim düşüncesiyle”3

Vámbéry’nin Kavgalarım adlı otobiyografi kitabından alıntı olan yukarıdaki 
sözlerinden onun hangi amaçlarla Doğu Türkçesini incelemeye koyulduğunu an-
larız. Vámbéry, 1867’de Leipzig’te yayımlanmış olan Ćagataische Sprachstudien 
kitabının ön sözüne de özetleyici bir şekilde olsa da aşağı yukarı aynı düşüncele-
rini açıklayarak başlar. Yazar, kitabı, Macar ile Türk dilinin arasındaki akrabalığı 
ispat etmek amacıyla yazdığını; eserin geniş çaplı, detaylı planlanmış bir proje-
nin bir parçası olduğunu ilk cümlelerinden belli etmektedir. Okur, Ćagataische 
Sprachstudien’in ön sözünden kitabın sadece ne kadar öncü niteliklere sahip olan 
bir eser olduğunu değil, Vámbéry’nin de bu önemin farkında olduğunu da öğre-
nir.4

Ármin Vámbéry Doğu Türkçesini tanımakta ve tanıtmakta oynadığı rolünü 
kendisi abartılı görmemekte, katkıları tarafsız bir değerlendirmede de üstün sayıl-

1 Bu yazının Türkçesine vazgeçilmez katkılarda bulunup yardımlarını benden 
esirgemeyen değerli iş arkadaşım Anita Bernvalner’e teşekkürlerimi bildirmeyi borç 
bilirim.

2 Türkoloji Bölümü, Eötvös Loránd Üniversitesi, Budapeşte
3 Vámbéry, Ármin, Kavgalarım, Budapest 1905, pp. 157–158.
4 Vámbéry, H., Čagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischen Umriss, 

Chrestomathie und Wörterbuch der ćagataischen Sprache, Leipzig 1867, p. VII.
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maktadır. Çalışmalarının sayesinde 1860’lı yıllara kadar Quatremère ile Béresine 
metin derlemelerinden ve İlminski’nin Bâbur-nâme5 kitabından bilinen Doğu 
Türk diline ve edebiyatına ilgi gittikçe artmaya başladı. İlk Çağatayca lügat ve 
yukarıda adı geçen Ćagataische Sprachstudien’de bulunmakta olan ilk Çağatayca 
kısa grameri de Vámbéry tarafından yayımlanmıştır. Hakkında yazılan “Türkoloji 
alanında yaptığı çalışmaların en önemlisi eski Çağatay dilini ve o zamanki Orta 
Asya Türk dillerini incelemekti.”6 şeklindeki değerlendirme yerindedir. Vámbéry, 
Türkoloji’nin bu alanında yaptığı çalışmalara etkisini hâlâ hissettirmektedir. Ay-
rıntılara fazla değinmeden iki örnek verilebilir: Doğu Türkçesi için Türkoloji teri-
mi olarak hâlâ kullanmakta olan Çağatay terimini7 oluşturdu ve Macaristan’daki 
Türkoloji’nin başlıca araştırma alanı onun sayesinde özellikle Doğu Türk dili ve 
edebiyatı olarak belirtilmiştir. 

Önemi vurgulanmış olan Ćagataische Sprachstudien kitabının içeriği henüz 
tanıtılmamıştır. Bu özetleyici bir gramer bölümünü, günümüzde bile alıntı olarak 
kullanılmakta olan lügati ve bir kelime listesini içeren kitabı Vámbéry, “çoğunluk-
la Orta Asya bölgelerinde derlenmiş el yazmalarından faydalanarak oluşturdu.”8  

Şimdi ise inceleme konusu olan tek bir metin ele alınır. Başlığın da sezdir-
diği gibi kitapta bulunmakta olan Bahşı kitabıdın alıngan varsakılar turur adlı 
bölümde bulunmakta olan şiirin 16. yüzyılın şairi olan Azeri kökenli Fuzûlî’nin 
eserleriyle ne ilgisi olabilir sorusuna cevap aranmaktadır.9 

Vámbéry, kitabının farklı bölümleri ile ilgili tanıtımlar da eklediği hâlde söz 
konusu olan bu şiiri alıntı olarak aldığı kitap hakkında bilgi vermemiştir ama ki-
taptaki anlatılanlardan yola çıkarak da bazı tespitlerde bulunabiliriz. Bahşı kitabı 
genel bir kavram olup Bahşı adındaki seyyah şairlerin (ozanların) toplanmış şi-
irleri anlamına gelmektedir. Bu güldeste niteliğinde olan kitaplar, ozanın gezdiği 
bölgede yaşamakta olan kavimlerin beğendiği eserleri içermektedir. Vámbéry’nin 
yazdığına göre kendi nüshası bilinmeyen biri tarafından Türkmen ile Özbek ka-

5 Quatremère, M., Chrestomathie en turk oriental contenant plusieurs ouvrages de l’Emir 
Ali-Schir, des extraits des Mémoires du Sultan Baber, du traité du Miradj, du Tezkiret-
el-Avlia et du Bakhtiar-Nameh, Paris 1841; Béresine, E., Chrestomathie turque, Kasan 
1857; Ilminski, N., Baber-nameh diagataice ad fidem codicis Petropolitani, Kazan 
1857.

6 Kakuk, Zs., A turkológus Vámbéry, In: Vámbéry Ármin emlékezete, Szerk, Fodor Pál., 
Budapest 1986, p. 13.

7 Eckmann, J., Chaghatay Manual, Bloomington 1966, p. 6.
8 Kakuk, op. cit., p. 14.
9 Parlatır, İ. – Hazai, Gy., Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’ndeki Türkçe El 

Yazmaları Kataloğu, Ankara 2007, p. 318. Söz konusu olan gazelin tam metni ekte 
bulunmaktadır.
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vimlerinin zevkle dinlediği şarkılardan, ikinci sınıf şairlerinin eserlerinden ve Mîr 
cAlî-şir Nevâyî gazellerinden derlenmiş olan bir kitaptır.10  

Bu derlemeyi oluşturan kişi hakkında pek bir şey bilinmemektedir. 
Vámbéry’nin oralarda tanıdığı, çizmesinin koncunda –kendisinin söylediği gibi– 
bu opus curiosum sayılan eşsiz eseri gördüğü Türkmen bir bahşı ile aynı kişi olup 
olmaması da tartışılmaktadır.11 Derlemeyi oluşturanın kendi zevkine göre farklı 
zamanlardan ve farklı bölgelerden olan şairlerden toplanmış olan bu güldesteler 
namıdiğer cönkler, Vámbéry zamanında Orta Asya’da yaygın sayılırdı. İlk nüsha-
larının 18. yüzyılda ortaya çıktığını gördüğümüz bu tür, gittikçe daha da popüler 
hâle gelmiştir.12 Bu şiir derlemeleri yazıldıkları zamanın edebiyat tarihi ile ilgili 
bilgiler verdikleri gibi o zamanki kişisel zevklere ışık tutmaktadır. Vámbéry’nin 
elde ettiği nüsha hakkında da aynısı söylenebilir. Ćagataische Sprachstudien ki-
tabında bulunan alıntılardan yola çıkarak bu derlemeyi oluşturan birinin büyük 
ihtimalle Hvârizm’de yaşamakta olup Türkmenlerle ilgisi olan ya da kendisi de 
Türkmen olan kişi olduğu tahmin edilebilir. Kitapta bulunan şiirlerin çoğunun 
incelenmesi bu tahminin olasılığını artırmaktadır. 

Söz konusu derlemenin tarihini tespit etmeye 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyı-
lın başında yaşamış olan Şeydâyî adındaki şairin eserleri yardımcı olur. Salır kav-
minden gelmiş olup yaşamını çoğunlukla Saragt ile Çarcu bölgesinde sürdürmüş 
olan bu Türkmen şairin13 şiirlerinin bu derlemede bulunması eserin ortaya çıkışına 
dair veriler sunabilir. Bölümün ilk şiirleri ise Şeydâyî’nin Gül–Senûber adlı halk 
destanı türünde yazdığı eserinin kahramanının ismini taşıyan Senûber adındaki 
birine aittir.14 Şeydâyî’nin şiirlerini de içeren ilk el yazıları Saragt ile Çarcu bölge-
sinde ortaya çıkmıştır, eserleri çok sayıda 19. yüzyılın ortasından kalma cönklere 
alınmaya başlamıştır.15 Böylece Vámbéry’nin eline geçen derlemenin araştırmacı-
nın bu Orta Asya seyahatinden kısa zaman önce yazıldığı tahmin edilebilir. 

Diğer şairlerin derlemede bulunmakta olan eserleri de ortaya çıkış yeri ve 
derleyen kişi ile ilgili tahminleri ispatlamaktadır. Pehlivânkulı Revnâk (1725–
1805) yine Türkmenlerin oturduğu bölgeden, Hiva’dan gelmiştir. Onun klasik ga-

10 Vámbéry, Ćagataische Sprachstudien, p. 33–34.
11 Vámbéry, Á., Vázlatai Közép-Ázsiából. Újabb adalékok az Oxusmelléki országok 

népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz, Pest 1868, p. 301.
12 Nağieva, C., Özbək Әdəbiyyatında Füzuli Әnənələri, Bakı 2005, p. 13.
13 Eren, N., Türkmen Gül–Senüber Destanı, Yüksek Lisans Tezi,İzmir 2009, p. 

10.; Türkmən Şeiri Antologiyası, (XVII-XIX əsrlər). Tərtib edən, türkməncədən 
uyğunlaşdıran və ön sözün müəllifi Rəmiz Əsker, Bakı 2011, p. 125.

14 Şeydâyî, Gül–Senüber, Aşgabat 1943, A 3 kézirat és 7 kőnyomatos kiadás alapján 
összeállított szövegben a Vámbérynél olvasható versek megtalálhatók, a 43., a 38., és 
a 35–36., oldalakon.

15 Nağieva, C., Özbək Әdəbiyyatında Füzuli Әnənələri, Bakı 2005, p. 13.



130 Vámbéry’nin Ćagataische Sprachstudien Adlı Eserinde Fuzûlî’nin Bilinmeyen Bir Gazeli Mi Bulunmaktadır?

zellerinde Nevâyî ile Fuzûlî etkisi görülmektedir.16 Bunun önemini anlamak için 
iki büyük şairin, Nesîmî (? - 1407?) ile Fuzûlî’nin (1487–1556); Oğuz halkları, 
özellikle Türkmenlerin arasında hep popüler olduğunu da vurgulamak gerekir. 

Aynı bölümde iki başka şairin eserini de yayımlamıştır Vámbéry. Onlardan 
ilki olan Allah-yâr büyük ihtimalle 17. yüzyılın ortasındaki Orta Asya Sufi şiir-
lerinden tanınmış olan Sûfî, Allah-yâr ile aynı kişidir. Meşref adındaki diğer şair 
ise Andican’da doğmuş olan, şiirleri Orta Asya Türkleri arasında zevkle okunan 
Babarahim Meşrebbel (1657–1711) olacaktır. 

16. yüzyılın sonlarında popüler olmaya başlayan ve Doğu Türk şairlerin seve 
seve taklit ettiği şair olan Fuzûlî’nin şiirlerinin Vámbéry tarafından Bahşı Kitabı 
olarak adlandırılan bir eserde de bulunması hiç de nadir rastlanan bir olgu değil-
dir. Hatta nadiren de olsa bazı cönklerde önceden tanınmayan, basılı kitaplarda ya 
da el yazmalarda bulunmayan Fuzûlî tarafından yazılan şiirler de bulunmuştur.17

Ćagataische Sprachstudien’de bulunmakta olan şiir de bunlar gibi olabilir. 
Basılı divanların hiçbirinde bulunmamaktadır, incelenen yaklaşık bir düzine 17. 
yüzyıldan kalma ya da daha eski olan yazmalarda da izi yoktur. Sorun bu noktada 
söz konusu olan şiirin Fuzûlî’ye ait olup olmamasıdır. 

Şiir gazel türünde yazılmıştır. Yazıldığı kalıp kolay ve kullanışlı olduğu için 
yaygın biçimde kullanılmakta olan hezec-i müsemmen-i sâlimdir (x - - -| x - - -| x 
- - - | x - - -). Kafiyeli kelimeler çeşitli seçenekler sunan -âr hecesinden oluşturul-
du. Kullandığı redif ‘olmaz’ Azeri ve Osmanlı şiirlerinde pek de az rastlanmazdı. 
Türkçe yayımlanmış olan Fuzûlî şiir derlemelerinde iki tane ‘olmaz’ redîfli gazel 
de bulunmaktadır. 

