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/. ÖNSÖZ: Türk filolojisinin büyük üstad~, Bat~~bilim dünyas~n~n seçkin simas~, 1977 y~l~~arefesinde aram~zdan ayr~larak, bengili~e
ula~t~. Türkoloji alan~nda bilgin nesiller yeti~tiren bu sayg~~de~er zat,
pek çok bilim kurullar~nda oldu~u gibi Türk Tarih Kurumu'nun da
~eref üyesi idi. Onun için Belleten'de anma yaz~s~~haz~rlama görevi
bana verildi~i zaman bunu istekle kabullendim. Türkler aras~nda
onun kürsüsünde ilk doktor diplomas~~alan ö~renci oldu~um, üstelik
yurdumdan kopmu~, desteksiz durumda iken onun te~vik ve arac~l~~~~
ile yüksek tahsik devam imkâ~una kavu~tu~um için ~ükran borcumu
aç~klama f~rsat~n~~elde etmi~~bulunuyordum.
Bu yaz~da faydaland~~~ m kaynaklar ~unlard~r:
~~— N6-neth Arma~an~. Türk Dil Kurumu 1962 Say~~191.
(2 Kas~ m 1960 da Nemeth'in yetmi~~ya~~na ula~mas~~vesilesiyle haz~rlanm~~t~r. Gyögy Hazai sah. 1-14. de J. Eckmann ve G. Uray yay~nlar~ndan da faydalannu~t~ r. Onsözde H. Eren'in (sah. VII-XI) sunu~~
yaz~s~~yer al~r.
2 — Gy. Szekely, Gyüla Nemeth und unsere Sprach Wissenschaft
(Annales Universitatis Scientiorum Budapestinensis de Rolando
Eötvös Nominatae Tomus III. Budapest 1972, ~~4-29).
3 — Suzann Kakuk, Cent ans d'enseignement de Philologie Turque
a L'Universite de Budapest. (Studia Turcica, Budapest 1971, PP.
7-28).
4 — Nimeth Gjüla, Gombocz Zoltan (A mult Magya~~Tudosai =
Geçmi~ teki Magyar Bilginleri ~~972).
5 — Nemeth'in sa~l~~~ nda ve ölümünden sonra say~n e~inin
yazara gönderdi~i mektuplar.
Belleten C. XLI,
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IL SIYAH ÇERÇEVELI ÖLÜM SIC~LL
Macar Bilim Akademisi ve Budape~te'deki EÖTVOS LORAND
Bilim Üniversitesi, Nemeth'in ölümü ile ilgili ac~~haberi a~a~~daki
sat~rlarla bilim dünyas~na duyurdu:
"Macar Bilim Akademisi üyesi, Dil ve Edebiyat Bilimleri bölümü
ile Orientalistik Komisyonu eski ba~kan~ ; KOROS~~CSOMA Derne~i
fahri ba~kan~, Acta Linguustica dergisi ba~~redaktörü, Macar D~l Bilimi
Kurumu eski müdürü, EO TVOS LORAND Bilim Üniversitesi fahri doktoru, daha sonra ayn~~Üniversitenin rektörü ve dekan~, Türk Filolojisi
Kürsüsü emekli profesörü; Bulgar, Demokrat Alman Cumhuriyeti ve
Leipzig Akademileri muhabir üyesi, Societas Unalo-Altaica, Soci6M
Finno-Ougnienne, Kral! Asia Derne~i (Royal Asiatic Society), Türk Dil
Kurumu, Leh Bilim Akademisi, Orientalist Derne~i fahri üyesi; bir çok
madalyalar sahibi; Kossuth I. s~n~f ödülü, Körösi Csoma Derne~i,
Indiana Üniversitesi Altaic Studies'in ba~ar~~ödülleri; Cirill ve Method I.
s~ n~f ni~an~, Türkiye Cumhuriyeti ~eref diplomas~~sahibi Gyula Nemeth
14 Aral~ k 1976 günü 87 ya~~ nda hayata gözlerini yummu~tur.
Onun ~ahs~nda Uluslararas~~Oriantalistik ve Macar bilim muhiti
yüksek bir ~ahsiyeti yitirmi~ tir. O, Macar Türkoloji Biliminin Kurucusu s~fat~~ile yar~m yüzy~l~~ a~k~n hocal~ k"' süresince bilgin nesiller
yeti~tirmi~tir. Mesle~ine ba~l~, çok yetenekli, çal~~kanl~~~~ve intizam
severli~i ile çevresini büyüleyen bilgin ve iyi insan için 23 Aral~k
1976 da Farkastir mezarl~~~ nda veda merasimi yap~ld~ktan sonra
külleri (bir kap içinde) do~du~u Kasaba Kartsag'a nakil edilecektir."
