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$u srralarda, macarlartn iki defa yurd kurmaslndan fazlaca bahse'
dilmektedir. Bunun imkdnr hakkrnda bir izah aranmaktadrr. Macar eski
tarihi iizerinde daha baEka ve daha yeni btzr keqifler de aqrklama bek'
lemektedir. Ozellikle, iimid edilmeyen yerlerde, Kazakistanda ve Ozbe-

kistanda da eski macarlarrn yerleqmelerine raslanmtgtrr. Diier yan-
dan arkeolojik kazrlar sonucunda, yurd kurma devrine 6it dolayrsiyle
grig devirlerinden kirlma bazt macar mezarlartnda bulunan kemikler
ve kafataslalda beklenenin aksine, y8ni ugor yerine turdni (tiirk) ka-
rakterdedirler.

Dtigrinceme gdre, iig mesele birbiriyle ilgilidir ve her iigiiniin halle-
dilmesi kesin mahiyetteki dtirdiincii bir problemin, ydni, kimleri en eski

macarlar tel|kki etmek l&zrm geldi!'i meselesinin aqrkhia kavu;mastna
sevkedecektir. Eski yazrlarda macar, hun, avar, ttirk halk isimlerinin
birbiri yerine kullanrldr!'tna raslanmaktadrr. Bu yazrlart inceleyelim :

En eski macar kronigi {Gesta Ungarorun) macarlan hunlar olarak
kaydeder. Ve yurd kurmayt yeniden Pannonia'ya yerlegme gibi vaslf'
landrrtr. Anonymus'un "Gesta"st Atilla'yl macar mengeinden gelmiE gds-

terir. Ve macar reislerinden Almos'r Atilla'ntn do!'rudan dofruya
torunlanndan kabtl eder. K6zai Simon'un (Gesta Hungarorum) adh eserin-

de qu gekildeki ifddeleri tekrar tekrar kullantlmaktadrr: "Hunlar yahud

Macarlar" M. 871 srralartnda Salzburg'da haztrlanan "Bavyeraltlartn
ve Karintiyahlann hristiyanhir kabiilleri"nden bahseden bir eser, Panno'
nia'da bulunan Avarlarr hunlar olarak zikretmektedir. Daha milddi VI.
yiizyrldaki "!ej-su" adrndaki Qin tarihi eseri de Avarlarla Hunlarr bir-
birine kartghrmaktadrr; "biiyiik yiieqi" boliimiine gcire Kidara Juanjuan'-
lan (yahud Avarlar)'ntn, "kiiqtik yiieqi" bcihimiine g6re ise hiyungnu'
larrn (yahud hunlar) taarruzu dniinden batrya Belh'e gekilmektedir.
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Almanlar, Avarlardan bakiyye kalanlartn memleketlerini Hunaland
(Hunlar memleketi) tesmiye etmiglerdir. 915 senesine kadar yaqamr$

olan Pnim rahibi Regino, salndmesinde, macarlarr iskitlerle ayni kavim
olarak zikr etmektedir. Fulda sAlndmelerinde 894 senesi olaylart ile ilgili
olarak gdyie bir ifade vardrr: "Avarlar ki bunlan Macarlar tesmiye
etmektedirler". X. Asrrda ya$ayan Liudprand, "Antopodoris" {Geri
cideme) adh eserinde macarlan trirkler olarak- da kaydetmektedir. Ibn
Rusta, X. yrizyrldaki eserinde $unu sdyler: "macarlar ise tiirklerin
diier bir cinsidir". Bizans imparatoru Hekim Leon o'savas taktigi"
(Tactica) adh eserinde maoarlart tiirkler olarak tesmiye etmekte ve
onlar hakkrnda gdyle dernektedir: "birgok kabilelerden terekkiib e.tmek'
tedirler ve bu yiizden aralarr.dda akrabdhklar nazar-l itibara ahnmadr!'r
gibi bagrndanberi aralartnda dhenk de mevcut de!'ildir,,. Bizans imparato-
ru Porphyrogennetos da, "ad administrando imperio" adlt eserinde ma-