Gazelin biçimsel incelenmesi sırasında kafiyelerin tamamen doğru olmadığı 
görülür. Beşinci beyitte redîf ten önceki kelimenin sonu –âr değil, –ân hecesin-
dedir. Ancak bunun sebebi metnin aktarmalar sırasındaki bozulmaları da olabilir 
çünkü ayrıntılı bir inceleme sonucunda redîften önce biri kısa, diğeri uzun olan iki 
hecenin de eksik olduğu da açıkça tespit edilebilir. 

Altı beyitten oluşmuş olan bu şiirde bulunabilen tek vezin bozukluğu bu de-
ğildir, beyitlerin çoğunluğu ciddi beceriksizlikler göstermektedir. 

Bu sorunlar ilk dizede başlamaktadır. Üçüncü cüzde gerektiğinden fazla bir 
hece bulunmakta, hatta vezindeki ikinci hece yani edeb kelimesinin ilk hecesi 
kısadır, oysa uzun olmalıydı. İkinci beyitte ise ikinci mısra bozuktur: İkinci vez-
ninin ilk hecesi (-mak) bulunduğu yerde, bilen kelimesinin öncesinde uzun hece 
olarak algılanır. Üçüncü beyitte ikinci dizenin ikinci cüzünde ilk kısa hece eksik-

16 Abdullaev, V. A., O’zbek Adabiyoti Tarihi, Ikkinchi kitob, (XVII asrdan XIX asrning 
yarmigacha), Toshkent 1967, pp. 174–187. Tolkun, S., “Özbek Edebiyatında Fuzuli 
Tesirleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1998, p. 80.

17 Nağieva, Özbək _dəbiyyatında, p. 13.
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tir. İkinci dizenin ikinci cüzündeki üçüncü hece ve üçüncü cüzündeki ikinci hece 
de uzun olması gerektiği halde kısadır ve bu kusur sadece üstün şiirlere yakışma-
yan imâle-i maksûre -yani kısa ünlüyü uzun değerine yükseltmeyi- uygulayarak 
örtülür ama son cüzün ilk hecesinin uzunluğunu örtüp değiştirecek yöntem yoktur. 

Dördüncü beyit nispeten sağlam sayılır ancak ilk dizede iki yerde de imâle-i 
maksûre bulunmaktadır (yana - x; kanatsız - - -). Beşinci beyitte biçim çok daha 
bozuktur. İlk mısranın ikinci cüzündeki üçüncü hece kısa ve burada Türkçe bir 
ek eklenmiş olan Farsça kelime kullanıldığı için (şikestelik), bozuk olan ilk hece 
için imâle-i maksûreye müracaat edilmez. Aynı dizenin kafiye bozukluklarını gör-
düğümüz ikinci dizesinde iki hece de eksiktir. Son beyit yine sağlamdır, pek şah 
eseri sayılmayan bu şiirin hem vezin hatalarından muaf iki tane mısrasıdır. 

Fuzûlî, Türkçe gazellerin en usta şairlerinden biridir, sayıda bu kadar çok 
hatta bu kadar da ağır hataya hiçbir eserinde rastlamayız ama buna rağmen söz 
konusu gazel yine de Fuzûlî’ye ait olabilir. Zaman içinde aktarmalar sırasında 
klasik vezin kurallarını tanımayan bir ortamda elden ele geçip kopyalandıysa bu 
metin –ki bir çizmenin koncunda taşındığına göre bu güçlü bir olasılık– bulduğu-
muz bozulmalar ve eksiklikler şairin değil, aktaranın kusurlarıdır. 

Bu teoriyi kanıtlamak için Bahşı Kitabı’nda bulunan şiirde kesin olarak 
Fuzûlî’ye özgü şiir malzemeleri, ifade tekniğinin bulunup bulunmadığını tespit 
etmek gerekir. 

Fuzûlî’ye özel tür, şarap içmeyi canlandıran rindâne beyitler de sık sık içeren 
câşıkâne türünde yazılan gazeldir. Konusu her şeyden evvel sadece aşk olabilir 
-ve gerçek bir insana karşı mı hissedilir, Allah’ın hasreti mi çekilir önemi yoktur- 
çünkü şiirlerin odak noktası aşkın en zor yanları, aşkın çaresizliği ve çekilen acı-
dır. Ćagataische Sprachstudien’de bulunan şiir böyle bir eser değildir; daha çok 
felsefeli, ahlaki düşünceler aktaran hekîmâne tarzında bir gazeldir. Ancak Fuzûlî 
hayatla ilgili görüşlerini, okura aktarmak istediği düşüncelerini ifade etmek için 
gazel türünü tercih etmiyordu. Felsefi düşüncelerini gazel gibi kısa bir tür ile açık-
lamak istediğinde klasik şiirin kurallarına uyup kitca türüne başvururdu. 

Vámbéry’nin aktardığı bu şiir Doğu Türkçesine özgü unsurlar barındırdığı 
hâlde dil kulllanımı bakımından da Fuzûlî’ye özgü görünmemektedir ama sadece 
bu gerçeğe dayanarak şiirin ona ait olmadığını söylemek zor çünkü Fuzûlî kendi-
sinin de sık sık Nevâyî ve Lutfî gibi başka Doğu Türk şairlerin stilini ve hem de 
gazellerini taklit edip nazîreler ve tahmîsler yazmıştır. Ancak söz konusu şiirin 
böyle bir modeli hâlâ elde edilememiştir Doğu Türk edebiyatından.18 

Şiir malzemeleri, kullanılan ifadeler de çok farklı olup Fuzûlî’yi hatırlatma-
maktadır. Örneğin Vámbéry tarafından tamamen yanlış anlaşılan ikinci beyitin 

18 Fuzûlî, Lutfî egyik gazeljére írt tahmîst, Sertkaya, O. F., “Osmanlı Şairlerinin 
Çağatayca Şiirleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 22 (1976), p. 177.



132 Vámbéry’nin Ćagataische Sprachstudien Adlı Eserinde Fuzûlî’nin Bilinmeyen Bir Gazeli Mi Bulunmaktadır?

ikinci mısrasındaki bülend ‘uzun boylu’ kelimesinin sonuna -de eki getirilmiştir, 
oysa Fuzûlî kendi şiirlerinde bu kelimeyi, bu şekilde yani isim olarak yer belir-
lemek için asla kullanmazdı, onda sadece özellik ifade etmek üzere sıfat olarak 
kullanılır19 ama ortaya çıkış yeri ve tarihi tahminen tespit edilen bu Vámbéry’nin 
elindeki nüsha ile aynı zamanda var olan Türkmen dilinde yazılmış olan başka şi-
irlerde bülend kelimesinin böyle kullanıldığı (-de ekiyle yer belirtmek amacıyla) 
görülmektedir.20 

Aynı dizede bulunan anlamı ‘karga’ olan zâg kelimesi de hiç alışılmamış 
şekilde zâgu olarak yazıldı. Bundan dolayı mı bilemeyiz ama Vámbéry bu keli-
meyi büyük ihtimalle anlamamıştır, Almanca ve Macarca çevirilerinde bu söz-
cüğü çevirmeyip atlamıştır.21 Klasik şiirde karga kelimesi kulağa hoş gelmediği 
için özellikle olumsuz unsur olarak kara rengi temsil etmekte ya da bülbülün zıt 
anlamlı kelimesi olarak kullanılmaktadır; Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda da böyle 
bir kullanımı görmekteyiz.22

Dizedeki diğer kuş olan doğan (bâz) da bazı kavramları beraberinde getirir. 
Bu Farsça şiirlerinde beyaz, Osmanlıca eserlerde ise siyah olarak anılan kuş; av-
lamak, yüksekte kanat çırpmak, avı belirlemek, üstünlük, hâkimiyet kavramlarını 
hatırlatıp hükümdarlarla ilgili düşüncelerin temsilcisidir. Bu kuş, Fuzûlî’nin şi-
irlerinde Osmanlı gelenekleriyle paralel olarak her zaman şehbâz ya da şâhbâz 
şeklinde kullanılır.23 

19 Kelimenin bu kullanımı Doğu Türk şiirlerinde de tuhaf olurdu. Buland sıfatı Nevâyî’nin 
divan şiirlerinde de özellik ifade etmek üzere kullanılır, özellikle serv kelimesinin 
çevresinde onun özelliğini belirtmek için.

20 Suğunlı, umğalı, çal ķoçlı dağlar,
 Belenddin festine aķan bulağlar
 Geyikli, ceylanlı, ak koçlu dağlar,
 Yüksekten aşağı akan pınarlar
 Yıldırım, H., Zelilî Divânı (Metin-Aktarma-Gramer İncelemesi), Doktora Tezi, Ankara 

2008., pp. 236–237.
21 Vámbéry, Vázlatai Közép-Ázsiából, p. 303.
22 Rüzgârın tîre bahtın kara nutkın lâl edip
 Mâtem-i gül bülbülü zağ ile yek-sân eylemiş
 Fuzulî, Türkçe Divan, Yayına Hazırlayan: İsmail Parlatır, Ankara 2012, p. 268.
23 Çeşmi çu bâzdür anun tucmesi cigerümüz
 Tucmesini eyledelüm nâz ile bâza gidelüm
 Ergin, M., Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul 1980, p. 145.
 Dedim destim erer mi zülfüne bir şeb dedi dilber
 Gedâlar destine lâyık degildir bâz-ı sultânî
 Tarlan, A. N., Hayâlî Divanı, Ankara 1992, p. 293.
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Karga ile doğan kuşlarının her ikisinin aynı şiirde bulundurulması karşıt 
renkleriyle zıtlığı ifade ettikleri için çok da yaygın bir tercihtir. Çok yaygın olan 
diğer bir kullanım kargayı doğanın avı olarak göstermektir.24 

Fuzûlî’nin eserlerinde bu iki kullanımın hiçbiri bulunmamaktadır, ancak 
Ćagataische Sprachstudien’de bulunan şiir ile benzerlik gösteren bir tarif ve dü-
şüncenin Senayi’nin de bir kasidesinde bulunması düşündürücüdür ve gazeli ya-
zan kişinin klasik şiirler konusunda tecrübeler edinmiş olduğunu akla getirir.25 

Fuzûlî’ye özgü olmayan tarz ve kelime kullanımı şiirin devamında da etki-
sini korumaktadır. Üçüncü beyitin ikinci mısrası ile son beytin ikinci dizesinin 
sonundaki kafiyeli az ve yaz kelimelerinden önceki, anlamın olumsuz olduğunu 
vurgulamak için kullanılan asla kelimesi asl şeklinde yazılmıştır. Ancak bu şekil-
de de vezne uymamaktadır hatta Fuzûlî’nin şiirlerinde bu vurgu için sadece hiç 
kelimesine rastlanır.26 

Beşinci beytin ilk mısrasındaki tevâzuc kavramı kesinlikle olumlu, her insa-
nın genel bir görüş hâline (pîşe) getirmesi gereken bir kavram olarak kullanılır 
ama Fuzûlî’nin eserlerinde tevâzuc kelimesinin bunun gibi bir kullanımı yoktur 
ancak Vámbéry’nin kitabında bulunan öğüdü, Fars dilinde olsa da, neredeyse aynı 
kelimelerle anlatan Timurlu çağında eser veren bir şair olan Nûr ud-Dîn cAbd ur-
Rahmân Câmînin Yûsuf u Zalîhâ adlı eserinin sonunda da okuyabiliriz.27 

Tevazu olmakla birlikte anılan diğer kavram şikesteliktir. Şiire göre bu da 
olumlu bir kavram olup insanın kendisine kazandırması gereken bir özelliktir ve 
kelimenin bulunduğu dizenin mantığı da bu sonucu verir. Türk dilinde yazılmış 
olan klasik şiirlerde istenilen, değerli şeyler için kullanılan kesb eylemek fiilinin 
Şikestelik kelimesine ait olması bunu düşündürür. Ancak kırılmış olma durumu 
klasik şiirde bu anlamda değil; olumsuz, acılı ve hüzünlü bir kavram olarak kul-
lanılmaktaydı. Bunun bir örneğini Nevâyî’de bulabiliriz, onun bir beytinde bu 