Bu ac~~haberi daha önce ö~renen T. T. Kurumu, yash ailesi ile
Macar Bilim Akademisine ve Eötvös Lorand Üniversitesine ba~~sa~l~~~~
dilemi~tir.
Hayat~n~~insanh~a hizmete vakfeden bir bilgin veya san'atkâr~n
ölümüne, hangi ulustan olursa olsun ve kim olursa olsun üzülmek
do~ald~ r. Ancak Nemeth Macarlar~n Kav~ni terkibini ara~ t~r~rken
Türk Tarihinin bir çok karanl~k sorunlar~n~~da ayd~nlatmakla kalmam~~, üstelik kendisinin de Kun (Kuman) Türklerine mensup eski
bir aileye mensup oldu~unu ve Kartsag yer ad~n~n eski Türkçede k~rç~l
tüylü bozk~ r tilkisi manas~ na geldi~ini bilim yolu ile de ispatlam~~t~r.
Nemeth'in Kun men~ei ve Kartsag ile ilgili yaz~lar~~için bak~mz :1.
Karczag (oku: Kartzag) MNY (= Magyar Nyelv = Macar dili dergisi
XVIII. 1922, sahife 125-127.
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ArMETH'IN HAL TERCOMES~~(öz geçmi~i):
Arimeth 2 Kas~m 1890 da Orta Macaristan'da Solnok iline ba~l~~
Kartsag kasabas~nda, bir terzi ustas~n~n çocu~u olarak dünyaya geldi.
Ailenin üç erkek çocu~unun en küçü~ü olan ..Ardn~eth, üstün zekas~yle
daha ilk okulda iken dikkati çekti. Okula ba~lamadan önce okuma
yazmay~~ ö~renmi~ti. Orta okulda ve Gimnazium'da (idâdi'de) s~n~f~= en yüksek not alan ö~rencileri aras~nda idi. Latince ve eski Yunanca ile birlikte, ya~ayan dilleri de kolayl~kla söktürdü. Idadide
yüksek snufta olan, daha sonra Etnografya alamndaki yay~nlar~~ile
büyük ~öhret kazanan ~~tvdn Györffy ile tan~~t~. Györ y ilerde ne olmak
istedi~ini sordu. Klasik filolojiye fazla dü~künlü~ünü görünce ona
yar~~ ~aka yar~~ciddi ~u tavsiyede bulundu : "Memleketimizde klasik
filolog o kadar çoktur ki, onlarla Tuna nehrini doldurabilirsiniz. O ise
~ark~yatç~~bilginler azd~r" dedi ve arkada~~na, Türk filolojisi üzerinde
çal~~mas~~için sa~l~k verdi. Györffy'nin bu sözleri Nemeth'in kula~~nda küpe oldu. Türkçe ö~renmeye ba~lad~~~~zaman ondört ya~~nda
idi. Okul masraflar~n~~ kar~~lamak ve ailesine yük olmamak için
onalt~~ya~~ndan itibaren özel ders vermeye ba~lad~. Biriktirdi~i küçük
mebla~~ile, ö~renci turist kafilesine kat~larak Istanbul'u ziyaret etti.
Macardaki Türkçe unsurlar~n orta tabakas~~MNY XVII (1921) 22-25 Macarca
Zu den Rütseln des Codex Cumanicus. Kcs. A. dergisi II. (1930) 366-368.
Die Volksmanen quman und
Kcs. A. III (194o) 95-109.
Kumanlar~n ad~~ve kaynaklar~~(Szazadok = Yüzy~llar dergisi LXXXVI. 1942.
166-178.
Peçenek ve kumanlar~n dili: Çeviren Z. Eckmann. TDB. seri III. Say~~14-15.
1950. 97-106.
