MACAR ETNOGRAF ISTVAN GYÖRFFY VE
KUZEY MARMARA BÖLGES~~~NCELEME GEZISI
(1918)
MELEK ÇOLAK*
I.Giri~~
XX. yüzy~l ba~lar~nda Türk-Macar ili~kileri geli~mi~~durumda idi. Osmanl~~ imparatorlu~unun Avustu~ya-Macaristan imparatorlu~u ile ittifak
yapmas~, kültürel ili~kilerin yan~~ s~ra Türk Macar hükümetleri aras~ndaki
siyasi ve ekonomik ili~kileri artt~rarak, Türk-Macar dostluk ortam~n~~ güçlendirmi~ti l . Her Avrupal~~ gücün ticari veya sömürge politikas~~ olarak Osmanl~~ imparatorlu~u ile ilgilendi~i gibi, Macaristan da Osmanl~~ imparatorlu~u ile kültürel ve ekonomik ba~lant~lara önem veriyor, ekonomik gelece~ini do~uda görüyordu'.
II. ~nceleme Ekibi
1918 y~l~nda Macar Hükümeti askerlik hizmetini yapan uzmanlardan
Anadolu'nun kuzey sahillerinin ara~t~r~lmas~, ta~ra= ekonomik co~rafyasm~n ve folklorunun incelenmesi için bilimsel bir gezi planlamaya karar
verdi. Ortaya konulan sonuçlar daha sonraki Macar Türk ekonomik ili~kilerinin temelleri olacakt~'. inceleme ülkeye ekonomik gelirin yan~~ s~ra do~u
bilimleri için katk~~ da sa~layacakt~1. Ekip, Kont PM Teleki'nin liyakatiyle
kuruldu. Bu gezinin üyelerinin büyük bölümünü de O seçti. Gezinin teknik

* Doç. Dr. Mu~la Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi.
Melek Çolak, "Türk Macar ili~kileri ve Macaristan'~n Türk ink~lab~na Bak~~~~(1919-1938)",
Be~inci Uluslar Aras~~ Atatürk Kongresi, 8-12 Aral~ k 2003, Bildiriler, Ankara Cilt:11, s.12531255.
I Iad 1 ortenelm~~ Leveltar, (Askeri Tarih Ar~ivi-Macaristan) "A Magyarok Vilc~ghdbor~t-ban
Törökharcter ", 1)ossz:1191X, s.1-2; Alajos l'aikert "Magyar lehetöseg6k a keleten" 'turan, XIII.
s.6-11.
julia Bartha, "~l Keletkutat6 Györfh, Istvdn," György
a Balkanr61
Törökorsza'grül, Terebess Kiado, Budapest 2001,s.8, "A Lendrd-fdle kis-azsiai expedici6," Gyiirtly
tstvn kisai a Balkanr6ls Töriikors.41gr61, Terebess Kiad6, Budapest.s.51.
4