24 Zülfün kim oldu kaşının üstünde âşikâr
 Bir şâhbâzdır ki anı zâğa saldılar
 Tarlan, Hayâlî Divanı, p. 127.
25 Yâ hamçu bâz sâkin-i dast-i mulûk şav
 Yâ hamçu zâg gûşa-yi şâh kanâr gîr
 Dîvân-i Sanâyî Gaznavî. Ba-sacî u ihtimâm-i Mudarris Ridavî, Tahrân 1362, p. 298.
26 Sabâ gonce dehânın pür zer etse hîç cayb olmaz
 Ki medh-i Hân-i Hâkan-kadrdur gonce dehânında
 Fuzulî, Türkçe Divan, p. 402.
27 Zi nahvat pâk kun andîşa-yi hvîş
 Tavâzuc kun ba-har kas pîşa-yi hvîş
 Câmî, Haft avrang, Kitâbhâna-yi Maclis-i Millî, fol. 213a.
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kavram garîblik ile eş ya da yakın anlamlı bir kelime olarak kullanılmaktadır.28 
Fuzûlî’de bu kelimeyi isim olarak şikestelik şeklinde bulamayız, bu kelimenin 
şikeste şeklinde bir sıfat olarak kullanıldığını görürüz. O metinlerde bu kelime 
klasik geleneklere uygun olarak acı çekmekte olan âşık insanın kalbini ya da vü-
cudunu anlatmak için kullanılır.29

Beyitin devamında da anlaşılmayan olgulara rastlarız. İkinci dizede en başta 
duran ve “çünkü” anlamında kullanılan binâ ki kelimesi bu manada, ne Fars ne 
de Türk klasik şiirlerinde bulunmaktadır, Fuzûlî de kullanmamıştır. Diğer tuhaf-
lık ise gussa ‘dert’ kelimesi için kullanılan yemek fiilidir. Oysa klasik Farsça ile 
Türkçe klasik şiirlerinde bu kelime ile beraber sadece acıyı hatırlatan kaşîdan ya 
da onun Türkçe karşılığı olan çekmek fiili kullanılmaktadır. 

Ćagataische Sprachstudien’de yayımlanmış olan şiir teknik olarak genel hat-
larıyla da fazla basit görünmektedir. Fuzûlî’nin yayımlanmış olan gazelleriyle kı-
yaslandığında bu şiirde ona özgü ifade tekniği, şiir malzemeleri, metinler arasılık 
bulunmamakta, izlerine bile rastlanmamaktadır. Bunlar olmadan ise klasik bir şiir 
çağdaş eleştiriye karşı ayakta kalamazdı, Fuzûlî de bunun farkında olup varlıklı 
bir destekleyicinin beğenisini kazanmak için elinden geleni yapan bir şair olarak 
bu hataları yapmazdı. 

Özet olarak Vámbéry tarafından yayımlanmış Fuzûlî’ye ait olup olmadığı 
tartışılmakta olan şiirin teknik yetersizlikleri, kafiye bozuklukları, vezin kusurları, 
klasik şiirlerde alışılagelmemiş ifadeleri, gerekli şiir malzemelerinin var olmama-
sı nedeniyle zayıf bir eser olarak değerlendirildiğinden Fuzûlî’ye ait olduğu iddia 
edilemez. Belki de klasik şiirler hakkında temel bilgileri olan ve aruz ölçüsünde 
beyitler yazmaya eğilimli olan biri tarafından, Fuzûlî’nin şimdiye kadar bilin-
meyen beyitlerini taklit edip kendi düşüncelerini de eklediği bir gazel yazılmış 
olabilir. 

28 Garıblik yana könglümi derd-nâk etti
 Şikestelik yana köksümni çâk-çâk etti
 Nevâyî, Mîr cAlî-şîr, Garâ’ibü’s-sigar, Hazırlayan Günay Kut, Ankara 2003, p. 459.
29 Bin cân olaydı kâş men-i dil-şikestede
 Tâ her biriyle bir kez olaydım fidâ sana
 Fuzûlî, Türkçe Divan, p. 185.
 Sitemin taşı ile başı sınuk bedeni şikeste Fuzûlî’yim
 Bu alâmet ile bulur beni soran olsa nâm ü nişânımı
 Fuzûlî, Türkçe Divan, p. 373.
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Ek

Edeb ser-riştesi sen tutgıl edebdin yahşı râz olmaz 
Edebsiz ikki câlemde biling kim ser-firâz olmaz 
Havâda uçma ey könglüm kuşı bir şâh eligin tut 
Bülendde uçmak bilen zâgû câlemde bâz olmaz 
Tileng genci Allahdın Hudânıng mahzeni köpdür 
Eger bir katresi yetişse tükenmez asl az olmaz 
Kime devlet kuşı konsa uçar her yana kanatsız
Kiming bahtı kara bolsa anıng desti derâz olmaz 
Tevâzûc pîşe kıl şikestelik câlemde kesb eyle 
Binâ ki gussa-i zerrîn yegen seyrân olmaz 
Fuzûlî sen bu câlemde muhabbet âşinâsı bol 
Muhabbetsiz kişining köngli kışdur asl yaz olmaz





VÁMBÉRY VE OSMANLI TARİHÇİLİĞİ

Sándor PAPP (Habil.)1

Ármin Vámbéry’nin ismi Türk ve Macar ilim adamları arasında büyük yankı 
bulmuş ve milletlerarası Şarkiyat çevrelerinde ününü sürdürmüştür. Vefatının yıl 
dönümü sebebiyle Macar Bilimler Akademisi tarafından bugünlerde neşredilen 
Magyar Tudomány (Macar Bilimi) adlı derginin ilgili sayısında Vambéry’nin ha-
yatı ve faaliyetleri hakkında ünlü Macar tarihçiler ile akademisyenlerin yeni araş-
tırmalarına ve bulgularına yer verildi. Vámbéry’nin ilmî ve milletlerarası siyaset-
teki faaliyetlerini her yazar kendi bakış açısına göre ele almaktaydı. Mihály Dob-
rovits, genel anlamda Vámbéry’nin tercüme-i hâlini gösteriyor,2 István Vásáry 
kendisini ilim adamı olarak değerlendirdi.3 İran’da ve Orta Asya’da yaptığı büyük 
seyahatine istinaden onun aynı zamanda bir seyyah olduğu vurgusu da yapılıyor-
du.4 

Vámbéry’nin hayatını betimleyen Küzdelmeim5 (Mücadelelerim, İngilizce 
çeviri adıyla: The Story of My Struggles)6 adlı eserinde kendisi, ilk doğu yolcu-
luğu nedeniyle İstanbul’da Nisan 1857’den 1861 ilkbaharına kadar geçirdiği dört 
senesini anlatmaktadır. Neşriyatın bahsedilen bölümüne ilişkin sayfa sayısı 43 
olmakla beraber bunun ancak çeyrek sayfasında yani birkaç cümlede ilmî araş-
tırmalara yer verilmiştir. Diğer sayfalar kendi mesleki kariyerine, tanıştığı ünlü 
Osmanlı ve Avrupalı şahsiyetlere, Padişah Sarayı ve yabancı devletler arasında 

1 Doç. Dr.
2 Dobrovits Mihály, A “Vámbéry-jelenség” Vámbéry Ármin 1832 – 1913. Tanulmányok 

Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulóján. Magyar Tudomány 163 (2013) 8 szám. 
4-12.

3 Vásáry István: A tudós Vámbéry Ármin. Vámbéry Ármin 1832 – 1913. Tanulmányok Vámbéry 
Ármin halálának 100. évfordulóján. Magyar Tudomány 163 (2013) 8 szám. 13-21.

4 Vámbéry Ármin 1832 – 1913. Tanulmányok Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulóján. 
Magyar Tudomány 163 (2013) 8 szám. 30-37.

5 Vámbéry, Ármin, Küzdelmeim, Dunaszerdahely, 2001, 126, Lilium Aurum.
6 Vambéry, Arminius: The Story of My Struggles. The Memoirs of Arminius Vambéry 

Professor of Oriental Languages in the University of Budapest. I-II. London – Leipzig – 
Paris – Torino, 1904. T. Fisher Unwin.



138 Vámbéry ve Osmanlı Tarihçiliği

gerçekleştirdiği tercüman ve gayrihizmetlere, önemli Osmanlı efendilerin kona-
ğında öğretmen olarak verdiği derslere değinmiş ve bunu yaparken üstlendiği role 
ilişkin bir tevazu göstermemiştir. 

Kendi kısa anlatımından öğrendiğimiz kadarıyla Türk ailelerin çevresinde 
yaşamaya başlamasından itibaren eski Osmanlı el yazmalarıyla çok uğraşmıştır 
ve bu çabalarıyla Osmanlı kaynaklarının okumasında çektiği zorlukların üstesin-
den gelmiştir. Vámbéry, aile ve herkese açık kütüphanelerde daha önce hiç kimse 
tarafından değerlendirilmeyen ve Macaristan tarihi için fevkalade önem taşıyan 
kaynaklara rastladı. Bunların parça parça tercüme edilmesi ve ardından çevirileri-
nin neşredilmesiyle kendisinin ilmî ve edebî hayatı da başlamış oluyordu.7

Kendi hikâyesine göre 19. yüzyılın ortasında İstanbul’da yaşayan en önemli 
tarihçilerden olan Cevdet Paşa, Şinasi Efendi ve Hayrullah Efendi gibi kişilerle 
tanıştırılmıştır,8 ancak özel olarak Osmanlı-Macar tarihi üzerine yaptığı incele-
meleri hakkında fazla bilgi vermemektedir. Kendi anlatımından görülüyor ki Os-
manlı kaynaklarını sadece bilgilerini arttırmak için okumuş, bu çalışmalarında 
herhangi bir hususi sebebi ön planda tutmamıştır. Şimdiye kadar Vámbéry’nin 
ilk İstanbul seyahatini ele alan değerlendirmelerde, Osmanlı kaynaklarına veya 
tarihine gösterdiği ilgi üzerine tetkik bulamıyoruz.9

Vámbéry’nin bazı kısa sözlerini gözden kaçırmayıp ve aynı zamanda 
Macaristan’da 1858-1861 arasında basılan ilmî dergilerin muhteviyatını inceledi-
ğimizde, önümüzde bir sistematiği olan ve mutlaka bir önceki plana göre hareket 
eden bir araştırmacının resmi ortaya çıkmaktadır.

Vámbéry bibliyografyasında yukarıda bahsettiğim üç seneye, yani 1858-
1861 arasında kalan yıllara, ilişkin 13 Osmanlı kroniğinden ve tarih kaynakların-
dan alınan Macaristan tarihiyle ilgili çevirilere rastlıyoruz.10 Bunlar arasında en 
çok kullanılan eser Peçevi İbrahim Tarihi’dir. Bu çalışmadan 5 ayrı çeviri neşre-
dildi.11 János Hunyadi’nin en büyük altı mücadelesini anlatan ve 1862’de basılan 

7 Vámbéry 2001, 126; Vambéry I., 1904, 148.
8 Vámbéry 2001, 122; Vambéry I., 1904, 143.
9 Mesela: Alder, Lory – Dalby, Richard: The Dervish of Windsor Castle. London, 1979. 43-

63. Bachman and Turner Ltd.
10 Vámbéry’nin bibliyografyası: http://terebess.hu/keletkultinfo/vambibl.html#2
11 Vámbéry, Ármin: A belgrádi és magyarországi győzedelmekről. Pecsevi török történetíróból: 