carlardan ttirkler diye bahseder. Biliyoruz ki, hunlar, avarlar, ttirkler de

tiirk trkrndandrrlar.
Isimlerin mtiteradif ve birbirinin yerine kullanrlmasl $unu gfi,steriyor

ki, zikredilen halklarrn birbirlerine uyan ortak noktalart mevcfit idi.
Bu bakrmdan macarlarln mengeini aragttnrken tiirk rktndan olan halk'
larr dikkatten uzak tutmak imkdnr yoktur.

XVIII. yiizyrla kadar kronikler ve qifAhi ananelere dayanarak, ma-

carlar, tiirklerin akrabast olan hunlann kendi ecdadlarr olduiu tel6kki'
sirrde idiler. Fin-ugorlardan asl6 bahis bile etmediler. Werbticzi ( Ug-

lii kitabda:Hirmask<iyvben) macaristanda asilz6delerin mengeini yazar'
ken hunlart ve macarlart birlikte zikreder; O qekilde ki, asilzddelik

her ikisinde de ayni qekilde ve miigterek vasrflarla zuhur etnrigtir I

,.Bilmemiz gerekir ki, bilginlerin ortak diiqiincesine g6re, asil, kendi

meziyetlerinin asillegtirdiii kimsedir. Bunun yantnda konumuzla ilgili
bulunan ve ekseriyA bu tarif ile hiir insanlartn anlaqrlmasr mutad olan

asAlet, ashnda hunlar ve macarlar arastnda teqekkiil etti ve bunlar is-

kit memleketinden Pannomia'ya gtiqtiikleri vakit baqka bir ad allrnda
burada yerlegen macarlardan dolayr Macaristan tesmiye edildi". co-
menius'da macarlart hunlar diye adlandrrryor. 1626 yrhna aid ilk lcjcse

kalenderi (takvimi) kronolojisinde hunlarr macarlar olarak gu gekilde

kaydediyor:
',373. Macarlar ilk defa olarak iskit memleketine gelerek ve Tanais

(Don) nehrinden hareket ederek Avrupaya gegtiler. Macarlar, Panno'

nia'ya yerleqtiler,
' 401, Atilla macarlartn prensi oldu.

445. 724 yastncla bulundu!'u halde iildri,
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446. Macarlar memleketi terk ederek gittiler.
Daha sonra ise, macarlann ikinci defa gelmesinden qdyle bahs ediyor:
"744. macarlar ikinci defa Macaristana geldiler."
Macarlartn mengei konusunda bu bir ekstrem gtiriig idi. ,Daha

sonralan bAzr aragttrrcrlar diier bir ekstreme saplandilar ve fin-ugor
akrabairirna ve men$eine bailandrlar. XVIII. asrr sonlannda Sajnovics

Jdnos ve Gyarmathi Sdmuel niacar dilinin fin-ugor akrabah!'rnr kabul
ettiler ve ispatladrlar. Bundan sonra artrk 6yle bir gciriig umfimilegti
ki, macar halkr da fin-ugor dili konuqan halklar akrabahgrna rnensup-

turlar, ve buradan ne$et ettiler. Bana kaltrsa, her iki gdriiq de tek
tarafhdrr. Heniiz tesbit edilmiq ve srnrrh bir hududa malik .devletler
kurmamrq olan nomad, grigebe halklarda etnik unsurlar birbiri ile kanq-
ml$, .gergek anlamr ile yekdigeri ile kaynagmrglardrr. Macarhirn menqei
meselesinde az sayrda tarihgimiz bu noktaya gereken dnemi vermigler-
dir. Ve bildiiime gdre, briyle bir haynagmanrn ugor halklarr arasrnda
da zaruri oldugu higbirisinin akhna gelmemigtir. Gergi ugorlarda fratria
iginden (fratria terimi eski zamanlarda kabilelerin igiuden grkan kan
akrabahir qeklinde biiyrik bir birlik idi) evlenmek yasak idi; mac'arlann
en yakrn akrabalarrndan biri olan mangsilerde XIX. yiizyrl sonlannda
bile, eier'"mos" fratriasrndan olan bir kadrnrn ayni fratriadan hattA
yiizlerce klm. uzakta yaqamakta bulunan bir erkek ile evlenmesi bir .