"iiirek", Turan, November-December 1918, 9-10 sz; ~ n, 1018 s.624.
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haz~rl~~~n~~ve ba~kanl~~~n~~yedek yüzba~~~Dr. Jen6 Len6rd yapt~. Ekspedisyont~~düzenleyen jen6 Lenkd, (Bkz.E1c:V) Macar Turan Derne~i'nin üyesiydi ve Budizm üzerinde yapt~~~~ara~t~rmalar~~ünlü idi. Istanbul'da bulunan ternsilcili~in ekonomik bölümünde yüzba~~~idi.' Alt~~ay için düzenlenen
bilimsel geziye ~u ki~iler kat~lm~~t~n
Topografyaa ve hidrografyaa Dr. Emil Vid6ky, Jeolog Dr. L6sz16
G6bor, ziraatçi üste~men Kont Rezs6 Sz6ch6nyi ve etnograf Dr. Istv6n
Györffy7. Ekip 1918 May~s~nda hareket etmeyi planlamakta idi. Ancak
Dr.jen6 Lerdrd'in yorgunluk bilmeyen çabayla 1917 y~l~~sonundan ba~layarak çal~~mas~na ra~men, hareket öncesi son engelleri giderinceye kadar bir
y~l geçti. Heyet Eylül ortalar~nda yolculuk için haz~r hale geldi.
(Bkz.Ek:I,Elc:III) A~a~~~yukar~~16. ki~i, 32 at, 2 yük arabas~yla hareket ettiler'. Dilekler bu detayl~ca düzenlenmi~~geziyi dünya sava~~n~n hiç etkilenme~nesi yönünde idi'.
Macar kültürünün do~u unsurlanyla ilgilenen ve "tepeden ttma~a do~u
kültürünün büyüsiinde ya~ayan"' ve dolayl~~da olsa bilim dünyas~na Gyula
N6meth gibi bir türkolo~un kazanchr~lmas~nda k~smen etkili bir ki~i olan
Istvk~~Györffy,"( Blcz.Ek:II) 1918 sonbahar~nda P1 Teleki'nin ziyareti sayesinde bu ekibe kat~ld~~~~zaman, Balkanlarda ba~lad~~~~çal~~malar~n~~sür"A Lend~d-ftle kis-dzsiai expedicie, s.51-52.
Tudon~dnyos Fekete-Tengeri Expeditio", Turgn, Oktober 1918,8.sz.g~n,
5.509-510.
7
Turda, Oktober 1918, 8. szg~n, s.509-510; "~l lentird fdle.. "s.51-52.
8.
A Len~ird- fae..." s.5 I -52.
Turan, Oktober 1918, s.509-510.
~o
Bartha, a.g.~~~., 8.6
* Istvgn György (1884 Karcag-1939 Budape~te): Karc3g do~umlu etnograf lstvgn
Györffy, Macar Etnograljfa ara~t~rmas~ = Avrupal~~düzeye yükselmesine hizmet eden bir bilim
adam~~idi. (György Istvgn, Bkz. Magyar ketnajzi Lexion, Els6 Kötet, Al~atMmia Kia(16, Budapcst
1967, s,642.) Kökeni nedeniyle güçlü bir ~ekiklc 'fürk kültürü ve diline illtf~~duydu. Klasik
anlamda Türkolog olmamas~na ra~men Hunlarla ilgili ara~ormalan Macaristan'daki Hun
Kültürünün tan~nmas~na katk~ da bulundu. Rcalist bir tarzda Macar kültürünün do~u unsurlar~~
ile ilgilendi. (Bartha, s.5-6)
Il Gyula Nme~ l~~kendinden üst s~n~ fta olan ve daha sonra etnografya alan~ ndaki yay~nlan ile büyük ün kazanan GyörtlY Istvgn ile tan~~t ~~~~zaman Györlry, O'na ilerde ne olmak
istedi~ini sordu. Klasik Illolojiye dü~künlü~ünü görünce O'na yan ~aka yan ciddi ~u ü~titte
bulundu: "Mendekelinazcle klasik filolog o kadar çoktur ki onlarla Tuna Nehri'ni doldurabilirsiniz.
~a~hiyatç~~bilginler ise azd~r." Ve arkada~ma Türk filolojisi üzerinde çal~~mas~~ için sal~k verdi.
Györlry'nin bu sözleri Nme~ h'in kula~~na küpe oldu. Türkçe ö~renmeye ba~lad~~~~zaman 14
ya~~ nda idi. (Bkz., Hamit Zübeyr Kolay. "Gyula N6neth, Belleten, Cilt: XLL Say~:161, Ocak
1977, s. 179 ).
6 "Hfrek:Magyar
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dürmeyi istiyordu". Ekip 21 Eylülde Haydarpa~a karnp~ndan hareket etti~i