Új Magyar Muzeum 1860 10. szám. 418-423.; a. m.: Pecsevi török történetíró leírása a 
mohácsi ütközetről: Új Magyar Muzeum 10 (1860) 31-37.; a. m. : Tata és Villány várak 
elpusztítása. Pecsévi török történetíró kézirata után: Vasárnapi Újság 7 (1860) 111.; a. m.: 
Arszlán basáról, a budai helytartóról szóló adoma. Pecsévi török történetíró kézirata után. 
Vasárnapi Ujság 7 (1860) 111.; a. m.: Esztergom bevétele. Pecsevi török történetíró kézirata 
után. Vasárnapi Újság 7 (1860) 110-111.; 
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makaleyi de bu sıraya koymamız gerekiyor.12 Hunyadi Savaşlarına ait tercüme-
lerini Saadeddin, Tacü t-tevârih adlı eserden ve mutlaka bir el yazma nüshadan 
vücuda getirdi.13 Böyle düşünmemizin nedeni, bahsettiğim tarihin ilk basımının 
ancak 1279 / 1862 senesinde yapılması yani Vámbéry’nin tercümesinden bir sene 
sonra matbaa görmesinden kaynaklanmaktadır. Tarihçinin çabalarının mühim 
noktası olarak Feridun Ahmed Bey’in Münşe‛atü s-selâtîn adlı eserinin değeri-
ni keşfetmesini söyleyebiliriz. Kendisi, Kânunî Sultan Süleymân (16. yy.), Er-
del Prensi Gábor Bethlen (17. yy.) ve Osmanlı ilişkileri hakkında altı adet tarihî 
vesikayı çevirdi14 ve ömrünün geri kalanında, Osmanlı-Macar ilişkileri üzerine 
yapılan neşriyatlarında dahi Türkiye’de cereyan eden tarih araştırmalarına önem 
vermeyi sürdürdü.15

Osmanlı tarihî vesikalarının teşkil ettiği mirasın, Macar tarihçiliğine ilişkin 
ne denli önemli olduğu ilmî çevrede herkesçe bilinmektedir. Dolayısıyla Vámbéry 
ve döneminin Macar tarihçilerinin Osmanlı kroniklerine fevkalade ilgi göster-
meleri şaşırtıcı değildir. Vámbéry’nin genellikle kendi hayatını veya tercüme-i 
hâlini ele almasına rağmen Osmanlı tarihî kaynaklarının okunması konusunda 
büyük emek sarfetti. Kısa süre önce Macar Bilimler Akademisinin El Yazmaları 
Şubesinde Vámbéry’nin İstanbul’da yazdığı iki mektubuna ve neşredilmemiş bir 
kitabın el yazmasına rastladım.16 Şu anki görüşüme göre zikrettiğim malzeme ilmî 
araştırmacılarca şimdiye kadar değerlendirilmemiştir. 

Birinci mektubu 19 Mart 1859’da yazıldı.17 Alıcı olarak Macar Bilimler Aka-
demisi gösterildi. Mektubun ayrı bir hususi değeri daha vardır: Meşhur Târih-i 

12 Vámbéry, Ármin: Hunyadi hat legnagyobb csatája. In: Magyar Történeti Tár Pest 11 (1862) 
197-230.

13 Parlatır, İsmail, Prof. Dr. – Hazai, György, Prof. Dr.: Macar Bilimler Akademisi 
Kütüphanesindeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu, Ankara, 2007. TÜBA, Türkiye Bilimler 
Akademisi Yayınları Sayı: 13. nr. 541, 542, 543. (Vámbéry’nin bunlardan birisini Akademi 
Kütüphanesine hediye etmiş olması da mümkümdür.) 

14 Vámbéry, Ármin: Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető 
levele. In: Hazánk. Pest, Heckenast G. (1859) II. 512 ; Vámbéry, Ármin: Feridun bégnek 
szultáni okmányok gyűjtése. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve Kolozsvár, 1859/61. 
63.; Vámbéry, Ármin: Fordítása annak a levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király 
a fővezérhez intézett. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve 1829. dec. 5. Kolozsvár 
1859/61. 67.; Vámbéry, Ármin: Fordítása azon levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar 
király Murteza pasához, a budai helytartóhoz küldött. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve 
1827.máj. 24. 1859/61. 35.

15 Vámbéry Ármin: Zápolya Jánosnak Szolimán zultánnali találkozása. Zápolya János 
Zsigmond zultán Szolimán táborában. Khajrullah „Törökország történetéből” magyarra 
ford. -: Pesti Napló 1859. No. 133. June 11.

16 Magyar Tudományos Akadémia, Kézirattár. MS. 4934.
17 Magyar Tudományos Akadémia, Kézirattár. MS. 4934. Vámbéry Ármin 2 levele és egy 

csonka kézirata. (Kurşunkalemle yazımış kayıt.) 
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Üngürüs anonim eserini anlatan ve daha sonra Magyar Tudomány dergisinde 
yayımlanan makalesi ile beraber Macaristan’a, Peşte’ye ulaşmıştır.18 Mektubun 
muhteviyatından anlaşılacağı üzere II. Bayezid ve I. Selim Dönemi’ne ait Macar-
Osmanlı ilişkileri hakkında kendisi birçok bilgiye nail olmuş, muhtemelen erken 
dönemde (14. ve 15. yy.) yazılan kronikleri gözden geçirmiştir. 

Üngürüs veya Vámbéry’ye göre Engeroz kelimesi, Latince Hungarus’dan 
geliyordu. Mektubundan anlaşıldığı kadarıyla Tarih-i Üngürüs nüshasını, eserini 
tanıtan bir makalesiyle birlikte Akademiye postalıyordu: Mi a jelen kéziratot illeti, 
én legnagyobb szerencsémnek tudom ezt a tudós társaságnak átadni, bármilyenek 
is a körülményeim, a szívem nem engedi, hogy valaki más társaság kezébe jusson, 
kiváltképpen, mivel hogy mostani viszonyaim, a könyv hiányát kivéve, nagyon 
kielégítők. (Adı geçen el yazmasıyla ilgili olarak, ilmî cemiyete verilmesini en 
büyük şansım olarak görüyorum. Kendi hâlim nasıl olursa olsun, herhangi baş-
ka bir cemiyetin eline geçmesine yüreğim elvermezdi, aslında benim şu andaki 
hâlim, kitap eksiğini bir tarafa bırakırsak memnuniyet vericidir.) Tarih-i Üngü-
rüs adlı eseri kendi kendine tercüme etmeyi düşünmemiş, bir başka Macar ilim 
adamına bırakmıştı. Mektubun son cümlesinde Doğu devletlerinde en kuvvetli 
lisanın Osmanlıca olduğunu ve bu dilin tarihî literatürdeki en zengin eseri olarak 
Saadeddin’in Tacü t-tevârihi zikretmekteydi.

Almanca ve Türkçe cep sözlüğünün yayımlanmasıyla beraber İstanbul’da 
kendi resmî ismini (Wamberger Hermann) Vámbéry Ármin’e çevirdi. Mektubun 
altında Vámbéry’nin yeni kimliğini gösteren imzası da bulunmaktadır. İmzasının 
altında “alias Resid ef.” [diğer adı Reşid Efendi] yazısı, ayrıca onun Müslüman 
ismi ve ismin verildiği seneyi gösteren bir mührün baskısı görülmektedir. Mü-
hür yüzünde görülen sene Hicri 1274 (22 Ağustos 1857-11 Ağustos 1858) oldu-
ğuna göre Wamberger Hermann’ın Reşid Efendi’ye ve Vámbéry’ye çevrilmesi 
İstanbul’a varmasından birkaç ay sonra gerçekleşmiştir. 

İkinci mektubunu 1 Nisan 1861’de yazdı, alıcısının ismi görünmemekle be-
raber rütbesinden bu kişinin “Tekintetes Titnok Úr! (Saygıdeğer Sekreter Bey)” 
Akademi Sekreteri Ferenc Toldy olduğu belirlenebilir. Mektubunda Vámbéry, 
uzun uzadıya büyük ehemmiyet addettiği el yazmasının eline geçmediğinden bah-
setmekte ve önemli bir eseri neşriyata gönderemeyişinden dolayı mektubunun ilk 
cümlelerinde alıcıdan özür dilemektedir. Son zamanlarda Moğolca ile uğraştığını 
anlattı. Aynı zamanda Selânikî ve Fındıklılı tarihini çevirdiğini, gündüz camilerde 
ve başka kütüphanelerde bulunan kitapların okunması için vaktinin kalmadığını 
yazdı. El yazmalarının satın alınmasının her zaman mümkün olmadığını zikretti. 
Macaristan’daki gazetelerden Macar Bilimler Akademisi üyesi seçildiğini öğren-
diğinden, üye olarak ilk konuşmasını yapmak maksadıyla kısa süre sonra Peşte’ye 

18 Vámbéry, Ármin: Tarikhi Engerusz, azaz Magyarország története czimű török kézirat 
ismertetése: Akadémiai Értesítő Philozófiai osztály. 1 (1860) 360-362.
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dönmeyi planladığını ve Akademi önünde yeni amaçlarını anlatmak istediğini bil-
dirdi. 

Bu mektupta şimdiye kadar yaptığı faaliyetleri de değerlendirdi. Buna göre 
Osmanlı kaynaklarından yaptığı çevirileri ilmî kaynakları bakımından ancak 
üçüncü, dördüncü dereceye kadar görmüştü ve yeni planlarına göre birinci dere-
cedeki araştırmaları ele almak istediğini anlatıyordu. Yeniden başlayan ve daha 
büyük önem arzeden araştırmaları bilindiği üzere Orta Asya’ya seyahati kapsa-
mında ortaya çıkmıştır. 

Vámbéry, Macar Bilimler Akademisi önündeki konuşmasını 29 Nisan ve 6 
Mayıs 1861’de yapmıştı. Konusu bizim tebliğimizi de ilgilendirdiği için bu ko-
nuşmayı biraz ayrıntılı şekilde inceleyeceğim.

Vámbéry’nin Akademi üyesi olarak sunduğu ilk konuşmasının konusu (A 
török történelmi irodalomról [Türk Tarihî Literatürü Üzerine]),19 Avrupalı ama 
özellikle Macar ilim adamlarını kısmen yeni bilgilerle tanıştırmıştır. Sunduğu teb-
liği Bursalı Tahir’in Osmanlı Müellifleri gibi çok ünlü Türk eserinden ve bu esere 
dayanan Franz Babinger’in Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Wer-
ke adlı Almanca eserinden çok daha önce mercek altına almıştır. Şimdiye kadar 
tebliğinin kaynağı olarak -dipnot kullanmadığı için- kesin bir veriye ulaşamadık. 
Yine de elimizdeki bilgiler dâhilinde Cemâleddin Efendi’nin Osmanlı tarihçili-
ğini anlatan, 1843’te kaleme alındığı Âyîne-i-i Zürefa20 adlı eserini muhtemelen 
görmüş olduğunu söyleyebiliriz.

Vámbéry bu eserde, Altay’dan çıkan Türklerin kavim özelliklerini muhafaza 
ettiklerini belirtiyordu. Vámbéry’ye göre Osmanlılar, edebiyat bakımından ger-
çekten Araplardan ve İranlılardan faydalandılar ama tarih yazımı alanında Türk-
ler, Orta Asya’dan beri kendi yollarında ilerlediler. Eserinde Şeyh Yahşi’den ilk 
Osmanlı tarihi yazarı olarak bahsetmekte ve yapıtından büyük ölçüde yararlandı-
ğı Aşıkpaşazâde’yi zikretmekteydi.

Osmanlı tarihi eserlerini, kullandıkları dil bakımından üç kısma ayırıyordu:

1. Halk Türkçesini muhafaza eden eserler,

2. İlim adamları arasında ve Osmanlı Devleti’nin idaresinde kullanılan, bü-
yük ölçüde Arapça ve Farsça etkisine girmiş Türkçe ile yazılan eserler,

3. Sadece ilim adamları arasında kullanılan, çok az Türkçe kelimeyi ve dil 
bilgisini barındıran, Arapça ve Farsça ile yazılan eserler.

19 Vámbéry, Ármin: Török történeti irodalomról. In: Magyar Tudományos Akadémia Értesítő 
- Nyelv és Széptudományi Osztály Közlönye Budapest 1861-1862. 87-107.

20 Yeni neşriyati: Cemâleddin, Mehmet: Osmanlı Tarih ve Müverrihleri. (Âyîne-i Zurefâ). 
Hazırlayan: Aslan, Mehmet. İstanbul, 2003. Kitabevi.; Vámbéry’nin öğrencisi József 
Thúry Viyana’daki bir elyazma nüshasını kullanmıştır. Thúry, József: Török történetírók. I. 
Budapest, 1893. 11.
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Yukarıda gösterilen üç tip için Osmanlı vesikalarından örnekler verdikten 
sonra, tarihî eserlerin muhteviyatları ve zuhura gelmeleri bakımından onları tek-
rar üç bülüme ayırdı:

1. Resmî tarihçiler: Bu kişileri Hoca Ahmed Efendi’den itibaren kendi dev-
rine, Cevdet Paşa Tarihi’ne kadar saymaktaydı.