1975 yaz~nda Bursa'dan Yalova'ya gelirken, Gemlik'in 2-3 kilometre do~usunda Karayollar~n~n bir köprü ba~~na dikti~i levhada Karsag sözünü görünce,
Orta Macaristan'da 1•16~leth'in do~du~u kasabay~~hat~rlayarak duraklam~~t~m. Yol
arkada~~m Prof. Ahmet Gölba~~~Bey'in ve daha sonra Bursa Müzesi Müdürlü~ünün
çekti~i foto~raflar~~1W~neth'e sundum. Gelen cevapta bundan memnun kald~~~n~~
ve yay~nlayaca~~m bildirdi. Kuzeye has bozk~r tilkisi yer ad~n~n Macar ovas~nda
ve Anadolu'da bulunmas~~ayd~nlat~lmas~~gerekli konu idi. Bir tek sözcükde bile
Türklü~ün yerle~mesi ile ilgili ve henüz yaz~lmam~~~bir tarih bahsi sall~~olabilirdi.
~çi~leri Bakanl~~~n~n yay~nlad~~~~Köylerimiz 1946 adl~~ de~erli eserin 634 üncü sahifesinde Karsak hakk~nda ~unlar vard~r:
Karsak, Muhtarl~k. Orhan Gazi Ilçesi. Bursa ~li.
Karsak, Muhtarl~k. Köprüören Buca~~, Kütahya Ili.
Karsak, Muhtarl~k. Yeni Mehmetli Buca~~. Polatl~. Ankara Ili.
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Bundan bir y~l sonra ikinci defa Türkiye'ye gelerek ~zmir ve Ayd~n
çevresindeki yörük köylerinde incelemeler yapt~. Çak~rcah Efe'yi
gördü. Türkçe konu~an bir Macar oldu~u ö~renilince, her yerde
karde~~olarak kar~~land~~ve yard~m gördü. Art~k o kesin, Türkolog
olmaya ve hayat~m Türk-Macar münasebetlerini incelemeye kararl~~
idi. Gezi intibalaruu Budape~te Haberleri'nde yay~mlad~~2.
gog da pekiyi derece ile Protestan Gimnaziyum'unda olgunluk
s~nav~n~~verdi. Art~k onu Kartsag'daki hay~ r dernekleri ve dini kurulu~lar da himayelerine almaya haz~ r idiler. Üniversiteye girmeden
önce yaz mevsiminde K~r~ m'a bir gezi tertipledi. Budape~te Haberleri'nde
yay~nlanan makalesinde, Türkiye'de oldu~u gibi K~r~m'da da bir
karde~~gibi kar~~land~~nu, hattâ Nimeth yerine Nimetullah olarak ça~r~ld~~~n~~hikâye eder 3.
1Wmeth 1909 da büyük dil uzmaru ve türkolog Prof. Zoltan
Gombocz ve Gt'»za Bartoniek'in himayesinde Eötvös Collegium'a (yüksek
ö~retmen okulu muadili ve bilgin yeti~tiren kurul) al~nd~, Üniversite'nin Alman-Macar Filolojisi bölümüne yaz~ld~. Çali~malarnun a~~ rl~k
merkezini yine Türk Filolojisi te~kil ediyordu. N6neth, hocas~~ Zoltan
Gombocz hakk~ndaki ~ükran duygular~n~, onun için yazd~~~~eserde ~u
~ekilde dile getirir 4.
"Hayvanc~likla geçinen, içine ya~~kokusu sinen do~um kasabam
Kartsag'daki Kalvinist Gimnaziyum'~n deste~i ile ~~gog da yüksek tahsil
yolu aç~ld~~~nda, büyük bir talih eseri olarak iyi kalbli, son derece
olgun profesör ve istisnai yetkilere sahip bir bilgin, bana dostluk
gösterdi. Bu profesör ve bilgin Zoltan Gombocz idi. Csillag (y~ld~z)
soka~~ndaki eski kollej binas~nda müdürümüz Giza Bartoniek da çok
iyi, geni~~kültürlü, bazen sert görünü~lü bir zat idi. Onun emeklili~e
ayr~lmas~ndan sonra Gombocz müdür oldu". 1Wmeth birkaç y~l sonra
Eötvös kolleji'ne ö~retim görevlisi olarak atand~. Üniversitede türkolog
Ki~azsiaban ( = Küçük Asyada) Budapesti Hirlap (B. H.)
XXVIII. NO. 189 (7 A~ustos 1908)I ~~2.
3 Tatar Földön ( = Tatar topraklar~nda) B. H. XXIX. NO. 187
(8 A~ustos 1909) 1 2- I 3
A Tatarok Bomlasa ( = Tatarlar~n çökü~ü); B. H. XXIX.
NO. 198 (22 A~ustos 1909), 13-14.
Nemeth Gyula'min Gombocz Zoltan adl~~eseri: A mult Magyar tudosai (= Geçmi~teki Macar bilginleri), Akademi Yay~nevi. Budapest 1972 Biografi serisinde
ç~km~~t~r. 8/12 boyunda (A/5) io. 257 sahife.