zaman, ilk günlerde al~~~lagelen çocuk hastal~klar~~ kendini gösterdi. Erat
silahl~~hizmete uygun olmayan yetersiz insanlardan ibaretti ki onlar kendi
iste~iyle bu uzun yola gitmelerine ra~men, yol yorgunlu~una dayanamad~lar. Atlar~n hiç uygun olmad~~~~ortaya ç~kt~. Üzerinden gidilmemi~~tepelik
yollarda yük arabalar~ndan hatta e~yan~ n büyük bölümünden ilk haftada
vazgeçmeleri gerekti. Yüzba~~~Lenffitl gezinin idari olarak yap~lacak i~lerini,
üyeleri aras~nda payla~t~rd~. Hareket geç kalm~~t~. Oysa yakla~an k~~~kortejin acele etmesine i~aret ediyordu. Bilimsel gözlem çok defa "at s~rt~nda"
gerçekle~ ti. Güzergah ve dinlenme yerleri ~unlar& (Bkz. Ek:IV,Ek:VI): 23
Eylülde Skutari'den hareket, 24-25 Eylülde Bulgurlu, 26's~nda Ömerli,
27'sinde Hecizli, 28 Eylül 3 Ekim aras~~ ~ile, 4 Ekimde Kurucuköy, 5'inde
Tekke, 6's~nda Göksu, 7'sinde Çelebiköy, 8-10 Ekim aras~~Kand~ra, 1 l'inde
Karaçall~, 12'sinde Hac~lar ~skelesi, 13-14'ünde Sakarya Bo~az~, 15'inde
Karasu, 16's~nda Melen, 17'sinde Akçe~ehir, I8'inde Akkaya, 19'unda Alap11, 20'sinde Çöhnekçiler, 21'inde Kurdlar ve 22-27 Ekim aras~nda Ere~li.
Kand~ra'da ~nanevi olarak ekibin üzerinde çok umutsuz olarak etki yapan,
Bulgar cephesinin da~~ld~~~~hakk~nda haberler geldi. Ere~li'de ise Al~nanlar~n ta~kölnürü ocaklar~~ yan~nda yerle~mi~~oldu~unu gördüler. Yüzba~~~
Lenkt1 Istanbul'a Ordu Komutan~~General Pomiankowski'ye telgraf çekerek yolculu~un sürdürülüp sürdürülmeyece~i konusunda görü~~istedi. Gelen cevap birkaç gün içinde geri dönülmesi yolunda idi. Dr.Viday ve Kont
Sz&h&~yi yükün büyük bölümü ve hastalanm~~~erat ile gemiye bindi. Kalanlar, dizanteriden güçlükle iyile~mi~~yüzba~~~Let- rd ile kara yolundan
Adapazar~~ istikametinde geri döndü. 28'inde Alapl~ , 29'unda Yeniyer,
30'unda Bekçi, 31'inde Muhacirköy, 1 Kas~mda Hendek, 2-3 Kas~mda
Adapazar~, 4 Kas~mda Hac~~ ~brahim Çiftli~i, 5 Kas~mda Hereke, 6's~nda
Büyükdere beldesi üzerinden zorunlu yürüyü~le, 7 Kas~mda tekrar Haydarpa~a kamp~na var~ld~ ". Bu arada Mondros Mütarekesi'nden sonra Avusturya-Macaristan ordusuna ait subay ve erat Istanbul'a Kas~m sonunda
ula~m~~lar, daha sonra Anadolu k~sm~ nda, sahil bölgesinde iki kampta toplanm~~t~". Türkiye'nin yapt~~~~ ate~kes antla~mas~na göre AlmanyaAvusturya-Macaristan ordular~= 28 Kas~m tarihine kadar Türkiye'den
ç~kmas~~ gerekiyordu'. 50 gün süren gezi s~ras~ nda fazla yürüyü~~fiziksel
olarak ekibi bitap dü~ürmü~ tü. Rusya yönünden esen Bol~evik rüzgarlar,
Bariha, s.8
"A Len~trd-file", s.51-52
"A Magyarak Vildghtiboruban", Dosszii.!:119/x, s.7-8
15 "Hfrek", Turdn, November-December 1918, 9-10 SZÇ1M, s.624
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Avustu~ya-Macaristan Monar~isinin da~~lmas~ , ço~unlukla Avustu~yal~, Çek
ve H~ rvat erat üzerindeki disiplini bozdu. Bu askerlerin vatanlar~ndan gelen üzgün haberler, hatta eve ula~ ma ümidinin günden güne azal~~~, daha
sonra ~tilaf Devletlerinin ~stanbul'a giri~i sonras~, Asya k~y~lar~ nda gözalt~ nda tutulma onlar~~ ruhi olarak ta zay~ fiatt~. 1 Aral~ k'ta 1.sz145 ve Sz&h&~yi