2. Gayriresmî tarihçilerinin kronikleri: Bunlardan sadece iki eseri örnek 
olarak gösterdi. Birisi Solakzâde, diğeri ise İbrahim Peçevî tarihidir. 

3. Diğer tip tarih kaynakları: Vesikalar, fermânları muhafaza eden defterler, 
tapu kadastro defterleri ve özellikle Nuruosmaniyye Cami Kütüphanesindeki Ra-
gıb Paşa Koleksiyonu’ndaki münşeatlar ve ruznâmçeler. Vámbéry’nin kanaatine 
göre sondakiler herhangi bir kronikten daha büyük ehemmiyet taşınmaktadır.21

Vámbéry konuşmasını, 27 tarihî eserin listesiyle bitirdi.22 Sunduğu tebliğden 
anlaşılmaktadır ki kendisinin arkadaşı ve Osmanlıcayı öğrenirken hocası János 
Repiczky, Macaristan tarihi için büyük önem arzeden kronikleri 1855’te Macar 
Bilimler Akademisine bir liste hâlinde sunmuştur. Vámbéry bu listeyi İstanbul’a 
getirmiştir. Repiczky, Osmanlı literatürü hakkında derin bir bilgiye sahiptir. Bun-
dan dolayıdır ki bu geniş bilgisinin bir kanıtı olarak Vámbéry’nin dört senelik 
İstanbul yaşamına ve oradaki zengin kütüphaneleri taramasına rağmen bu listenin 
tümünü büyük ölçüde tamamlaması mümkün olmamıştır. 

Vámbéry’nin listesinde bulunan kitaplar arasında Mohâç Meydan 
Savaşı’ndan önceki döneme ait eserlerden –İdris-i Bitlisi’nin Heşt Bihişt’i ha-
riç– Macaristan tarihine ait parçaları, öğrencisi József Thúry Macarcaya çevirip 
neşretmekteydi.23 16. yüzyılın ortasına kadar giden eserlerden Thúry’nin çeviri-
leri yayımlandı.24 Daha sonra 17. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ilk senelerine 
kadar olan dönemi kapsamak suretiyle ve 1900’lerde İstanbul’da mekseden Imre 
Karácson’un yardımlarıyla Peçevi’nin, Kâtib Çelebi’nin ve en son Naima’nın ta-
rihlerinden bazı parçalar sistematik bir şekilde Macarcaya çevrilmiştir.25 Söyleye-
biliriz ki Vámbéry’nin Repiczky’ye dayanan listesinde tercümeye değer görülen 
Osmanlı eserlerinin çoğu hâlâ eksik kalmıştır.

Macar Bilim Akademisinin El Yazmaları Bölümünde devam eden araştırma-
larım sırasında, Avrupalı tarihî kaynaklar arasında Vámbéry’nin mirasına ait yu-
karıda zikrettiğim çevirilere rastladım. Evvelki eser olarak Solakzâde Tarihi’nden 
Mohaç Meydan Savaşı, Kânunî Sultan Süleyman’ın Sigetvâr Seferi ve vefatından 

21 Vámbéry 1861-1862, 89-99.
22 Vámbéry 1861-1862, 102-103.
23 Thúry 1893. 
24 Thúry, József, Török történetírók, II., Budapest 1896.
25 Karácson, Imre, Török történetírók, III., Budapest 1916. 
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sonra ordunun Belgrad’a dönmesi gibi olayları kapsayan bir kayıt bulunmaktadır. 
Mütercimin küçük harflerle yazdığı tercüme 46 sahifedir. 

İkinci çeviri Fındıklılı Mehmed’in Silahtar Tarihi eserinden alınan, Orta Ma-
car kralı olan İmre Thököly’nin faaliyetlerini gösteren 25 sahifelik bir tercümedir.

Üçüncü çeviri Karaçelebizâde’nin Süleymân-nâme’sinden nakledilir (14 
sayfa). Zirkettiğim tercümelerle beraber bir de Peçevî Tarihi’nden Történelmi 
adomák (Tarihî Aforizmalar) adıyla neşredilen çeviri eser de bulunmaktadır (23 
sayfa).26 

Bütün bu bilgiler ışığında sonuç olarak söyleyebiliriz ki Vámbéry, Osman-
lı tarihçiliği üzerine yaptığı çalışmalarda büyük ciddiyet göstermiş, hatta kendi 
tercüme-i hâline gösterdiğinden çok daha büyük bir emekle ve tesadüf olmamak 
kaydıyla uğraşmıştır. Keşfettiğim maddede muhtemelen yayımlamak istediği çe-
virilerini kapsayan, planlanan kitabının günümüze kalan ancak parçalar hâlinde 
bulunan ön sözüne de rastladım. Bu metinden anlaşılacağı üzere Vámbéry, Aka-
demiye sunduğu tebliğinin mühim noktalarını kitabın ön sözünde biraz farklı 
şekilde açıklamak istemekteydi. Oysa Osmanlı kaynakları hakkında sürdürdüğü 
araştırmalar kendi kişisel hedeflerinden ziyade, büyük ihtimalle, Macar Bilimler 
Akademisi tarafından verilen bir ödev olarak görülebilir. 

Şimdiye kadar Akademi tarafından kaydedilen bir tasdiknameye rastlayama-
makla birlikte, keşfedilen mektuplarından Macar tarihi için önemli olan kaynaklar 
hakkında yaptığı araştırmaların Peşte’den aldığı bir görev olduğu kanısına varı-
labilir. Hatta sağladığı ilerlemelere paralel olarak raporlar yazmak zorunda oldu-
ğunu hissetmeliydi. Sonuç olarak Osmanlı kronikleri üzerine çalışan Türkologla-
rımız listesine János Repiczy’den sonra ve József Thúry ile Imre Karácson’dan 
önce Ármin Vámbéry’yi ilave etmek için hiçbir tereddütümüz bulunmamaktadır. 

26 Magyar Tudományos Akadémia, Kézirattár, MS. 1934.





OSMANLI ÖNCESİ MACAR–TÜRK İLİŞKİLERİNE DAİR

István VÁSÁRY1

Binlerce ilişki bağına sahip Türk ve Macar halkları gibi iki halk, tarih sahne-
sinde az bulunmaktadır. Tabii ki Türk dilinden, halkından ve kültüründen bahseder-
ken sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun ya da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Türk halkını değil, daha geniş anlamda, Türk dili konuşan bütün Türk dünyasını 
göz önünde tutmaktayız yani Sovyetler Birliği’nin sona erişi ve çöküşünü takiben 
Türkiye’de tekrar moda olmuş bir ifade ile “Adriatik’ten Çin Seddi’ne kadar”ki 
topraklarda konuşulan muazzam Türk dili ailesi ve Türklük söz konusudur.

Türkolojinin bütün Türklük bilimi olarak algılanabilmesi bugün doğal sa-
yılabilir ama 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı dünyası dışındaki Türklük 
hemen hemen hiç dikatte alınmış değildi. Merkezde olan Osmanlı dünyasının 
araştırmalarının artık bütün Türk dünyasını kapsamasında çağdaş Türkolojinin 
kurucularından sayılan Macar bilim adamı Ármin Vámbéry etkin bir rol oynamış-
tır. İlmî etkinliğinin merkezindeki alan, Orta Asya Türk dünyasının tetkikatıydı 
ve bu tür araştırmalarının çerçevesinde eski Türk–Macar ilişkilerinin sorunlarına 
da cevap vermeye çalışmıştır. Macar dilinin Türk asıllı olduğunu ispatlamaya ça-
lışan Vámbéry, Macar bilim tarihinde “Türk–Ugor Harbi” ismiyle adlandırılmış 
bir savaş sürdürmüş ama savaşı kazanamamıştır. Bu görüşün bilginlerin çoğu 
tarafından benimsenmemesinden sonra Türk–Macar dil akrabalığı konusu ciddi 
bilimin gündeminden dışlandı fakat Vámbéry’nin araştırmaları 6–10. asırlarda-
ki Macarların uzun yüzyıllar boyunca Türk kabile ittifaklarının içinde yaşamış 
olduklarına dikkat çekti. Yüzyıllarca süren bu ilişkiler Macar dilinde de mühim 
izler bırakmıştır: Şu ana kadar Macar dilinde yaklaşık üç yüz Türkçe asıllı sözcük 
muhafaza edilmiştir. Kendi çağında benzersiz bir şekilde dil ile etnik (halk) ara-
sındaki farklara dikkat çekmesi, Vámbéry’nin belki de en önemli ilmî katkıların-
dan biridir. Bu görüşü çağdaş etnogenetik araştırmalara yol açtı. Konferansımın 
hedefi; Macar bilginlerinin, Vámbéry’nin ardından Osmanlı öncesi Türk–Macar 
ilişkilerinin özelliği ve şekilleri hakkında nasıl düşündüklerini aydınlatmaktır.

Macarlar ile Türk dünyası arasındaki ilişkiler birbirlerinden her hususta kes-
kin bir şekilde ayrılan iki döneme ayrılabilir. İkincisi, tarihsel olarak 14. yüzyılın 

1 Prof. Dr.
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sonlarından bugüne kadar uzanan Osmanlı-Macar veyahut Türk-Macar ilişkileri-
nin 600 yılını kapsar, ilki ise bu dönemden önceki Macar halkı ile çeşitli Türk ka-
bileleri ve halkları arasındaki münasebetlerin tarihini içerir. Şimdiki sunumumun 
konusu, eskilere dayanan Türk-Macar ilişkileridir. Bu erken dönem de tekrar iki 
devre bölünmüş durumda: Birincisi 895’te Macarların Karpat Havzası’nı fethet-
melerinden önceki, bin yıla yakın süren uzun dönem ve ikincisi Macarların bu-
günkü yurtlarında 10-13. yüzyıllar arasında Peçenek, Oğuz ve Kumanlarla vuku 
bulmuş olan münasebetlerinin gerçekleştiği dönem. Türk-Macar ilişkilerinin bu 
iki bin yıllık tarihini kısa bir şekilde tasvir etmek bile bir kitap boyutu gerektirdiği 
hâlde, ben şimdi sizlere bu muazzam konunun bir özetini vermeyi deneyeceğim. 

Árpád liderliğinde doğudan gelen yedi Macar kabile 895’te bugünkü yurt-
ları olan Karpat Havzası’na vardılar. Bu önemli tarihî olay 19. yüzyıldaki Macar 
tarihçilerince “honfoglalás” yani “yurt tutuş” deyimiyle adlandırıldı. Macarların 
Avrupa’daki tarihinin gerçekten bu tarihten itabaren başladığı söylenebilir. Çağ-
daşı Bizans kaynaklarında Macarlara Türk adı altında rastlanır, Müslüman (Arap-
ça ve Farsça) kaynaklar ise Macarların kendi Macar etnonimini iyi bilmelerine 
rağmen, Macarlara her zaman Türk kabileleri ve halklarını tanımlama sırasında 
yer verir. 9. yüzyıl Avrupasında Macarlar, bir Türk kabile federasyonu olan Ono-
gurların ismi altında tanınıyordu ve o zamandan beri Avrupa dillerinde Macarlar 
bu isim altında zikredilir (Hungarian, Hongrois, Ungarn vs.). Zaten Macar kabile 
federasyonu doğudan gelen göç dalgalarına benzer bir şekilde, Hunları ve Avarla-
rı müteakip bir Türk halkı olarak Avrupa tarihinde ortaya çıkar. 