anlaqmazhk doiururdu. Benzer bir durum Macarlarrn akrabast Chan-
tilerde de mevcut idi. Aczdl Kovdch TamSs'rn "A. Magyar Nemzet'fin
6 Kasrm 1967 tarihli saytsrnda neqrettigi makalesinden anlaqrhyor ki,
antropolog T6th Tibor torafrndan 1967 de Kazakistan'da inceleme
konusu yapllan madiar'lar da hayat arkadaqlarrnr bagka kabilelerden
segmektedirler". Eskiden beri yakrnlanndaki Zilkajdar, Simbolat, Utej,
Saksak (bir soyu Tomaj) ve Krpqak kabilelerinin erkekleri ve krzlan
ile evleniyorlardr".

$iiphesiz ki, ugor-macar kadrnlart da boylece kitle hAlinde ve bir
6det olarak yakrnlannda yaEayan Tiirk soyundan, y6ni ttirkge konugan
erkeklerle evleniyorlardr. Bu tiirlii evlenmeler iran soyundan olanlarla,
Szellikle, menqe'leri sarmat'lara, dolayisiyle iskit'lere kadar giden alan'-
lar ile de vukua geliyordu. (Hunor ve Magyar'tn Alan krah Dula'nrn
krzlannr kendilerine ievce olarak kaqrrdrklartna dair efs6neyi hatrr-
Iayahm, ve alan, ve eski iran dilinden dilimize gegmiq kelimeleri dtiqii-
nelim, bunlarrn ahnmasr gok srkr miinasebetlerin sonucu olabilirdi).
Sarmatlarla trirkler .de karrgmrqlardr. iranhlar bdzt yerlerde tiirkleqmiq-
-lerdi: Mesel6, S. Anohin ve arkadaglanntn "Sov-vetler Birliii Halklarr"
adh kitabrnda tdcikler ile ilgili olarak okundu!'u gibi.'. iqte, Arp6d'rn
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yurt kuran macar halkr bu ttirlii evlenmeden ve birleEmelerden mey-
dana gelmiqtir.

Constantinos Porphrog'ennetos'un, macarlarr ttirkler telAkki etmesi
ve onlan tiirkler diye adlandrrmasr, ancak, bu qekilde izah edilebilir.
Batr kronikgileri de,,yazrlarrnda devamh olarak macarlar ve tiirklerle
akraba hunlarrn ve avarlarrn adlarrnr birbirine karrqtrmrglardrr. Ulus
birligine, en gok tantdrklarr ve birlik iqinde karekterini en iyi derecede
kabnl ettikleri halkrn adrnr vermiglerdir. Bu agrklamalara dayanarak,
kelime bazinemizde hepsi 1000 fin-ugor menge'li eski kelimemize muka-
bil 300 eski Quvag-tiirkge kelimemizin bulunmast anlagrlabilir bir key.
fiyettir (ve tabii diierleri arasrnda iran asrlh Alan dillerinden gelme
kelimeler de dilimizi zenginlegtirmektedir). Aleldde karqrhklt dil tesiri
neticesinde fin-ugor ve tiirk menqe'li kelimelerimiz arastnda briyle bir
nisbet kolay kolay kurulmazdr

Fin-ugor ve bulgar-tiirk birliiini doiu Avrupa'da Tankajevka ya-
krnlarrnda meydana grkan arkolojik buluntular da, Bartha Antal'ln
"lX.-X. yiizyrllarda Macar Toplumu" isimli kitabrnda yazdr!'r. gibi,
do!'rulamaktadrr, Bu buluntular, VII. ytizyrldayeni gelen bulgar ve da-
ha eskiden yerlegmig Fin-ugor halklarrndan kalma geyler gibi gdriin-
mekle beraber, X. ytizyrlda memleketimizde bulunanlara gok benzemek'
tedirler.