Moda'ya, LenffiTI Vi&ky ve Györffy Maltepe'ye gönderildi. Art~ k toplad~klar~~bilimsel malzemeyi ~stanbul'da güvenlik alt~ na almaktan ba~ ka çabalar~~
olmad~ '. Ülkelerine geri gönderilme ba~lad~~~~zaman, ekip 7 Ocak
1919'da Haydarpa~a'dan gemiye bindi ve may~n tehlikesi aras~ nda 10 gün
sonra Trieste'ye ula~t~ . Oradan trenle 21 Ocakta Macaristan'a geri döndü".
III. Ist~ Györffy ve ~nceleme Gezisinin Önemi
Sava~~ko~ullar~~içinde büyük zorluklar pahas~ na da olsa bu özel görev
gerçekle~mi~ tir'. Gezinin olumsuz yönlerini Ist‘dn Györffy ~öyle anlatmaktad~n
"Sava~~pek çok bak~mdan i~imizi felce u~ratt~. Sekiz y~ldan beri silah alt~nda
olan bir ülke, etnograhaya ait koleksiyon yapmak için çok uygun bölge de~il. Neredeyse her silaha sanlan insan sava~~meydan~ndayd~~ve erkekler yokken evlerine
girmedik. Hatta ço~u kez uygun dü~tü ki köyde tek erke~in bile olmamas~na istinaden , kamp kunnam~ za, izin vermediler. Zaten folklora ait konulan da çok toplayamazd~k. Çünkü yük adam~n ba~lang~çta ayrilm~~lardt. Daha sonra cephemizin
d.a~~l~~~n~~duyunca, toplanm~~~folklor malzemesini yurda ta~~yabilmemizdeki ümitlerimiz de yitti. Hal böyle iken malzemeler toplamaktan da kaç~nd~k. Bölgemiz asl~nda
ormanl~ k bölge olarak, maddi koleksiyon yapma sevimsiz bir i~~olmazd~."'
Bununla beraber Istvk~~Györffy'nin deyimiyle Türk halk~~ ve resmi görevlilerin her yerde onlar~~memnuniyetle kar~~ lamalar~~ve Macar olduklar~n~~ bilir bilmez en fakir Türk köylerinin bile onlara iyi bakmalar~, gezi ekibinin zor görevini nispeten hem kolayla~t~rm~~~hemde olu~nli~~etki yapm~~~
oldu~u aç~ kt~ r'.
Bu inceleme gezisinde Istyk~~Györffy Anadolu'nun Kuzey Marmara bölümünün etnog-rafik haritas~n~~ Ere~li ve Bolu hatt~ na kadar a~a~~~yukar~~
I(' "A Lenard fEle...", s.52-53
"A Magyarak Vilaghaboruban.", s.7-8;
Lendrd-fEle...", s.53; Peter Jung, The AustroIlungarian Forms in World War I, 1914-1916, Series <Aittir: Martin Windrow, Osprey
l'ul~lishing Ltd, 2003, s.43
18
Bari ha, s.8; Turan, November-December, 1918, 9-10 szam,s.624.
19 "A Lendrd
s.53-54.
20
a.g.m., s.54.
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112.5001un2 lik bölgeyi redakte et~ni~ tir.(Bkz.Ek:VII-a,EkVII-b) Bu haritay~~
iki nüsha olarak haz~rlay~p birini Macaristan'a götürmeyi ba~arm~~t~r.Yol
boyunca 650 tane etnografik foto~raf çekmi~tir. Bunlardan 150 tane üzerinde çal~~~lma~n~~~film, baz~~ notlar ve çizimler Istanbul'da kalm~~t~r.*
Györffy bu gezi s~ras~ nda çizdi~i sözü edilen bu etnografik harita ile yerle~im co~rafyas~ na ait önemli bulgular ortaya koymu~tur. Bölgede ya~ayan
Türk, Tatar, Çerkes, Laz, Gürcü, Kürt, Ermeni, Çingene, Yahudi gibi gruplar~n ya~ad~~~~alanlar~~belirlemi~tir'.
Istvân Györffy'nin koleksiyonunun malzemesi özellikle belde co~rafyas~~
ndan
önemli idi. Bu bölgenin daha önce bu do~rultuda hiç ara~t~r~laç~s~
mann§ olmas~~nedeniyle koleksiyon ayr~nt~l~~ idi. Bunun d~~~ nda zirai incelemeye de büyük önem verdi. Anadolu'yu ara~t~ran di~er ara~t~rmac~lar~n