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Armin Vambhy, ignag Goldziher (arabist), ~anos Horvath (edebiyat
tarihçisi), ignacz Kuno~~ (folklorcu), Bernard Muntacsi (dilci ve kültür
tarihçisi) ile tan~~t~.
1910 da Uluslararas~~ Orta ve Do~u Asya Kurulu'nun Macar Komisyonu Nemeth'i himayesin.e alarak, Üniversitenin henüz ikinci s~n~f~nda
ö~renci iken onu, Kafkasya'daki Balkar ve Komük Türkleri aras~nda
sözlük hazinesi ve metinler deneme ile görevlendirdi. (Bu malzeme
sonradan yay~nlanm~~t~r) 5 .
1911-1912 yaz aylar~nda Üniversite tarafindan, görgüsünü art~rmak için Almanyaya gönderildi. Leipzig Üniversitesinde H. Stumme
yan~nda çal~~t~. 1914 ders y~l~nda devlet bursu ile Leipzig, Berlin ve
Kiel üniversitelerinde G. jacob, H. Stumme, M. Hartmann, W. Wundt,
K. Bru,gmann'~n derslerini takip etti. Nemeth Almanya'daki tahsil
süresinde ".yeni grammerciler" okulunu benimser ve ömrü boyunca
ara~t~rmalar~nda bu prensipten ayr~lmaz.
Henüz Üniversitede ö~renci oldu~u halde, bilimsel yaz~lar~~birbirini takib eder. 1912 de yukarda zikri geçen, Uluslararas~~ Orta ve
Do~u Asya Kumlu Macar Komisyonuna üye seçilir. Bir y~l sonra
ayn~~komisyon A. Vambery deste~i ile, Ba~k~rdistan~n merkezi Ufa,
yakuundaki Türk as~ll~~ Ç'uva~lar aras~nda incelemeler de bulunmak
üzere gönderir. Bu gezinin hedefi, Proto-Bulgarlar~n (Türk Bulgarlar~n) ahfad~~olan Çuva~lar, ayr~ca Ba~kurtlar hakk~nda incelemelerde
bulunmakt~r. Nemeth bu geziden bol halk dili malzemesi ile döner.
Art~k o, çal~~malar~n~~ Altay Kavimleri dilcili~i üzerine te~mile kararl~d~r 6 .
5 Nemeth Gyula'n~n 1910 y~l~nda Kafkaslardaki inceleme gezisinde elde edilen
sonuçlar hakk~nda Uluslararas~~Orta ve Do~u Asya Kurumunun Macar Komitesine
sunulmu~~raporu. Keleti Szemle (= Revue Orientale) XI ( 9 ~~o), sah. 162-165.
Kumükisches und balkarisches Wörterverzeichnin. KSZ. XII. (1911) sah. 274-308.
Proben der Kumükischen Volks dichtung ( = Kumük halk edebiyat~) KSZ.
XIII (1912), sah. 129-173.
Nagy magyarorzzag fele ( = Büyük Macaristana do~ru)
Budapesti Hirlap (Budapeste Haberleri) XXXIII, NO. 195 (17 A~ustos 1913),
sah. 33-34.
Nemeth Gyula Dr. Jelentese az Ufai Csuvasok Közt tett nyelveeszeti tanul~n
any utjarol ( = Dr. Gyula Nemethin Ufa Çavu~lar~~aras~nda yapt~~~~dilcilik gezisi
hakk~ndaki raporu) KSZ. XIV. (1913)sah. 2 I 1-2 I 3.
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1914 de Sibirya'da ya~ ayan Türk Kavimleri ve Tunguzlar aras~nda inceleme gezisine haz~ rlan~rken I. Cihan Sava~~~kopuyor.
1913 de A. Vambdry ölünce, Üniversitenin Do~u Dilleri Kürsüsü
bo~allyor. Üniversite Heyeti bu kürsüye kimseyi atamamay~, kürsü
ad~~Türk filolojisi olmak ~art~yle, ancak iki y~l sonra atama yap~labilece~ini kararla~t~r~ yor (Iki y~ l sonra kürsüye Nemeth'i getirebilmek
için bu karar al~nm~~t~ r).
Nemeth 1914 de Üniversiteyi bitirerek doktorluk, 1915 de Profesörlük payelerine ula~~yor ve 1918 de kürsü sahibi profesör ve 1918 de,
yirmialt~~ya~~ nda, Ordinarios oluyor.