Bu birlegmede ugor nigin hdkim dil olmugtur? Bunun sebebi vardtr.
Konugmaya baglayan gocuklar analannrn dizi dibinde yaqarlar, o halde,
ugor astlh analannrn dilini direnmiglerdir. Ana dilleri ugor idi ve
bunu tiirkge kelimeler, di$erleri ile birlikte, macarca olarak sddece

tamamladrlar. Tuna bulgarlan tarihinde de buna misal vardtr. Tuna
bulgarlarr erkekleri o zamanlar her halde Tuna boyunda yagayan sldv
kadrnlarr ile evlenmeyi 6det etmiqlerdi ve sonug, analann dili etkisiyle,
sl&v dilinin hikimiyet kurmasr ve sl6vla6ma oldu. DeiiEik soydan olan-
lar arasrndaki evlenmelerde qocuk dilinin nasrl tepekktil ettigine diir,
"F6klya" adh derginin 1 $ubat 1970 tarihli sayrsrnda Komiiromi Magda
tarafrndan yaztlan "Ktigiik Quvaq" adh makale de bir misil vermekte:
dir. Buna gtire; bugtinkii bir guvag koca ile bir macar ananln iki yagrn-

daki kiiqiik krzr, sAdece macarca bilmektedir, fakat, iki ya da iig dili
karrgtrrarak konuquyor, yAni, bir macarca ciimlede guva$qa ve o civar-
da kullanrlan rusga kelimeleri katmrgtrr (Briyiikannesine qtiyle diyor:
"Edes Kagamaj, gyyorsa.n igyom..."

Bu zikredilen kartqma ve birleqme yantnda, macarlarrn, tarihi kay-
naklarun hun, avar veya tiirk diye tesmiye etti$i halk gruplart olmalan
da miimkiindiir.. Sdylenilenlerden anlaqtltyor ki, eski macarlartn llSzittya"
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"iskit" ecdadlairndan bahsetmeleri bog bir yakrstrrma olamazdr. yurt
kuranlar, eger. iskit ecdatlan ile hig bir bailarr olmasa idi, ,,szcititi',
ydni iskit dinini kendileri ile asla getirmezlerdi. Daha I. Endre (1046-
1060) (Macar krah)'nrn edictum'undan, yurt kuran macarlarrn dini dyin-
Ierinin miinhasrran "szcitiar: iskit" tarzrnda olduiu anlaqrlmaktadrr.
Edictum emrediyordu ki, iskit memleketindeki geleneksei putperest
ddetlerini terketmeyen, Jesus Christ'in (ls6) gergek dinine derhal girme"
yen ve ganh kral Szent istv6nln neqrettigi kutsal kanunu dinleireyen
her macar ya da Macaristan'a yeni gelenrer baqlannr ve mallarrnr kay-
betmekle cezalanrrlar. Yurt kuran macarlann ugor ashna dayanan jil
ve iskit dini, birlikte, halk birleqmesinde bundan sonra da bir delil
olarak teldkki edilebilir. Bana kalrrsa; birleqme ile birlikte eskilerin
macar kadrnlannr "beyaz halk (cins-i ratif)" tesmiye etmeleri de bir
delil sayrlabilir. Eski, geleneksel olarak bize intikai etmig tabirlerin,
s<iylentilerin anlamrnr gok defa ancak o tdbirlerin sdylendi$i,,meydana
qrktrgr zamanr dikkate almak suretiyle izah edebiliyoruz. Meseld qimdi
de 6len igin "eve gitti" denmesi ddet olmugtur. Bunun bugrinkii miina-
sebetlere gcire bir anlamr yoktur; giinkii, 61fu, gimdi artrk eve gitmiyor,
tersine onu evden gritririiyorlar. Ancak, eier ortaya grkrErnr gdgeuetit
devrine geri gdtiirsek o zaman bir anlam kazanrr. :Bilinmektedir 