genellikle incelemelerini yaz~n tamamlam~~~olmalar~na ra~men, bu gezi
ekibinin ara~t~rmalar~n' sonbaharda bitirerek halk ya~am~~ ile ilgili olaylar~~
daha çok gözlemleyebilmeleri, bu koleksiyonun de~erini art~rmaktad~ r".
Jülia Bartha, Istvân Györffy'i anlatt~~~~makalesinde çizdi~i haritadan dolay~,
Györffy'nin ça~~m a~t~~~n~" yönteminin Macaristan'da ara~t~ rmac~lar aras~nda yayg~nla~marnas~ na ra~men kartografi yöntemini kullan~m~~ ile rehber
rolü üstlendi~ini aç~klamaktad~ r". Bölgeyi karakterize eden etnik gruplar
hakk~ ndaki tasviri ve harita 1989'da yaln~ zca Peter Alford Andrews'in "
Etnic GTOUP in the Republic of Tur key" adl~~ eserinde yay~ nlanm~~t~r". Istvân
Györffy bu inceleme gezisi ile ilgili an~lar~ndan "A lindicl-fdle kis azsiai
expediciC adl~~makalesinde söz etmektedir'.
Anadolu'ya ait inceleme gezisi sonras~~Györffy'nin Türkiye'ye yolculuk
yapmak için daha fazla f~rsat~~olmam~~t~r. Fakat Türklü~e ait benzerliklerin
daha iyi tan~nmas~~ yarar~na Györffy, ara~t~rmac~lar~n de~i~~toku~t~nu h~z* Istv'~ n Györlfy an~lar~ nda bu 150 tane filmi Macaristan'a götürme riskini göze alamad~~~n' ve hemen getirtilmese bozulaca~~ ndan korktu~unu ifade elinektedir.(agm, s.53) Julia
Bartha, Ist4n Györflyi anlatt~~~~makalesinde 150 foto~raf ve çizimin askeri ar~ivde bulundu~unu ve ara~t~rmac~lar~~ bekledi~ini yazmaktad~r. (agm., s.8)
21
agm., s. I larita.
22 "ALenkrd fale..." s.53.
23 Bartha,., s.9.
24
a.g.m., s.s. yok
25 Bartha s.9.
26 Istyn Györffy'nin bundan ba~ ka Anadoluyu anlatan ba~ ka makaleleri de vard~r.° dönemde de~i~ik dergilerde yay~ nlanan bu makaleler ve Györlry'nin Balkanlar hakk~ndaki incelemeleri, Györffl Istvan frdsai a Balkiinral as Törökorszagral" ad~~ alt~nda toplannu~or.(Bkz.a.g.e.,
s.1-95) Bu an~ lar Balkanlar ve Anadolu'nun bir etnograf gözü ile incelenmesi ve de~erlendirilmesi aç~s~ndan pek çok foto~raf~ nda yer almas~~nedeniyle son derece önemlidir.
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land~rm~~ ur. Ba~ kurt kökenli Tagan Gali~ncan'~n d~~~ nda, Türkiye'den
gençlerle de ili~ki kurmu~~ve onlar üniversite ö~renimlerini Macaristan'da
tama~nlam~~lard~ r. Macaristan aç~s~ ndan Györffy, Türkiye aç~s~ ndan Hamit
Zübeyir Ko~ay, iki ülke aras~ ndaki bilimsel ili~ kinin anahtar ki~isi olmu~lard~r".
IV. Sonuç
Türk-Macar ili~kilerinin en yo~un dönemi 1. Dünya Sava~~~yilland~r.
Sava~~ko~ullar~na ra~men Anadolu'nun ekonomik ve kültürel kaynaklar~n~ n
ara~t~r~lmas~ , Türk-Macar ili~ kilerinin bu temele oturtulmas~~ Macar Hükümeti'nin amac~~idi. Bu yüzden bilimsel gezi ekipleri kuruldu. Bunlardan
biri Macar Etnografya uzman~~Istvân Györffy'nin yerald~~~~inceleme ekibi
idi. 1918 y~l~ nda, 50 gün süren bu inceleme gezisi, önemli bulgular ortaya
koymu~ tur. Etnograf Istvân Györffy, Kuzey Marmara bölgesini belde co~rafyas~~ ve etrognafya aç~s~ndan de~erlendirmi~, Anadolu'nun sosyal, ekonomik, kültürel ko~ullar~n~~ yans~tan pek çok foto~raf çekmi~tir. Bulgular'
Türk kültürünün ve co~rafyasm~ n ve Türk Macar ili~ kilerinin de~erlendirilmesi aç~s~ ndan son derece önemlidir.

