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ÖZET 

Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra Türkiye Cumhu-

riyeti ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923 yılında bir “Dostluk Anlaş-

ması” imzalanmıştır. Böylece, Mondros Mütarekesi sonrasında kesin-

tiye uğrayan resmi temaslar yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden tesis 

edilmiştir.  

İmzalanan dostluk anlaşmasının maddeleri gereğince 1924 yılının 

Mayıs ayında her iki ülkede de Elçilikler açılmıştır. Atatürk, yakın ar-

kadaşı olan Hüsrev Gerede’yi Budapeşte’ye elçi olarak atarken, Maca-

ristan Kral Naibi Amiral Horthy de Orta Doğuyu yakından tanıyan 

deneyimli bir diplomat olan László Tahy’i (1924-1933) Türkiye’ye elçi 

olarak atamıştır. Her iki lider de Türk-Macar ilişkilerine en çok katkı 

yapabilecek deneyimli diplomatları seçmiştir. İlk Macar elçisi 

Tahy’nin ardından sırasıyla Mihály Arnóthy Jungerth (1934-1935) ve 

Zoltán Máriássy (1935-1941) Türkiye’de görev yapmışlardır. Her üç 

Macar elçisi de güven mektuplarını sunmalarından sonra yazdıkları 

raporlarda Atatürk’ten övgüyle bahsetmişler ve onun muhteşem bir 

görüntüsünün olduğunu söylemişlerdir. Macar elçileri Atatürk ile ilk 

tanışmalarının ardından görev yaptıkları dönemde Atatürk’ün siyasi 

hayatı ve özel hayatı hakkında da çok sayıda rapor yazmışlardır. Macar 

elçileri, Türkiye’nin iç ve dış meselelerini yakından takip ederken 

Türkiye’de gerçekleştirilen devrimler hakkında da çok sayıda rapor 
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yazmışlardır. Bu raporlar, özellikle 1930’lu yıllarda gerçekleştirilen 

devrimlere aittir.  

Bu çalışmanın amacı, Türklerle yakın dostluk bağları olan Maca-

ristan’ın Türkiye’ye gönderdiği elçilerinin gözüyle Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk’ü anlatmak ve Türk devrimleri üzerine yabancı diplomat-

ların gözüyle bir değerlendirme yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk-Macar İlişkileri, Macar Elçileri, Dış Po-

litika, Atatürk Devrimleri, Elçilik Raporları, Macar Milli Arşivi. 
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AND TURKISH 

REVOLUTIONS IN THE EYES OF HUNGARIAN 

AMBASSADORS  

ABSTRACT 

After the success of the National Struggle between Turkey and the 

Republic of Hungary in the year December 18, 1923 a “friendship 

agreement” was signed. Thus, official contacts which were interrupted 

after the Armistice of Mondros were re-established after approxi-

mately 5 years. In accordance with the provisions of the signed friend-

ship agreement, embassies were opened in both countries in May 

1924. While Atatürk appointed his close friend Husrev Gerede to Bu-

dapest as ambassador, Hungary Regent, Admiral Horthy, a seasoned 

diplomat who knew the Middle East Tahy of László (1924-1933) was 

appointed as ambassador to Turkey. Both leaders have selected expe-

rienced diplomats to make the most contribution to Turkish-Hungar-

ian relations. After the first Hungarian ambassador Tahy of László, 

Mihály Arnóthy Jungerth (1934-1935) and Zoltán Máriássy (1935-

1941) had served in Turkey. All three Hungarian ambassadors 

praised Atatürk in their reports after submitting their letters of trust 

and said that he had a magnificent image. Hungarian ambassadors 

wrote many reports about Atatürk's political and private life during 

their term of office after their first meeting with Atatürk. Hungarian 

ambassadors, Turkey's domestic and foreign affairs have followed 

closely and also wrote a number of reports about the reforms in Tur-

key. These reports belong to the revolutions, especially in the 1930s.  

The aim of this study is that close bonds of friendship with Turkey 

through the eyes of the messengers sent by Hungary to Turkey to tell 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk and make an assessment on the Turkish 

revolution through the eyes of foreign diplomats. 

Keywords: Turkish-Hungarian Relations, Hungarian Ambassa-

dors, Foreign Policy, Atatürk Revolutions, Embassy Reports, Hungar-

ian National Archive. 
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GİRİŞ 

Türklerle Macarlar arasındaki dostane ilişkiler XIX. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren giderek artmış ve bu pozitif havanın deva-

mında Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Maca-

ristan İmparatorluğu Almanya’nın yanında savaşa dâhil olmuşlardır. 