IV. Ar.£METH'IN TESK~LATÇILI~I:
Nemeth ara~t~r~c~~bilgin ki~ili~i yan~nda güçlü ve yetenekli bir
idareci ve te~kilâtç~d~ r. 1920 de onun önderli~i ile Körö~i Csoma (Oku:
Çoma) Enstitüsü kuruldu. (Körö~i Csoma, gelene~e göre do~uda
kalan Macarlar~~bulmak için yola ç~kan bir bilgindir. Macarlara
rastlamad~~ise de, Tibet'e ula~arak ilk Tibet dili gramerini yazd~).
Kurulan enstitü ve derne~in amac~, Macarlarla ilgili her çe~it ara~t~rmay~~düzenlemek ve desteklemek idi. Daha önce Keleti Szemle
(Reveu Orientale) da ayn~~hedefi gütmü~~ise de, bilimsel prensiplere
s~k~~ba~l~~bir dergi ç~karma gere~i duyulmu~tu. Enstitü Körösi Csoma
Archivum dergisini yay~nlamaya ba~lad~. Kurulu~undan az sonra,
derginin yönetimini .I\r6meth eline ald~. O ayn~~zamanda Macar Etnografya ve Macar Dil Kurumlar~~ ile de i~birli~i sa~lad~. Macar Tarih Kurumu, Minerva adl~~bilim kurulu yönetici üyeliklerine seçildi. 1920 de
Bilim Akademisi Dilcilik Komisyonu yard~mc~~üyesi, 1922 de Akademinin muhabir üyesi ve 1935 de asli üyesi oldu.
Art~ k Avrupa Bilim Çevreleri (mehafili) Macar Akademisinin
bu en genç üyesini Türk Filolojisi ve Mukayeseli Dil bilimi alan~nda bir
otorite olarak tamyordu. Üniversite reformlar~ : Nemeth 1939 da Akademinin Dil ve Edebiyat Bölümü yazmam, 1941 de Akademinin
Yönetim Kurulu üyesidir. Çok yüklü "Eski Do~u Dilleri Kürsiisü"
yerine 1930 dan itibaren Türk Filoloji Enstitüsü, Do~u Asya ve iç Asya
NT&neth'in bu k~sa hayat öyküsü, yetenekli bir gencin kendini yeti~tirmek için
sarfetti~i çabay~, kendisine toplum ve üniversite çevrelerince gösterilen himayeyi
yans~tmas~~bak~m~ndan önemlidir. Gençlik en az~ndan asil bir bitki gibi korunmaya
ve bak~lmaya muhtaçt~r.
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Enstitüleri kurulmu~~ve Nemeth bu reformlar yap~l~ rken iki defa dekan
ve bir defa dekan yard~mc~s~~olmu~ tu. 1932/33 y~llar~ ndaki çok önemli
üniversite reform tasla~~~onun dekanl~~~~ça~~na rastlar. Bu reformun
esas~~ ~udur : Tamamiyle güvenlik alt~na al~nmak ~artiyle, ö~retimde
özgürlük ve zorunlu çal~~ ma sistemine uyma. Disiplir~lerdeki dersleri
seçmek, iste~e ba~l~~olmakla beraber, seminerlere katd~§ ve devam
zorunludur. Bu usul sayesinde, enstitüler ile ders gereçleri aras~nda
düzenli ba~lant~~kurma hedefi güdülmektedir. Belli baz~~nizamt ~artlarla üniversite kap~lar~~herkese (hatta yabanc~lara) aç~ k olacakt~r.
Ancak belli bir bilim dal~ nda ihtisas yapacak bilgin namzedlerine,
takip edecekleri çetin yol saptanm~~t~ r. Kültürünü art~ rmak isteyen
"Gayriasli" ö~rencilerin de seminerlere ve konferanslara kat~larak
sonunda belge alma imkan~~sa~lanm~~t~r. Nemeth sonuncu ~~kla yüksek
seviyeli ö~retmenler yeti~ tirme hedef ini gütmü~~ve bunda k~smen
ba~ar~~ sa~lam~~t~r.
V. GYÜLA .NEMETH'IN YETI~TIRDI~I TORKOLOGLAR:
Gyûla Nemeth y~llarca süren bilim ve e~itim çal~~ malar~~sayesinde
Türkolojide yeni bir ç~~~r açm~~t~ r. Macar Türkolojisi alan~nda,
zaman zaman görülen ve bilimsel olmayan dü~ünü~ler temizlenmi~tir.