18-19. yüzyıllarda şekillenmiş karşılaştırmalı dil bilimin neticesi olarak Ma-
car dilinin Fin-Ugor adı verilen dil ailesine bağlı olduğu ispatlandı. Bu dil ailesi, 
Macar ve Fin dili dışında Rusya’da yaşayan birtakım küçük halkların (Çeremis, 
Mordvin, Züryen vs.) dilini de kapsar. (Elbette Fin-Ugor ve Türk dillerinin gra-
matik yapısı çok benzer olduğundan ortak bir Ural-Altay dil ailesinden geliştikleri 
varsayılabilir.) İşte 9. yüzyıl Doğu Avrupa tarihinin büyük etnogenetik bir muam-
ması şudur ki o dönemki Macarlar âdetlerinde, dış görünüşlerinde, elbiselerinde 
ve savaş tarzlarında bir Türk kavim ya da halkı gibi görünüyordu ama halkın çoğu 
bir Fin-Ugor dili konuşuyordu. Bu görünüşe göre zıt durumu aydınlatmak için 
pek çok teori ortaya atıldı ve her detay için yorum yapmaya henüz uzağız ama bu 
durumun ana çizgileri açıktır. İlk olarak dil ile etniği muhakkak ayırmamız gere-
kir. Her dil organik olarak gelişmekle birlikte, tarihî değişikliklere karşı da kendi 
kendisiyle her zaman eşittir. Bazı örneklerle bunu aydınlatalım. Bugünkü Rum-
lar, Homeros’un kullandığı eski Yunan dilini anlamamakla birlikte, eski ve yeni 
Yunancanın esasen aynı kökenli oldukları aşikârdır veyahut 8. yüzyıldaki Türk 
yazıtlarının dili, her türlü farklılıklarına rağmen, şimdiki Türk dillerinin bir önce-
ki aşamasını temsil eder. Tabii ki bir dilin konuşanları bir kuşaktan diğer kuşağa, 
şahıs olarak tarihsel süreçlere uygun bir şekilde çok değişebilir. Önceki örneklere 
atfen, bilindiği gibi çağdaş Yunan etniği geniş boyutlu bir Slav etnik unsurla kay-
naştıktan sonra şekillenmiştir ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun asırlarında 
bugünkü Türk halkının nice Rum, Ermeni, Slav, Laz, Çerkes, Kürt vs. etnik un-
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surla kaynaşması iyi bilinen bir olaydır. Demek ki bir dili konuşanlar topluluğu, 
kökenlerine göre çok farklı olabilir ve çeşitli etnik elemanlar kapsayabilir. Bazen 
de bütün etnik topluluk dillerini kaybedip başka bir dilde konuşanlarla kaynaşabi-
lir. Pek tabii ki bu tür etnik süreçler, izlerini halkın dilinde de bırakır: Kendi dilini 
terkeden halkın dilinden çok leksik eleman yani sözcükler kabul edilen halkın 
diline geçer. Kaynaşmanın boyutlarını alınan kelimelerin sayısını belirler: Geniş 
boyutlu bir kaynaşma, çok sözcüğün alınmasıyla sonuçlanır. Şimdi Macar dilinin 
eski Türk leksik elemanlarına bakıldığında 9. yüzyıldan önceki Türk dili etkisinin 
ne kadar derin olduğu hemen göze çarpar. Bu Türk asıllı kelimeler hâlâ şimdiki 
Macar dilinin temel sözcüklerine aittir, bunları kullanmadan Macarca konuşama-
yız. İlk olarak sözcük hazinesinin iki alanına bakalım ve tarım ile hayvancılık 
terimlerini gözden geçirelim. Macarcada mevcut olan eski Türk asıllı terimlerinin 
sayısı inanılmaz büyüktür: árpa ‘arpa’, búza ‘buğday’, alma ‘elma’, gyümölcs 
‘elma’, körte ‘armut’, som, szőlő ‘üzüm’, tarló ‘tarla’, eke ‘saban’ ya da : bika 
‘boğa’, ökör ‘öküz’, tinó ‘dana’, borjú ‘buzağı’, kos ‘koç’, kecske ‘keçi’, tyúk ‘ta-
vuk’, teve ‘deve’, oroszlán ‘arslan’ vs. Ev ve ev çevresiyle ilgili sözcükler: kapu 
‘kapı’, kút ‘kuyu’, karó ‘kazık’, teknő ‘tekne’, ól ‘ağıl’, sátor ‘çadır’ vs. Macar-
canın aşağı yukarı 300 eski Türk asıllı temel kelimesi (hem isim hem de fiil) 10. 
yüzyıldan önceki asırlarda ne kadar büyük sayıda Türk etnik unsurun Macarlarla 
kaynaştığının açıkça göstergesidir.

Bu nedenle biraz önce dediklerimiz Macar etnogenezin iki kökenden gel-
mesinin izahını vermektedir. Macar ile Türk halkı arasında akrabalık var mı diye 
geleneksel, sık sık duyulan soruya şöyle cevap verebiliriz: Evet ama ... Hemen 
akrabalık termini hangi anlamda kullandığımızı açıklamamız gerekir: 10. yüzyıl-
dan önceki Macarların eski Türk kabileleriyle etnik olarak karıştığını düşünüyo-
ruz. Şimdi Türk-Macar temaslarının ne zaman ve hangi yerlerde devamlı cereyan 
ettiğini açıklamamız gerekir. Ne zaman diye sorumuza artık cevap verebiliriz: 
10. yüzyıldan önceki uzun asırlarda. İlişkilerin yeri ise bir yandan Volga-Kama 
Nehirleri ve Orta-Ural civarı, öte yandan ise Kuban Nehri’nden Prut Nehri’ne 
kadar uzanan Karadeniz sahili ve kuzeyindeki büyük bozkır bölgesiydi. Bu geniş 
coğrafi bölgede çeşitli Bulgar-Türk kabileleri ve aralarında Macarlara yabancı 
ismini veren Onogur kabile konfederasyonu da bulunmaktaydı. Macar dilinin 
eski Türk unsurlarının çoğu, Bulgar-Türk diline özgü dil kriterleri gösteriyor. 
Mesela en karakteristik hususiyet genel Türk z ünsüzün Bulgarcadaki r ünsüzü 
ile temsil edilmesi; Türkçe öküz ≈ Macarca ökör, Türkçe kazık ≈ Macarca karó 
vb. 7-10. yüzyıllardaki Bulgar-Macar ilişkilerinin yeri büyük Hazar İmparatorlu-
ğu olabilir. Hazar İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında bulunan halkların içinde 
hem çeşitli Bulgar kavimlerini hem de Macar kabilelerini bulabiliriz. Macarların 
Hazar hâkimiyetinde yaşadıkları bazı tarihî kaynaklarda da zikredilir. Esasen Ha-
zarların dili hakkında çok az şey bilinmekte ama çeşitli bilginlerin tahminlerine 
göre Hazarların dili, Bulgar-Türk dilinin bir varyantı olabilir. Macarcanın muhte-
lif Bulgar-Türk şivelerinden alınmış kelimelerinin büyük sayısı, önceki tahmini 
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onaylar görünüyor. Hazarların bir grubunun Macarlarla kaynaşmış olduğuna Bi-
zans müverrihi, Konstantinos Porphyrogennetos’un tarihî eseri (De administran-
do imperio) tanıklık eder. Ona göre Hazarların Kabar ismine sahip olan üç kabi-
lesi Hazarların hâkimiyetine karşı isyan ettiler. Kabarlar, Macarlara kendi dillerini 
öğrettiler ve Macarlar da Kabarlara Macarcayı öğrettiler. İşte bu veri Türk-Macar 
iki dilliliğinin açık bir göstergesidir. Bu iki dillilik Macarcada mevcut olan Türk 
asıllı sözcüklerin büyük sayısına açıklık getiriyor.

Macar halkı, sadece 9. yüzyıldan önceki dönemde değil, Karpat 
Havzası’na yerleştikten sonra da Türk kabileleriyle temas etti. Karpat Havzası 
5. yüzyıldan itibaren çeşitli Türk kavimlerinin yurdu olmuştur. 5. yüzyılda Hun 
İmparatorluğu’nun merkezi Karpat Havzası’ydı. Atilla’nın 453’teki ölümünü ta-
kiben Hunların çoğu Karadeniz Bölgesi’ne geri çekilerek Ogur-Bulgar etniğinin 
meydana gelişinde etkin bir rol oynamışlardır. Bulgarların bir kısmı ise gördüğü-
müz üzere Macarlarla kaynaştı. 567’de Türklerden kaçan Avarlar, 800 civarında 
Büyük Şarlman (Karl) tarafından yok edilecek olan imparatorluklarını Karpat 
Havzası’nda kurmuştur. 6-9. yüzyıllarda Karpat Havzası’na çeşitli Bulgar gruplar 
yerleşti, bunların en önemlisi Onogundurlar idi. Ünlü Macar arkeoloğu Gyula 
László tarafından öne sürülmüş olan varsayıma göre, Bulgarlar arasında Macarca 
konuşan gruplar da vardı. Öyleyse Macarların 895’teki yurt tutuşundan 200 yıl 
önce Karpat Havzası’na Onogundurlarla beraber Macarlar da gelmiş olabilir. Bu 
hipotezi Erdel’de (şimdiki Romanya’da) yaşayan Sekel (székely) denilen eski Ma-
car etnik grubun gelenekleri de kuvvetlendiriyor. Onlara göre Sekeller, Atilla’nın 
halkına bağlıydılar ve ondan sonra Karpat Havzası’nda kaldılar ve Árpád halkını 
895’te kabul ettiler. Bulgarların Macar etnogenezinde oynadığı büyük rol, Macar 
ve Sekellerin Hun geleneğini izah edebilir. Hun kökenin bilinci Macarlarla kay-
naşan Bulgarlardan Macarlara geçmiş olabilir. Aynı zamanda Macarların kurduğu 
yeni yurt Hun ve sonraki Avar İmparatorluğu’nun merkezî bölgelerinde bulundu-
ğundan çağdaşdaşı Hristiyan Avrupalılar, Macarlarda Hun ve Avar göçebe impa-
ratorluk geleneklerinin devamını gördüler.

Şimdi bir saniye duralım. Hunlar, Avarlar, Onogurlar ve Bulgarlar; bu halk-
ların hepsine sadece tarih kitaplarının sayfalarında rastlanabilir. Hepsi dağılıp, 
kendi isimlerini terk ederek komşu halklarla kaynaştılar. Örneğin, Tuna Bulgar-
ları 680’de bugünkü Bulgaristan topraklarını fethettikten sonra 200 yıl geçmeden 
boyun eğdirdiği Güney Slav uyruklarıyla kaynaştı. Şimdi Slavca konuşan Bul-
garların sadece ismi ve bazı Bulgar-Türk asıllı sözcük, eski Bulgar-Türk fatihle-
rin hatırasını muhafaza etmektedir. Buna karşılık, Macarlar halk olarak varlığını 
koruyor. Kurtuluşu için sonsuza dek birinci kralı Aziz İştvan’a borçludur. I. İştvan 
Hristiyanlığı kabul ederek memleketinin uzun süreli Hristiyan Avrupa’nın bir ül-
kesi olmasını temin etti. Aynı zamanda Macar etniği, Macar dili ve halk müziği 
bugüne kadar Hunların, Avarların, Bulgarların, Hazarların ve başka Türk halkla-
rının belleğini korumaktadır.
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Karpat Havzası’na doğudan gelen Türk halkların göç dalgaları, Macarla-
rın yerleşmesiyle sona ermemiştir, hatta sonraki asırlarda da sürmüştür. Karpat 
Havzası’nda kuvvetli bir devlet olmadığından Macarlardan önceki Türk göçleri-
ne karşı durmak hemen hemen imkânsızdı ama 11. yüzyıldan itibaren Hristiyan 
Macar Devleti yeni göç dalgalarına direnebilmiştir. İlk olarak 10-12. yüzyıllarda 
Peçenek kavimleri Macar Krallığı’nın bölgesine yerleşmiş, sonra daha küçük bo-
yutta Oğuz boylarının kesintileri de zuhur etmiştir. Peçenek ve Oğuz yerleşim 
izleri tarihî kaynaklarda ve Macar yer adlarında muhafaza edilmiştir. Peçenek ve 
Oğuz yerleşim bölgeleri bütün Macaristan’da dağınık olarak meydana çıktığın-
dan bu Türk kesintilerinin Macarlarla daha önce karıştığını gösterir. Buna karşı-
lık Kıpçak da denilen Kumanlar 13. yüzyılın ortalarında büyük gruplar hâlinde 
(kompakt bir şekilde) Macaristan’a yerleşmişti. 10-13. yüzyıllarda Kumanlar (ya 
da Kıpçaklar) daha önce Macarların da hüküm sürdüğü Karadeniz’in kuzeyinde 
yaşıyordu. Kumanlar, Batu Han’a yenildikten sonra Macaristan’a kaçarak Macar 
kralından yerleşme izni aldılar. Önderleri olan Köten (Macarca Kötöny) 40.000 
ailesiyle Macaristan’a yerleşmek için kraldan izin aldı. Macar kralı IV. Béla, Ku-
manları iki büyük bölgeye yerleştirdi ve bu iki bölgenin ismi bugüne kadar Ku-
manların ismini koruyor: Kiskunság ‘Küçük Kumanlık’ ve Nagykunság ‘Büyük 
Kumanlık’. Peçenek ve Kumanların konuştuğu dil Türk dillerinin Kıpçak koluna 
bağlıydı, bunlardan pek çok sözcük de Macarcaya geçti (boza ‘boza içkisi’, koboz 
‘kopuz’ vs.). Kumanlar kendi Türk dillerini 16. yüzyıl sıralarında terk ettiler ama 
onların yerleştiği bölgelerin Macar diyalektlerinde şu ana kadar birkaç düzine 
Kumanca sözcük yaşamaktadır. 