Macarlar, savaş süresince Osmanlı Devleti’ne çeşitli yollarla yardım 

ederken Osmanlı askerleri de Galiçya cephesinde müttefiklerine 

önemli yardımlarda bulunmuş ve ortak düşmanlarına karşı savaşmış-

lardır.
1
 Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti’nin ve Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu’nun ortak düşmanlara karşı aynı safta yer 

almaları, siyasi, iktisadi ve kültürel alanda Türkleri ve Macarları daha 

da yakınlaştırmış ve Türk-Macar dostluğunu güçlendirmiştir.
2
 Nite-

kim Birinci Dünya Savaşı Almanya'nın başını çektiği İttifak Devletleri-

nin yenilgisi ile sonuçlanmıştır. Alınan ağır yenilgi sonrasında Avus-

turya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Avus-

turya-Macaristan İmparatorluğunun parçalanmasının ardından 

Avusturya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya gibi Macaris-

tan da bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır.
3
 Osmanlı Dev-

leti’nin imzalamış olduğu Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra 

Türkler ise Mustafa Kemal önderliğinde işgallere karşı çıkarak Milli 

Mücadeleyi başlatmışlardır.  

Macarlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milli Mücadele yılla-

rında Türklere büyük destek sağlamışlar ve Türklerle siyasi ilişkiler 

tesis edebilmek amacıyla bazı girişimlerde bulunmuşlardır.
4
 Milli Mü-

 

1
 Müjdat Karagülmez, Atatürk Dönemi’nde Türkiye’deki Macar Elçileri ve Türk-

Macar Siyasi İlişkileri (1923-1938), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Muğla 2018, s.13. 

2
 Melek Çolak, ‘‘Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımdan Türk-

Macar İlişkileri (1919-1938)’’, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

C 1, S 2 (Güz 2000), s.63. 

3
 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, C 1-2, 14.basım, Alkım Yayı-

nevi, Ankara 2004, s.177. 

4
 Yücel Namal, Türk Kaynakları Işığında Türk-Macar İlişkileri (1923-1950, Lambert 

Academic Publishing-Türkçe Özel Seri, 2017, s.65-66. 
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cadele yıllarında Macarların yakın desteğini hisseden Türkler, Avru-

pa'da her şeyden çok Macarlara güvenmişler ve Macarlar da manevi 

olarak hiçbir millete olmadığı kadar Türklere yakınlık duymuşlardır.
5
 

Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasındaki 

ilişkiler Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması sonrasında kesi-

lirken, Türkler ve Macarlar arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden 

sağlanması uzun zaman almıştır.
6
  

Dünya Savaşı’ndan Sonra Türk-Macar Diplomatik İlişkilerinin 

Yeniden Tesis Edilmesi 

Türk-Macar Dostluk Anlaşması ve Türkiye’de Macar Elçiliğinin 

Açılması 

Türk-Macar ilişkilerinin XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. 

yüzyılın ilk çeğreğinde giderek gelişmeye başladığı görülmektedir.
7
 

Bu dönemde Türkler ve Macarlar arasındaki "kardeşlik" bağları daha 

da kuvvetlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan iki devlet 

arasındaki diplomatik ilişkiler imzaladıkları antlaşmaların maddeleri 

gereğince bir süre sağlanamasa da Lozan görüşmeleri devam ederken 

bir Macar heyeti, Anadolu’ya gelerek Türk yetkililer ve Mustafa Kemal 

Paşa ile bazı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerin 

neticesinde Lozan Antlaşmasından sonra bir dostluk antlaşması 

imzalanmış ve 1924 yılında her iki ülkede elçilikler açılmıştır.
8
 

Macaristan Türkiye ile iyi ilişkiler tesis etmenin önemini henüz 

Anadolu’da devam eden Milli Mücadele döneminde fark etmişti. Ma-

caristan için Türkiye potansiyel bir partnerdi.
9
 Macar hükümeti Lozan 

 

5
 Gyula Németh, ‘‘Törökök és Magyarok’’, Törörök és Magyarok I, Budapest 1990, 

s.26. 

6
 Kesilen resmi ilişkiler 18 Aralık 1923 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması" ile yeni-

den tesis edilmiştir.  

7
 Melek Çolak, 19 Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Başlarında Türk-Macar Yakınlaşması, Top-

lumsal Tarih, C 15, S 89, Mayıs 2001, s.4-9. 