KAYNAKÇA
AR~~V BELGELERI ( MACARISTAN )
IIad Törtenelmi Levltar,(Askeri Tarih Ar~ivi):
Vilögl~dl~ oruban, Török Harcter ", Dosszi6 1 19/X

"A Magyarok

KITAP VE MAKALELER
"21 Lendrd-fele kis-azsiai expedlciö," Györffy Istvan ~rsai a Balknr61 es
Törökorszagrül, Terebess Kiadö, Budapest, 2001.
Bartha, Jlia; "A Keletkutatö Györffy
Györffy Istvan ~rasâi a
Balkanr61 s Törökorszagröl, Terebess Kiado Budapest 2001.
Çolak, Melek; "Türk Macar ili~kileri ve Macaristan'~n Türk inkilab~ na Bak~~~ "
(1919-1938)", Be~inci Uluslar Aras~~Atatürk Kongresi, 8-12 Aral~ k
2003, Bildiriler, Cilt:II, Ankara, 2005.
"Hirek", Turan, November-December, 9-10 szâm, 1918.
"Hirek:Magyar Tudond~nyos Fekete-Tengeri Expeditio", Turan, ( )k t ol >c ~~ ,
8.szâm, 1918.
27

Bar~~ ha, s. 10.

MACAR EFNOGRAF IS-IVAN GYÖRFFY

949

J~~ng, Peter; The Austro-Hungarian Forces in World War 1,1914-1916,
Series editör: Martin Wind~-ow, Osprey Publishing Ltd, 2003.
Ko~ay, Hamit Zübeyir; "Gyüla Mn~eth", Belleten, Cilt: XII, Say~ : 161, Ocak
1977.
Magyar 1.1.etrajzi Lexion, Elsö Kötet, Akackmia Kiadö, Budapest 1967.
Paikert, Alajos";Magyar lehetös«A a heleten" Turân, XIII. evfolyarn,1930.

Il!. EKLER
Lencird-fde kis-azsiai expedici6,"
Ek: I, III, IV, V, VI, VII-a, VII-b,
Györffy Istvân irâsai a Balkânröl Cs Törökorszâgröl, Terebess Kiadö,
Budapest,2001,s.54-55.
Ek:!!, Magyar Eletrajzi Lexion,
Budapest 1967,s.643 'den al~ nm~~ t~ r.

Elsö Kötet, Akack~nia Kiadö,

Melek Çolak

Ek 1 - Gezi ~nceleme Ekibi hareket etmeden önce (23.9.1918).

Ek II - Istvan Györffy (1884 Karcag -1939 Budapeste).

Melek ÇoIcil,

Ek III - Gezi Ekibi (soldan fötr ~apkali ki~i Istvan Györffy).

Ek IV - Gezi Ekibi Sultan Ç.'iftli~i'nde.

Melek Çolak

Ek V - Unnrd Jenö ve hizmetlisi (Düzee).

Ek VI - Haydarpa~a'da.

Melek Çolak

FEAE7/- TENG ~~

._ ~zç~k Zikyft

~uprqjzi t/rkipe.
~Ikt.
(24.
191.9
Ek VII-a.

Ek VII-b.
IstvUn Györffy taraf~ndan inceleme gezisi s~ras~nda çizilen Kuzey Marmara (Kuzey Bitinya)
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