O kendi hayat~ nda oldu~u gibi, ö~rencilerinden de ciddi çal~~ma ile
bilimsel yüksek seviyeye ula~malar~n~~isterdi.
Hazai'ye göre, ö~rencileri aras~nda ~u önemli ki~iler bulunmaktad~ r: Arma~an Sah. 12, Suzanne Kakuk Frans~zca yay~nlad~~~~ Budape~te
Üniversitesinde Türk Filolojisi ö~retiminin yüzy~l~ ) (Studia Turcica,
Budapest 1971 Sah. 20) az farkla ayn~~adlar~~verir) :
Macarlardan Yozsef Blaskovics, Kdroly Czeglidy, janos Eckmann,
György Györffy, Tibor Halasi-Kun, Lajos Katana, Lajos Ligeti, 'Asti°
Rasanyi, Db~es Sinor, Zigmond Telegdi, György Hazai, A. Bodrog Ligeti.
Türkiye'den: ~erif Ba~ tav, Ural Abat Bikkul, Hâmit Zübeyr
Ko~ay, Rag~ p Hulûsi Özden, Hasan Eren;
Bulgaristan'dan Peter Miatev Vs.
VL GYÜLA NEMETH' ~N AILE ÇEVRESI:
Nemeth 27 ya~~nda iken 1917 de Dr. ~r6n Sebestyin ile evlenmi~tir. E~i tan~nm~~~bir Ugro - Fm Filolojisi uzman~~olup bas~lm~~~eserleri vard~ r. ~lk k~z çocuklar~~1919 da onbe~~ayl~ k iken ölmü~tür.
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1921 de büyük k~zlar~~ Maria (Meryem) dünyaya gelmi~, Üniversitede Macar - Alman filolojisinde okumu~~ve Macar Edebiyat~ndan
doktor olmu~ tur.
Halen Devlet Szkl~dnyi Kütüphanesi sekreteri ve kütüphane yay~nlar~~redaktörüdür. Kocas~~bir erkek çocuk b~ rakarak erken ölmü~tür.
Ad~~geçen çocuk (Nemeth'in torunu) teknik sahaya yönelmi~, evlenmi~~üç erkek ve bir k~z çocuklar~~olmu~ tur. Nemeth'in ikinci bo~um
k~z torunu Üniversitede Tarih - Ar~iv bölümünü ikmâlden sonra
Veszprn Kanton~ nda Kütüphaneci olmu~tur. Kocas~~ayn~~Kantonda
Ar~iv müdürüdür.
Nemeth ve e~inin 1930 da dünyaya gelen ikinci k~z~~ Zsofia Üniversitede ~ngiliz- Frans~ z fildojisini seçmi~, baz~~engeller yüzünden
doktora tezini verememi~~ise de halen tamamlamak üzredir. Szeged
Üniversitesi Kütüphanesinde, bilimsel k~ lavuzluk bölümünde görevlidir. Kocas~ ndan ayr~ l~nca çocuklar~n~~ yaln~z büyütmü~tür. K~z~~
(Nemeth'in torunu) Küçük Zsofia da Seged Üniversitesinde Frans~zRus - Eski Yunan bölümünde okurken Berta Arpad adl~~gençle evlenmi~tir. Berta Arpad Altaistik'den doktora s~nav~n~~vermek üzredir.
Üç - dört y~ ldanberi Türkçe ö~renen bu damad~n ailede Nemeth'in
türkoloji alan~nda halefi olmas~~beklenir.
VH. GI~ILA NEMETH'~N ESERLERI:
Ural - Altay Dil ailesi içinde Türkler Altay, Fin - Ugorlar ise Ural
grubuna mensupturlar. Bu iki grup aras~ndaki çok eski ça~lara giden
ba~lant~~kesin olmakla beraber, ortak ana yurt sorunu çözülmemi~tir.
Fin - Ugorlar~ n bilinen eski yurtlar~~Urallardad~ r. Buradan bir k~sm~~
bat~ ya göç ederken di~er k~sm~~yerlerinde kalm~~lard~ r. Türklerin
ana yurtlar~n~n Ural da~lar~~ile Altay da~lar~~aras~nda oldu~u ve daha
sonra uzak Çin s~ n~r~ na kadar yay~ld~ klar~~san~lmaktad~r. Bu görü~~
çerçevesi içinde Macarlar nerede idiler?. Bunun cevab~n~~ara~t~rma
Macar dip - tarihi'nin ana sorununu te~kil eder.