ki,
macarlarrn yurt kurma devrindeki mezarhklar ,.biiyiik dilelerin" *.iar-
lan idi (Biiyiik dileye babanrn yetigmig opullannm, onlann gocuklannrn
Aileleri de ddhil idiler).' Biiytik 6ile diizeni, mezar yerlerinin birbiri
peqinden izlemesinde yansrmaktadrr; b6zan, srrasr gelecek olanlar igin
de yer aynlmrqtrr. Eger birisi nomad hayat 

"sourrnda, 
hayvan otlata-rak dolagrldrgr srrada- dltirse, onu biiyiik 6ile mezarh!.ina grimmek

igin asrl yurduna, eve tagrrlar. $u halde o devirde, 6len.*birisi-gergek-
ten eve gitmig oluyordu. Bu tdbirin bir mdnasr vardr. Buna kryas ede-
rek, eski devre geri baktr!'rmrz zaman *beyaz halk" deyiminin de
anlamrnr anlayabiliriz.Beyaz kelirnesi eskiden sidece rengi clegil, fakat
ayni zamanda dtinyanrn di$er tarafrarr anlamrnr da kapsryordu ve halk.
larrn bdzr gruplarrrun birbirinden tefrikiire de yuny'ordu. Meseld IX.
yiizyrlda Hrrvatistan !1uu nehri boyunca idi, rakit Karpailarrn kuzeyin-
de de ayrr bir Beyaz-Hrrvatistan vardr. ,.Beyaz-Halk" tabirin" *untrki
bir mflniyr ancak eier kadrnlan erkekrerden ayrr olarak halk grubu
iginden baEka bii tarafa ve bagka etnik grupa mensub tetdkki ettftimiz
takdirde, verebiliriz. B<iylece, bu da ispat- eder ki, ecdadrmrz q"egitli
etnik guruplara mensup olanlarra, muntazaman evlenebiliyorlardr. Rus
kroniki Nestor Ve Constantinos Porphyrogennetos'a gd,re kara macar
"ttirk" erkekleri yamnda ug'or kadrnlair ,;beyazgahrslar';olabilirdi (g"o bu

Tiirkiyat Mec, - F. 2
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gtiziim Eeklini, tdbirin vricuL rengine, elbise rengine ya da !.oturulan 
Qadrraiit yerlegme" hakkrndaki izahtan daha fazli mantrki buruyorum).