8
 Külügyi Közlöny, ‘‘Közlemények’’, 2. szám, 1924, s.2. 

9
 Ágnés Tóth, Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági 

és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki 

aranykor időszakában, Grotius E-Könyvtár, 2009, s.16. 
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Konferansı’nda Türk yetkililerle temas kuramayınca 1923 yılının 

Ocak ayında Jenő Ruszkay adında bir Kurmay Yüzbaşıyı Ticaret Ata-

şesi sıfatıyla Anadolu’ya göndererek, Türklerle temasa geçmiştir.
10

 

Ruszkay’ın asıl görevi, Türk ve Macar hükümetleri arasında siyasi ve 

askeri ilişkiler tesis etmekti.
11

 Macar hükümeti Ruszkay’a resmi göre-

vini gizli tutmasını izah etmiş ve kendisini, iki ülke arasında yatırım 

olanaklarını araştırarak Türk ve Macar tarafları arasında ekonomik 

ilişkiler tesis etmek maksadıyla gönderilen bir yetkiliymiş gibi tanıt-

ması emrini vermiştir. Trianon Antlaşması’nın ağırlığını halen hisset-

mekte olan Macarlar, İtilaf Devletlerinin tepkisini de bu yolla engelle-

meye çalışmıştır.
12

  

Ruszkay, Yunanistan’a ait bir gemi ile yola çıkarak deniz yolu ara-

cılığıyla 10 Ocak 1923 tarihinde İzmir'e ulaşmıştır. İzmir'de Türk yet-

kililer ile bir dizi görüşmeler yapan Ruszkay, 12 Ocak tarihinde şehir-

den ayrılarak Alaşehir, Uşak, Afyon ve Eskişehir istikameti üzerinden 

17 Ocak’ta Ankara'ya ulaşmıştır.
13

 Ruszkay’ın asıl amacı Mustafa Ke-

mal ile görüşmekti. İktisat Kongresinin 17 Şubat’ta başlaması nede-

niyle Mustafa Kemal Paşa İzmir'de bulunmaktaydı. Ruszkay, Anka-

ra'ya geldiğinden beri Mustafa Kemal Paşa ile tanışma fırsatı bulama-

ması sonrasında İzmir'e geçmişti. Ruszkay, Türkiye Dışişleri Bakanlığı 

üzerinden yapılan ön talep sonrasında 16 Şubat tarihinde Mustafa Ke-

mal Paşa ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal ve Ruszkay 

arasında yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleşmiştir. Ruszkay, 

görüşmede öncelikle Kral Naibi Horthy ve Macar ordusunun yanı sıra 

Macar halkının Türk zaferi ile ilgili dostça duygularını ifade ederek 

selamlarını iletmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu içten sözlerine karşılık 

 

10
 Emre Saral, Türkiye-Macaristan İlişkileri (1920-1945), Basılmamış Doktora Tezi, 

Ankara 2016, s.151. 

11
 Lajos Árokay, 'A Rejtett Magyar Katonai Attasé Szolgálat Tevékenysége 1923-1928 

Között", Hadtörténelmi Közlemények, 4. Szám, XXX. Évfolyam, Budapest 1983, 

s.580. 

12
 MOL, K 64, 7. bağ, 32. başlık, 3 Nisan 1923 tarihinde Ruszkay'ın Ankara misyonu 

ile ilgili Berlin'den gönderilen rapor. 

13
 MOL, K 64, 7. bağ, 32. başlık, 18 Ocak 1923 tarihli ve 3-pol sayılı rapor. 
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Ruszkay’a teşekkürlerini ileterek Türkiye'de açılması muhtemel olan 

Macar Elçiliği hakkında bazı sözler sarf etmiştir.
14

  

Ruszkay, Mustafa Kemal ile görüşmesinin ardından Ankara’ya 

dönmüş ve uzun bir süre Türkiye’de kalarak pek çok Türk yetkili ile 

görüşme gerçekleştirmiştir. Ruszkay’ın girişimleri sonrasında Lozan 

Barış Anlaşması'nın imzalanması, iki ülke arasında tesis edilmek 

istenen diplomatik ilişkilerin başlamasına olanak sağlamıştır. 

Ruszkay’ın büyük çabaları sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti ile 

Macaristan arasında 18 Aralık 1923 tarihinde İstanbul'da "Dostluk 

Anlaşması"15
 imzalanmıştır.  

Türk-Macar Dostluk Antlaşması’nın her iki ülkenin meclisi 

tarafından onaylanlanmasının ardından Macar temsilciliği 1924 

yılında İstanbul'da açılmıştır. Macar elçiliğinin açılmasından sonra ilk 

Macar elçisi olarak László Tahy görevlendirilmiştir.
16

 13 Temmuz 

1924 yılında İstanbul Nişantaşı'nda Macar Elçiliğinin resmi açılış 

töreni gerçekleştirilmiş ve törene Türkiye’de bulunan bazı Macar 

bilim adamları da katılmıştır.
17

  

Macar Elçileri ve Atatürk 

Türklerin yurdunu düşmanlardan kurtarması ve bağımsız bir 

Türk Devleti kurması Macarlarda büyük sevinç yaratmıştır. Macarlara 

göre, Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mücadeleyi bı-

rakmamıştı, Anadolu’da yeni bir ordu kurmuş, Türk halkını bağımsız-

lığı için birleştirmişti. Sadece 3 sene içinde yurdunu düşmanlardan te-

mizlemişti. Avrupalıların iki yüz yıldan daha uzun zamandır Osmanlı 

 

14
 MOL, K 64, 7. bağ, 32. başlık, Ankara I'in Kemal Paşa ile tanışması hakkında 17 

Şubat 1923 tarihli rapor. 