Bat~~ve Do~u kaynaklar~~ onlar~~Türk olarak tan~ r. Halk gelene~ine göre de Macarlar Hunlar~n ahfad~d~ r. Bizans imparatorunun
Macar k~ral~ na sundu~u tac~ n üzerinde de "Türkiye hükümdar~" yaz~l~d~r. K~r~m'~ n kuzeyinde, kalkan üstüne kald~ r~larak k~ral seçilen
Arpad ve onun sülalesi de Türk ad~~ ta~~ rlar. Bu belgelere ra~men
dil bilimi ile u~ra~an baz~~biIginler Macarcan~n gramerinde ve söz
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hazinesinde Finceye yak~nl~ k tesbit ettiler. Iki ayr~~görü~~uzun süre
tart~~ma konusu oldu. Vambdry Armin ve Thûry jozsef Türkçeye, Hunfalvy Pal, jozsef Budenz, jozsef Szinnyei ise Finceye yak~nl~ k tezini
savunurlar. Gramerciler hakl~~görünmekle beraber, Macarcadaki
y~~mla Türkçe söz hazinesi "iare" diye geçi~ tirilemezdi. Bir muadele
yanl~~~kurulursa ondan ç~ kacak sonucun da yanl~~~olaca~~~aç~kt~.
Nemeth gerçek çözüm yolunu göstermekle büyük hizmet yapt~ :
Fin - Ugorlar~n do~u kolu Vogul - Ostyaklar~n ortak kavim ad~~
man~i'dir. Bunlardan Türk tesiri alt~ nda kalan bir bölümü Türkçe
- eri sözünü ekleyerek kendilerine Man~i eri = Macar demi~lerdir.
Daha sonra bu kol Vogul - Ostyak'lardan (Ugor'lardan) ayr~larak
güneye inmi~ler ve Türk toplulu~u ile kayn.a~m~~lard~r. Bat~~ Türk
Devleti, Sabirler (Sibirya'ya ad~ m veren, Antakya'ya kadar inen Türkler), Avarlar ve bilhassa Türk Bulgarlar aras~nda Macarlar~n Türk
san~lmalar~~ve adland~r~lmalar~~ do~ald~r. Macarlar için Bat~l~lar~n
kulland~~~~ Ungar kavim ad~~Türkçe Onogur'dan gelmektedir (Latince
Hungarus, Frans~zca Hongrois, Ingilizce Hungarian, Almanca Ungar,
Rusça Venger).
Karpatlar~n kuca~~nda geni~~ovalarda yurt kuran Macar oymaklar~ndan alt~s~~Türkçe olup halen Ba~k~rd~standaki oymak ve
yer adlar~n~~ te~kil eder. Macar Gyarmat, Ba~kurt Yurmati, Macar
jenö, Bakurt Yeney, Macar Gyula, Ba~kurt Yulaman v.b. bu cümledendir.
Nemeth eski Macar yaz~s~n~n da Orhun-Yeniseyi Türk oyma yaz~s~ndan al~n~p geli~tirildi~ini isbatlam~~t~ r. Bu yaz~~uzun müddet Erdel'deki Szikeilliler taraf~ndan, cümle kap~lar~n~ n ahnl~~~nda kullan~lm~~t~r. Nemeth s~n~r bölgesine bekçi olarak yerle~ tirilen Sz6Ice/j?lerin
Türk olduklar~n~~da isbatlam~~t~r. Nagyszentmilo~~gömüsünde bulunan
kaplar üzerindeki yaz~y~~çözen ve Boyla Çoban ad~~ile Türkçe say~lar~~
okuyan ve bunu Pegneklere mal eden de odur.
Nemeth'in çal~~malar~~çok yönlüdür : Genel dil bilimi, Türklerin
ve Macarlar~ n tarih öncesi, Türk kavimleri etnografya ve folkloru,
Osmanl~~edebiyat~, Rumelideki Türk a~~zlar~~v.b. bu cümledendir.
Vidin'e yapt~~~~mükerrer geziler sonu Isl'arni akidelerin halk geleneklerine göre uygulama ~ekillerini yay~nlam~~t~r.
Önsözde zikri geçen György Hazai'nin bibliografyas~~Nemeth'in
incelemesinden ve onaylamas~ ndan geçti~i için ayr~~de~er ta~~r. Gy.