Avrupa’ya kadar erişen büyük Avrasya göç dalgalarının sonuncusu Moğol is-
tilasıydı. Moğollar, Macar Krallığını bir buçuk yıl yakıp yıktıktan sonra 1241 yılı 
sonunda terk ettiler. Sonraki yüzyıllarda doğudan Macaristan’ı hiçbir kuvvet teh-
dit etmemiştir. Ancak Tatar-Moğol tehlikesinin geçmesinden sonra Macaristanın 
güney hudutlarında yeni bir düşman kuvveti belirmişti. 14. yüzyılın sonunda her 
tarafa yayılan Osmanlı İmparatorluğu, Macar Krallığı’nın kuzey sınırlarına erdi. 
Bu tarihten itibaren Türk-Macar ilişkilerinin yeni bir bölümü açıldı ama Osmanlı-
Macar ilişkilerini kapsayan bu dönem artık başka bir incelemenin konusu olabilir.





YENİ ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA ÁRMIN VÁMBÉRY’NİN  
ESKİ MACAR TARİHİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

István ZIMONYI1

Vámbéry 1895 yılında eski Macar tarihi üzerine görüşlerini açıkladığı Ma-
carların Ortaya Çıkışı ve Çoğalışı adlı kitabını yayımlar.2 1914 yılında yayın-
lanan son eserinde de konuyla ilgili görüşünü değiştirmez.3 Çalışmamda 1895 
yılında yayımlanan kitabı temel alarak günümüzde Vámbéry’nin düşüncesinin 
kimi ögelerinin ne derece güncel olduğunu inceleyeceğim. Vámbéry’nin çalış-
malarındaki eski Macar tarihiyle ilgili bölümleri son zamanlarda István Vásáry ve 
Mihály Dobrovits inceler.4

Vámbéry’nin görüşünün temel çizgilerini genel hatlarıyla anlatmak istediği-
mizde önce günümüzde de yaşayan ve etkisini sürdüren sorunla karşı karşıya kalı-
yoruz. Vámbéry’nin kitabı şu tümceyle başlar: “Çeşitli akraba ve yabancı jeolojik 
elementlerin hızla üzerine yapıştığı ve öz yapının yalnızca analizle bilinebildiği, 
dağdan akan derenin sürüklediği taş gibi...”5 Doğal bilimler alanından yapılan 
benzetme her zaman etkilidir çünkü uygun modellerle aynı doğruluğa ulaşılacağı-
nı telkin eder. Doğal bilimleri bu şekilde bir referans olarak kullanmak mümkün. 
Bu görüş günümüzde yaşamakta ve benzer analojik çıkarımlar yapan pek çok eski 
tarihle uğraşan bilim insanı bulunmakta. Csanád Bálint, Macar halkının ortaya çı-
kışıyla ilgili olarak Patrick Geary’nin benzetmesine atıf yapar: “Etnogen, kaynak-
tan okyanusa kadar giden bir nehir değildir ve adı pek çok ülkeden geçerken ben-
zer de olsa, içinde akan suların bileşimi, deltada kaynaktan çıkana benzemez.”6

Eski tarihçiler arasında da doğal bilimlerin sunduğu verilerle Macarların et-
nogeninin belirlenmesinin mümkün olacağı beklentisi vardı. Eskiden kan, günü-
müzde ise DNA sonuçlarından bulgu bekleniyor. Bu incelemelerin sonuçlarının 

1 Szeged Üniversitesi Orta Çağ Tarihi Bölümü, zimonyi@hist.u-szeged.hu.
2 Bu bildiride Dunaszerda’da yayımlanan kitap kullanılmıştır: Vámbéry 2003.
3 Vámbéry 1914.
4 Vásáry 2008, 191-196; Dobrovits 2003, 371-393.
5 Vámbéry 2003, 5.
6 Bálint 2006, 295.
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bir bölgenin halkıyla ilgili önemli ve değerli veriler sunduğu pek çok kez açıklığa 
kavuşmuş ya da bu veriler, kimi kez bir mezalıktaki akrabalık ilişkisini belir-
lemede kullanışlı olmuşsa da bir halkın etnik yapısını belirlemede ipuçları bile 
vermemektedir.

Ayrıca bir halkın oluşumunu taş ya da nehir ile modellediğimizde bunun zor-
luğunu kanıtlanmak için taş ya da nehrin deltasındaki suyun incelenmesinin ye-
terli olmayacağı, toplum bilimsel bakımdan da taşın ya da nehrin kendi hakkında 
ne düşündüğünü de ortaya koymak gerek.

Vámbéry, halk kavramı saptamasını üç temel ögeye dayandırır: 1. Dilsel ak-
rabalık; 2. antropolojik özellikler; 3. halk ruhu ya da halk psikolojisi. Vámbéry’nin 
görüşüne göre, antropolojik araştırmalar dilsel verilerden daha kesin ipuçları su-
nar ama bunun da sınırları bulunmakta. Amaca ulaşmak için ise en yararlı bilim 
halk psikolojisi yani halk ruhu araştırması.

Vámbéry, tarihî oluşum sırasında çeşitli etniklerin birbirleriyle karıştığını, bu 
yüzden yalnızca karışık halkların olduğunu kesin olarak bilir. Macarlar da bun-
ların arasında yer alır: “Bu karışık halkın Fin-Ugor kökeni konusunda en küçük 
bir kuşkumuz bile yok ama tarih boyunca bir akraba halk içinde eridi ve şimdi 
önümüzde alacalı gibi etnik karışım duruyor.”7 Vámbéry aynı zamanda bu sap-
tamasının hem tarihçiler hem de dilciler yönünden soru işaretiyle karşılandığını 
belirtir: “... kronik yazarları alacalı masal-karmaşasından yanıltarak yurt kuran 
Macarlarda bağdaşık, büyük ulusal vücut görmek ister, onların görüşleri de dilsel 
kanıtlardan yola çıkarak günümüzdeki Macarların atalarında saf Ugor kavmini 
keşfetmek ve egemen ulusal unsur olarak bunu rol aldırmak isteyenler gibi hata-
lıdır.” 8 Vámbéry 1914’te yayımlanan eserinde karışık halkla ilgili tezinin Macar 
halkının hoşuna gitmediğini belirtir.9 Günümüzde artık bu terimi kullanmıyoruz 
ama yine de Macarların ortaya çıkmasıyla ilgili çeşitli etnik ögelerden konuşuyo-
ruz.

György Györffy; 1948’de Macaristan’da yazılan Latince kroniklerindeki 
eski Macar tarihiyle ilgili verileri incelediği bir monografi yazar, 1993’te gözden 
geçirip yeniden yayımlar. Györffy’e göre kronikler, yalnızca titiz eleştirel değer-
lendirmeden ve Bizans İmparatoru Konstantin VII. Porfirogennetos, Ceyhanî ile 
diğer çağdaş Yunan, Latin ya da Müslüman kaynaklardaki verilerle uyuştuktan 
sonra kullanılabilir.10 Demek ki Vámbéry, Macar kroniklerinin bağdaşık ulus ve 
şanlı yurt kuran tablosuna değer verilemeyeceğini ve tarihsel olarak doğrulana-
mayacağını söylerken haklıdır.

7 Vámbéry 2003, 9.
8 Vámbéry 2003, 29.
9 Vámbéry 1914, 7.
10 Györffy 1993, 3-4.



153István ZIMONYI

Vámbéry’nin çalışmalarının en kritik noktası, dil akrabalığıyla ilgili görüş-
leridir.11 Vámbéry sonraki kuşaklar tarafından Ugor-Türk Savaşı olarak adlandı-
rılan tartışmada yenilgiye uğrar çünkü Macarcanın Türk akrabalığı kanıtlanamaz 
ve düşmanları Macar dilinin Fin-Ugor dillerinden olduğunu başarıyla açıklar. 
Vámbéry, 1896’da Fin-Ugor akrabalığını kabul eder ama dil akrabalığının etnik 
akrabalıkla özdeşleşebilir olduğunu kabul etmez.12 Vámbéry aynı zamanda bir tür 
artçı savaş sürdürür ve savunulamaz bir hipotez olarak Macarcanın Ugorca-Türk-
çe karışık bir dil olduğunu ortaya atar.

Modern dil bilimde, dillerin karşılaştırılmasında üç temel yöntemden söz 
edilebilir: 1. Dillerin akrabalık derecesini saptayan aile ağacı modeli; 2. kopya-
lamayı konu alan dil ilişkileri, kopyalama iki dilin teması ya da bölgesel olgu, 
yani uzun süre coğrafi aynılığın etkisiyle olabilir; 3. evrensellikle yani diller ara-
sındaki ortaklık ve benzerlikle uğraşan dil tipolojisi, bu ortaklık ve benzerlikler 
ne akrabalıkla ne de ilişkiyle açıklanabilir. Her üç yaklaşım, yöntem bakımın-
dan eş değerdir ve birini diğer ikisine karşı mutlaklaştırma mümkün değildir.13 
Vámbéry’nin görüşünün tersine, demek ki Macar dilinin Fin-Ugor dillerinin Ugor 
kolunda olduğu kanıtlanabilir ve Türk etkisi, dil ilişkisi yöntemiyle araştırılabilir.

Ancak bilimsel yayınlarda ve halkın genelinde Macar dili Fin-Ugor dili oldu-
ğuna göre, Macarların Fin-Ugor olduğu düşüncesi günümüzde de yaşamakta yani 
dil akrabalığı halk akrabalığıyla karıştırılmaktadır. Oysa Vámbéry, dil akrabalığı-
nın etnikle özdeşleştirilemeyeceğine dikkat çekmişti. Bu konuya girmeden önce 
dil bilimsel rekonstrüksiyonla da yüzleşmek gerek çünkü eski Macar dilini Fin-
Ugor karşılaştırmalı dil bilimi ve alıntı sözcük araştırmaları sonuçlarıyla yeniden 
kurmak mümkündür. Dil bilimciler, rekonstrüksiyonu yapılan temel dilin bilimsel 
bir model mi, yoksa gerçek bir dil mi olduğu konusunda tartışmakta. Demek ki 
rekonstrüksiyon yapılan temel dil durumunda da bir zamanlar yaşayan bağımsız 
bir dilden mi söz edildiği kuşkusu ortaya çıkıyor.