$u halde, ugor, tiirkliik, aran etnik gruplarr arasrndaki miina3ebet-
ler, tarihgilerin kitaplannda geneilikle okudugumuz gekilde, basit bir
i'herhangi bir iliqki, veya', belirli bir .karqrlikh tesir', ,ya da sadece
'rtabiiyet miinasebetleri" olmayrp; planh ve muntazaman.ceryan eden ev-
Ienmeler, yekdiierleri ile birregril"r idi. Bu gerge!-in "tcauutii ile bil:
mece geklindeki problemler griziimlenebilmektedir.,uur,tetit etnik grup-
Iardan teqekkril etmig halk gurubuna, yabancrlar, cjzelliklerini iyi uitail-
Ieri etnik gurubun: adrni verirlerdi ve bdyrece hakh olarak ugor (ma-
car) 'avar birligini hem macar .hem de avar, .veya ugor (macir) - trirk
birliiini ayni suretle hem macar hem de trirk (hun) tesmiye ettiler,
Bir halk birligi trpkr di!'eii gibi e!.er macarcayr kendinin yapmr$sa,
macar ecdatlanmrz olarak teldkki olunabilirler. Ve bciylece geigekten
gifte yurd,kurmadan bahsedilebilir. Bunlarla dnce muahhar avarlarrn
(beyaz macarlarrnrn l{svpn1 havzasrnda yerlegmesi anlagrlmahdrr.: Fakat
eSer macarlarin Karpat havzasrna, firpad,dan cinceki bir zamanda
vukubulmuq yerleEmesini de yurd kurma olarak telakki edersek, o halde
hakikatte iiglti bir yurd kurmadan bahsetmemiz gerekir. Qiinkii macar-
Iar, Arpad'dan cince Karpat havzasrna yalnlz uru, imparatorluiunda
de!'il, aynr zamanda daha ewel hun lmparatorluiunda da yerlegmiq-
lerdi. Ldcse kalenderiumunda Attilla'nrn .,macar prensi yaprlmasi'
hakkrnda yukanda scizetmigtik. Rodolf Alman {mpuratoru va iek kralr
ottokar arasrnda 1276 da meydana gelen bairq andlagma-srnda, da
Attila macar krah olarak zikredilmiqtir. Bunlara dayanarak da daha
V. yrizyrlda macarlann Karpat,havzasrnda mevcudiyeileri sciylenebilir:
Diger yandan, xvl[. yiizyrlda salzburg'da kegfedilmig bir katakombda
bulunan bir kitdbe de, macariarr, Batr Roma lmparatorlu[.un_da biiyiik
bir rol oynayan v. ytizyrl odoaker lmparatorruguna bagh, ydni Kar,
pat havzasrnda bulunanlar olarak gcisteriyor. Bu kitabe metni griyledir:
"Anno domini ccccLXXVr. Hdoacer rex Rugiorum, cepidi,lcothi
ungari et. Heruli contra ecclesiam Dei saevientes B. Maiimum cum
sociis LV in hoc speleo habitantibus ab Confessionem fidei trucidatos
praecipitarunt.ll (tiirkqesi: 477. .senesinde Odoacer rugilerin, gepidlerin,
macarlann ve herullann krah Allahrn dinine kargr zalimce davranarak
B. Maximus'u 55 arkadagr ile birlikte bu ma!.arada dini inanqlarr sebe-
biyle krhqtan gegiiekek mahvetti). gu halde daha Attila devrinde de
bir yurd kurma olmasr ldzrmdrr. Bundan baqka,.Arpad, Karpat havza-
stna-geldi!'i zaman burada macarlarr bulmug olabilirdi, IX, yiizyrla ait
eski ingilizce ve kelt dilinde yazrlmrg bir vesikanrn, (orosius-meml€j,
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ket tasviri) bir krsmr,da bunu kuirvetlendirecek nitelikte gdriinmektedir.
British Museum'da mevcut ve Kelet'Magyarorszag (Doiu-Macaristan)"
mecmuasrnrn 29 Kasrm 1967 saytsrnda yayrnlanan bu yazma vesikaya
g6re, iki normand,gemici, Othere ve \X/ulfstan, Tuna'da 870 tarihlerinde
yaptrklan seyahat hakkrnda bilgi vermektedirler. Bu giinliik hdtrratta
ezciimle funlar okunuyor:"... hrrvatlardan kuzeyde Maegtaja londe-Ma-
caristan-muazzam dailar arasrnda bulunmaktadrr.- (Hrrvatlar o zaman-
Iar Sava:nehii boyunda yaqryorlardr; ;Maegtia londe muhakkak Ma-
caristan'l bildirmektedir).

Bu sciylediklerimizin anlamr gudur: Macarlarrn Eurasia'da finnugor-
larla, iskit, sarmat, hun, tiirk, avar ve iranlrlarla akrabahf.r vardr ve
bugiin'de mevcuttur. iqte bunun igindir ki, antropolog T6th.Tibor'un
Kazakistan'da, Ozbekistanda "madiar" larr, ydni "macar" lan bulmasr
qagrrtrct de!'ildir, ve ben buna asla hayret etmedim. Kanaatime grire,
baqka yerde de macar akrabahirnr,tagryan halklan fin-ugorlar, iskitler,
sarmatlar, hunlar, tiirkler, avarlar, iranhlar tarafrndan doiaqrlmrg iilke-
lerde, hrjniiz'tbnrnmamrg yerlerde de bulmak kabildir. Bunu metodlu bir
gekilde aragtrrmak fena olmaz.