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Szkety'nin 1962 de Annates de ç~kan yaz~s~, Nemeth'in Macar Filolojisine katk~s~n~~teferrüat~~ ile aç~klar. Suzan liakuk'm "Macaristan'da
Türk Filolojisinin Yüz y~ll~ k tarihçesi" Türkolojinin bir bilim dal~~
olarak geli~mesine ~~~k tutar.
Bu anma yaz~s~~hacminin teferrüata geçmeye elveri~li olmad~~~n~~
göz önünde bulundurmakla beraber, eski tabirle "teberrüken" Nemeth'in eserlerinden bir kaç~= ad~n~~zikr etmeyi uygun gördük :
Das Ferahname des ibn Hatib. Ein osmanisches Gedicht aus dem XV.
Jahrhundert (Le Monde Oriental. XIII. 1919. 145-184.)
Macaristan'daki Eskitürkçe unsurlar ve Turfan kal~nt~lar~~(Macarca)
Kcs. A. I. 1921, 71-76.
Macaristan'daki Türkçe unsurlar~n orta tabakas~~(Macarca) MNy.
XVII. 1921. 22-26.
Peçenekler üzerine (Macarca) MNy. XVIII. 1922. 2-7.
Hunlar, Bulgarlar, Macarlar (Macarca) BK.Sz. CXCV. 1924. 167-178.
Köktürkischen Grabinschriften aus dem Tale des Tales, in Turkistan.
Kcs. A. II. 1926. 134-143.
Ural ve Türk dilleri aras~ ndaki en eski ba~lar (Macarca) Ny.K.
XLVII. 1928. 62-84.
Sabirler ve Macarlar (Macarca) MNy. XXV. 1929, 81-88.
Yurt kuran Macarlar~n te~ekkülü. (Macarca) Budape~te 1930. 350
sahife. En önemli eseridir.
Der Name Gülbaha Kcs. A. II. 1930. 379.
Arpadlar ça~~ nda Macaristan Türkleri (Macarca) Halk~m~z ve dilimiz
dergisi. III. 1931. 169-185.
Nagyszetmiklo~~gömüsü yaz~tlar~~(Macarca) Macar Dilbilimi yay~n~~
1932. 36 sahife.
Macar oyma yaz~s~~(Macarca) Macar Dilbilimi elkitab~ . II. Budape~te. 1934. 32 sahife.
Türklerin eski ça~~~(Macarca) Macar Bilimler Akademisi. Budape~ te
1934. 158-174.
Do~u as~ll~~Macar giyim adlar~~(Macarca) NyK.L. 1936. 321-328.
Macar kavim ad~. Macar kabile adlar~. Hazar kavim ad~~(Macarca)
Nyk. XXXV. 1939. 63-71.
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La question de l'origine des Sicules : Archivum Europae CentroOrientales. VI. 1940. 208-241.
Hunlar~n dili (Macarca). A.E.C.O. 265-270. 1940. J. Eckmann çevirisi
TDB. III. 1948.
Üniversitede E~itim. (Macarca) Budape~te 1947. 20-37.
Le systeme des noms des peuples turcs (Actes du XXI. Congres
International des Orientalis tes. Paris 1949. 174.
Karma dil sistemi. Osmanl~~Türk dilindeki sistem (Macar Akademisi
Dil ve Edebiyat ~ubesi. II. 1952. 313-332. (Macarca).
Sovyet Türkolojisi. Akademi Bildirileri. (Macarca) 1953. 105-116.
Zur Einleitung der türkischen Mundarten Bulgarien. Sofia, 1956.
74 sahife. (Bulgaristan'daki Türk a~~zlar~~önemlidir).
La ceremonie du TaWhid â Vidin. (Ignacz Goldziher Memorial,
Volume. Pt. I. Budapest, 1948. 329-335.
Die Zeramonie des Mevlud in Vidin. AOH. I. 1950, 134-140.
Ein türkisches Text aus Vidin über die Pilgerfahrt. (hac) Berlin 1952,
273-277. Documental islamica inedita.
Spuren der türkischen sprache in Albanien. München 1957. 24 üncü
~ark~yatglar kongresi.
Bu kadarc~k örne~in bile onun Türk tarih ve filolojisine hizmetlerini tan~tmaya yeterli oldu~unu san~yoruz
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Gyula 1Wmeth H. Z. Ko~ay'a ölümünden bir y~ l önce
titrek elle yazd~~~~türkçe mektubun son iki sat~r~nda
macarca çok a~~r hasta oldu~unu kaydediyor