Dil ve etnik ilişkisine geri dönecek olursak dil akrabalığı kavramı dilleri kar-
şılaştırma araştırmalarında kullanılan eşit değerdeki üç yöntemden biri olmakla 
birlikte, geçerliliğinin yalnızca bilim dışı dünyada sorgulanması bir alışkanlık. 
Aynı zamanda dil akrabalığını Vámbéry’nin de yazdığı gibi etnik akrabalıkla ka-
rıştırmak mantıksız. Bununla birlikte kavramlar, bilimsel bakış gerektiren çalış-
malarda bile günümüzde de karıştırılıyor.  Vámbéry’nin kavramına göre Macar 
halkı, dünyadaki pek çok halk gibi karışık bir halk; bu yüzden karışmış iki halkın 
birbiriyle akraba olduğu ciddi olarak düşünülemez ama günümüzde yalnızca bun-
dan söz edilmediği açıkça görülmekte. Bir etnik grup, yüzlerce insandan oluşan 
sosyolojik anlamdaki büyük gruptur; demek ki üyeleri birbirini şahsen tanımaz. 
Ortak biz-bilincini kan akrabalığı düşüncesi yani ortak atadan gelme düşüncesi, 

11 Pusztay 1977; Sinkovics 2002, 89-97.
12 Vámbéry 2003, 7.

13 http://www.btk.mta.hu/images/08_Bakr%C3%B3_Nagy_Marianne.pdf
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ortak kültür ve dil, kalıcı politik durum yani tarihsel olarak ölçülebilen ortak ya-
şam garantiliyor. Biz-bilincinin oluşmasında karar verici ögelerden biri, kişisel 
ilişkilerin artık olmadığı büyük grubun, gerçek kan ilişkisine sahip küçük grup 
gibi düşünülmesidir, bu yüzden akrabalığın tümüyle düşünsel olduğu açıktır; de-
mek ki grubun üyeleri gerçek olmadığı hâlde buna inanıyorlar. Bununla birlik-
te etnososyolojik anlamda iki etnik grubun akrabalığından söz etmek kavramsal 
olarak mümkün değil. Akrabalık düşüncesini “ulus dilinde yaşıyor” deyişi ile dil 
ve halk için Macar sözcüğünü kullanabilme durumu da güçlendiriyor. Böylece 
kavramlar, sık sık farkına varılmadan karışıyor ve Macar dili, bir Fin-Ugor dili-
dir yerine, hatalı olarak “Macarlar Fin-Ugordur” ya da “Macarlar bir Fin-Ugor 
halkıdır” deniyor. Bu elbette yalnız Macarlara özgü değil. Hint-Avrupa, German, 
Slav ve Türk halkları yoktur; yalnızca Hint-Avrupa, German, Slav ve Türk dille-
ri konuşan halklar vardır. Öyleyse Vámbéry; Macarların oluşmasında Fin-Ugor, 
Türk, İran ve Slav dili konuşan grupların pay sahibi olduğunu söylerken haklıydı.

Vámbéry antropoloji çalışmalarını dil bilimden daha değerli buluyordu, bu-
nun nedeni dil bilim alanında aldığı haklı ve abartılı eleştirilerin etkisi olabilir. 
Antropoloji bilimi, fiziksel niteliklerin araştırılmasında etnik özellikler yerine 
daha çok küçük bir bölgenin popülasyonundan söz eder. Kan ve DNA incelemele-
ri gibi yeni yöntemler, yeni perspektifler sunuyor ama etnik belirlemede yalnızca 
bu incelemelerden sonuç beklenemez.14

Vámbéry, “halk ruhunu” halkı belirleyen en önemli etken olarak görür: “Ulu-
sumuzun vücudu pek çok şeyden oluşur ama bir arada tutan ve yaşatan ruh, her 
zaman ve günümüzde de Macardır.”15 Vámbéry ulusal ruhun belirlenmesinde 
şu yedi özelliğe dayanır: 1. Onur, ağırbaşlılık; 2. akıllılık; 3. görgü, saygınlık; 
4. aristokratik gururluluk; 5. özgürlük sevgisi; 6. yurt sevgisi; 7. ulusal gurur.16 
Vámbéry, ulusal karakteroloji araçlarıyla Macarların özünü belirlemeyi dener 
ama ulusal karakteroloji ulusal kültürün yalnızca belirli bir dönemindeki genel 
karakteristik çizgilerini gösterir. Vámbéry’nin anlatımına, 1867 yılında Avustur-
ya ile Macaristan arasında imzalanan antlaşmadan sonraki ilerlemenin ve kentli 
sınıfın gelişmesinin iyi yönleri yansıyor. 19. yüzyılın sonundaki halk psikolojisi 
20. yüzyılda iki yönde ilerler. Tinsel tarih ve ulusal karakteroloji, Macar tarih 
yazımının merkezî sorunlarından biri olur çünkü 20. yüzyıldaki I. ve II. Dünya 
Savaşı trajedilerinin sonrasında açıklamak gerekti. (Örneğin tarihçi Gyula Szekfű 
ve toplum bilimci İstván Bibó’nun görüşleri.) Bunun yanı sıra 20. yüzyılda sosyal 
psikoloji, bazı toplulukların genel özelliklerini betimlemekle uğraşmaya başlar. 
Ulusal kültürün farklı özellikleriyle öncelikle sterotip araştırmalar ve kültürel kar-
şılaştırmalı psikolojisi ilgilenir. 17

14 Bálint 2008, 1166-1169.
15 Vámbéry 2003, 222.
16 Vámbéry 2003, 358-364.
17 Hunyady 2001, 7-50.
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Vámbéry daha sonra Macarların halk ruhunun genel karakterlerine ulaşıla-
bileceği kendine özgü tarihsel bir yapı kurar. Görüşüne göre Fin-Ugor halklarını 
kültürel çaba ve barışçıl yaşam biçimi karakterize ederken buna karşın Türkler 
savaşçı, fetihçi, vurucudur ve önemli tarihsel rol oynamıştır. Vámbéry’nin siste-
minde Macarlar bu açıdan Türklerin ulusal ruh varisleridir. I. Dünya Savaşı’nı iz-
leyen yıllarda Macarların oluşumunun etnik sorunuyla tarihî yönden József Deér 
uğraşır. Deér’in tinsel tarih anlayışı, bunu Alman tinsel tarihinden almış olsa da, 
bakış açısı yönünden Vámbéry ile uyuşur. Atlı göçebe yaşam biçimi, katmanlı teş-
kilat yapısı ve Tanrı’dan alınan hükümdarlık yetkisi üç temel özelliktir.18 Deér’in 
görüşünü Jenő Szűcs inandırıcı bir şekilde çürütür.19 Demek ki bir ulusun kültürel 
özelliklerinin var olduğu konusunda kuşkumuz yok ama bu özelliklerin yalnızca 
kısa bir tarihî dönem için geçerli olduğu kabul edilir. Öyleyse Macarların oluşu-
mundan günümüze dek değişmeden kalan tipik ulusal özellikleri aramak, tarihsel 
olarak kabul edilemez bir hipotezdir.20

Vámbéry’nin bakış açısında günümüzde de kafa karıştırıcı önemli bir kav-
ramsal bağlantı bulumakta. Türk, hemen hemen her durumda “göçebe” anlamında 
kullanılıyor. Göçebe yaşam tarzının ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte Av-
rasya bozkırında bağımsız, ekonomik, toplumsal ve politik düzen de oluşmuştur. 
Klasik göçebe yaşam biçimi İskitlerle başlar ve ilk büyük imparatorluğu MÖ 2. 
yüzyılda Hiung-nu-lar kurar. Moğolistan’dan Kırım’a kadar Avrasya’ya yayılan 
ilk göçebe imparatorluğu 6. yüzyılın ortasında kuran da Türklerdir. Bu impara-
torluğun Doğu Avrupa bozkırındaki ardılı Hazar Kağanlığı. Göçebe halklar, ge-
nel olarak büyük oranda benzer örnek üzerine inşa edilir. Macarların oluşması 
açısından 6-9. yüzyıl önemlidir, demek ki Macar boy birliği göçebe çevrede ve 
göçebe örneği izleyerek sağlamlaşır. Göçebe imparatorluklarını Türk dili konu-
şan halklar oluşturduğu ve yönettiği için Árpád’ın Macar boy birliğininin göçebe 
özelliklerinin Türk örneğini izlediği yani Türk tipi halk olduğu düşünülür. Dilsel 
bir veri, göçebe kavramla karıştırıldığı için bu hatalıdır. Bu, Sovyet sisteminin 
ekonomik, toplumsal ve politik bakımdan Macaristan’da da yönetimde uygulan-
dığı, kurulmasında ve işleyişinde Rusların egemen olduğu 1948 ve 1990 yılları 
arasında Macar halkının Rus olduğunu ya da Rusça konuşabileceğini söylemek 
kadar anlamsızdır. 

Vámbéry’nin eski tarih anlayışının özü, Ugor-Türk halklarının Hun ve Avar 
göçleriyle Karpat Havzası’na geldiği ve Ugor ögenin Fin-Ugor dilini konuştuğu-
dur. Buna karşın Árpád boyu Türk’tür ve Karpat Havzası’nda Árpád Macarları 
dilini değiştirmiştir ama Vámbéry’nin ölümünden sonra, Macarların oluşumunun 
5-9. yüzyıllar arasında Volga bölgesinde ve Doğu Avrupa bozkırında olduğu ve 

18 Deér 1938, 5-34.
19 Szűcs 1997, 102-103.
20 Szűcs 1984, 173-178, 283-326.
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Árpád Macarlarının başat dilinin Fin-Ugor kökenli, önemli derecede Türk etkisi-
ne uğrayan Macarca olduğu görüşü üstünlük kazanır.21

Aynı zamanda Fin-Ugor dili konuşan Macarların 9. yüzyılın sonundan önce 
Karpat Havzası’na yerleştiği görüşü çeşitli şekillerde yeniden baş gösterir. Gyula 
László’nun geniş çevrede kabul gören ikili yurt kurma teorisine göre 680’li yıl-
larda geç Avarlarla ciddi sayıda bir Macar göçü olmuştur.22 Béla Miklós Szőke 
ise Macarların 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra Tuna-Tisza arasında olduğunu 
ortaya atar.23 Demek ki Vámbéry’nin Fin-Ugor Macarların 895’ten önce Karpat 
Havzası’na yerleştiği düşüncesi yeniden ortaya çıkar ama şu anki bilgilerimize 
göre bunu ne doğrulayabiliyor ne de yalanlayabiliyoruz.

İlginç bir şekilde Vámbéry’nin antitezi de bilimsel yayınlarda görünür. Bu 
düşüncenin arkasında Macarları 830’lu yıllarda Volga bölgesinden Karadeniz’e 
göç ettirme teorisinin Türkçe ögelerin alınması için çok dar bir süre, yani yaklaşık 
60 yıl, olduğu görüşü vardır. Bu yüzden Gyula Kristó, daha sonra onu izleyerek 
arkeolog Attila Türk, Macar diline Türkçe alıntı sözcüklerin büyük bir kısmının 
yurt kurma zamanında Karpat Havzası’nda yaşayan ve Türk dilini kullandığı sa-
nılan Avarlardan alındığını savunur. Öyleyse de Árpád Macarlarının Fin- Ugor 
dilini kullandıkları açıktır.

Vámbéry, Karpat Havzası’nda biçimlenen Macarlarla ilgili olarak günümüz-
de de aktüel olan başka iki sorunla daha uğraşır. Vámbéry, Slav dilli halkların 
görünmesini Avar Çağına koyar, Macar-Slav dil ilişkisini de o dönemden başlatır. 
Alıntılanan Slavca sözcük hazinesinin Hristiyanlığı kabul etme ve yeni tür devlet 
kurmayla ilgili ilginç sonuçları vardır. Macar dilinin erken Türk ve erken Slav 
alıntı sözcük hazinesi, yeni bulgular ışığında modern karşılaştırmalı tarih yönün-
den acilen incelenmelidir.

Vámbéry, Árpád’la gelen Macarların sayısını 30.000, Karpat Havzası’nın 
nüfusunu ise 3-400.000 kişi olarak tahmin eder. Bunlardan % 80 kadarının Slav, 
% 20 kadarının ise Ural-Altay dilli Avarlar olduğunu düşünür. Árpád Macarları 
Türk dilli olduğu için Avarların dilini Macar olarak adlandırır ve Árpád halkının 
Türk dili, dil değişimi sırasında bu dilde erir.24 Gyula Kristó son çalışmasında yurt 
kuranların sayısını 100.000, Karpat Havzası’nın yurt kurma öncesi nüfusunu ise 
150-200.000 olarak verir; bu durumda oran 1:1,5-2,5’tur.25

21 Fodor 1975, 2009; Róna-Tas 1986, Kristó, Makk 2001.
22 László 1978.

23 h t tp : / /www.b tk .mta .hu / images /02_Sz%C5%91ke_B%C3%A9la_
Mikl%C3%B3s-ujabb.pdf

24 Vámbéry 2003, 228, 231, 246.
25 Kristó, Makk 2001, 92.
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Özetle Vámbéry’nin eski Macar tarihiyle ilgili çalışmalarının günümüzde de 
yeniden okunmaya değer olduğunu söyleyebiliriz çünkü onun tarafından ortaya 
atılan soruların birçoğu günümüzde de aktüel ve Vámbéry’nin bazı yanıtları yeni-
den düşünmeye değer. Dili ve etniği ayırt etmek bugün de vazgeçilmez önemde, 
ayrıca Slavların rolünün yeniden değerlendirilmesine de gereksinim var. 
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