F{alk gurubu teqekktilti vdkrasrnrn kabulii mantrki olarak arkeoloiik
buluntularrn antropoloji bakrmrndan, filolojiye dayanan faraiiyeleri ni-
gin vuzuha kavugturamadr$r, ya da, miinhasrran fin-ugor karakteri tagr-
drgr kabul edilen yerlerde turdni karakterdeki iskelet baglanna nigin
rastlandrir sorununu da aydrnlatahilmektedir.

Bu miinasebetle son olarak s6yleyeyim ki, halk gurupu teqekkiilii
vakrastnrn rgrir altrnda "pseudo-6V?r" meselesi de akli olarak gdztim-
lenebilmektedir. Bizans tarihqisi Theophylaktos Simokattes'in 557 yrhn-
da Avrupaya gelen avarlann hakikatte ugor menge'li halklar olduiu
yolundaki iddiasrnr, miigahhas deliller olmaksrzrn bir masal gibi farz-
etmek miimkiin deiildir ve briylece haksrz olarak baqka halklann ka-
nEtrnlmasr yiiziinden, korkung asyah avarlar adrnr taqrdrklarr kabul
edildi. Pseudo-Avarlar gurupundan kadrnlar avar etnik gurupuna, mu-
harip erkekler ise ugor etnik gurupa mensup olabilirlerdi. Bu s0retle,
toplulu$u, hangi etnik gurup bakrmrndan vasrflandrmrqsa pseudo-avar-
lann da, ayni zamanda Theophylaktog Simokattes'in de hakkr olabilirdi.

Burada, en eski tarihimizle ilgili olarak sddece pldnh ve miiesse-
selegmig halk teqekkiilti vdkrasrna dikkati qekmek istedim. Bu sebeple
diigiincelerimi ancak genel hatlarr ile ifade ettim. Macarhirn mengei ve
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yurd kurmalarr konusunda qiiphesiz ki, uzun uzadrya yazmak rhiimkiinr
diir ve bu konunun daha aynntrh ve daha slhhatli incelenmesini prog.
ramrma da almrq bulunuyorum' 

nNisan 1g?0

Not: Bu makaleyi yazdrktan bir iki hafta sonra'Macar Millet Mer:lisin-
den bir heyet Tiirkiye'ye geldi. 9 Mayrs 1970'de hareket ettiler ve
16 mayrsta ddndiiler. Memleketi ve halkr .yakrndan biraz .tanrmak

imkdnrna kavugtular. Sziszi Josef in "Magyar Hirlap'r gazetesin-
de Ankara-lstanbul-Izmir-Tekirda$ baghir altrnda bir yazr nogret-
ti. Bu gazetenin 26 Mayrs,sayrsrnda,- dcirdiincii sayfada, tiirklerin
Macarlalla,akrabahfr ne derece kuvvetle,inandrklannr bildirmek'
tedir:
"Bizim igin bir yenilik kuvveti tesiri, yapan bir romantizm, tiilk
dostlarrmrzca oldukga bir tarafh olarak teldkki edilen akrabalrk
duygusunu beslemektedir. Qarqrdaki satrcr veya bizim qcip sepet-

' leline benzeyen bir .kiifeyi arkasrnda'ta$Iyan pazardaki bir hamal,
bir macarla karq:laqtt!'t zaman, iki gahadet parma!'rnr yanyana ge'

.-, tirerek gtiyle diyor: "Trirk-macar kardeg".
' - Bu da ugor.tiirk halk toplulu!'u,ile ilgili gdrtiglerimi desteklemek.

tedir. Zira, halkrn ag'zlnda ya$ayan bir gelenek ispatlayrcr bir kuv-
vet nitetigindedir.

29 Mayrs, 1970