15
 Magyar Törvények 1924 évi Törvénycikkek, ‘‘Barátsagi szerződés Magyarország és 

Törökország között’’, Codex Kiadás, Budapest 1924, s.170-171. 

16
 Pál Pritz, Iratok a Magyar Külügyi SzolgálatTörténetéhez 1918-1945, Akadémiai 

Kiadó, Budapest 1994, s.120. 

17
 Eminalp Malkoç, ‘‘Türk-Macar Akademik İlişkilerinde Erken Cumhuriyet Döne-

mi'nden Bir Kesit: Macar Profesörlerin 1924 Türkiye Gezisi’’, Macar Kardeşler, 

Ed.Yeliz Okay, Doğu Kitapevi, İstanbul 2012, s.85-86. 
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Devleti üzerinde emelleri vardı ve bunu neredeyse Birinci Dünya Sa-

vaşı’ndan sonraki süreçte başaracaklardı. Nitekim Türk ordusu Yu-

nanlıları Sakarya Nehri çevresinde büyük bir kahramanlık ile püskürt-

müş ve bu zaferden sonra Doğu’nun durumu değişmeye başlamıştır. 

Macarlar Atatürk’ü ulusal bir kahraman, devlet adamı, siyasetçi ve bü-

yük reformları gerçekleştiren bir lider olarak tanımlamış, O ülkesini, 

Türkiye’yi özgürlüğüne kavuşturmuştur. Ülkesini cesaretle ve büyük 

irade ile kurtardıktan sonra reformlar ile ülkesini baştan aşağıya yeni-

lemiştir. Milli Mücadele’deki liderliği, yeni bir devlet kurması ve ger-

çekleştirdiği inkılaplar ile kendi ülkesinin sınırlarının ötesinde Müslü-

man dünyasında da muazzam manevi canlanma hareketi başlatmıştı 

ve bu “Doğu’nun uyanışı” olarak adlandırılmıştır.
18

 

Atatürk’ün öncülük ettiği siyasi ve ekonomik yenilikler Tür-

kiye’nin hızlı bir şekilde kalkınmasına öncülük etmiştir. Macarlara 

göre Atatürk’ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğudaki di-

ğer Müslüman devletlere de bir örnek olmuştur. Ayrıca Türkiye, 

komşu devletlerle iyi ilişkiler tesis etmeye önem vermişti. Bu barışçıl 

politikası ile revizyon politikasının karşısında kendine yer edinmiştir. 

Macarlara göre Atatürk ismini tarihe altın harflerle yazdıran büyük bir 

liderdir.
19

  

Macar tarihçisi ve paleograf Fekete, Atatürk hakkında yazdığı bir 

yazısında, Atatürk’ün fikirlerini kendi istediği gibi gerçekleştirme hak-

kını kullanmayıp her şeyde milletinin arzusunu ve iradesini kesin ola-

rak dikkate aldığını ve Türk milletine olan sevgisinin yanında hemen 

hemen hiçbir his ve ihtiras taşımadığını ifade etmiştir.
20

  

Macarlar, Milli Mücadele’den ve Atatürk’ten övgü dolu sözlerle 

bahsederken, Türkiye’ye atanan ilk Macar elçisi olan László Tahy’nin 

Macaristan Krallığı'nın elçisi sıfatıyla Türkiye'de çalıştığı dönem 

 

18
 Horváth Béla, “Kemál Atatürk”, Új Idők, XLIV. Évfolyam, 47. Szám, 20 November 

1930, s.61-62, (61-63). 

19
 György Hazai, “Musztafa Kemál Atatürk”, Világtörténet, 2. Szám, 1983, 73-74 (s.67-

69). 

20
 Lajos Fekete, Az Új Törökország (Yeni Türkiye), Budapest 1939, s.5-6. 
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(1924-1933), Türk-Macar ilişkilerinin tarihte olmadığı kadar iyi sevi-

yeye ulaştığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir.
21

 

Tahy'nin Türkiye'ye Macaristan elçisi olarak atanması, 29 Aralık 

1923 tarihinde Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından da uygun görül-

müştür.
22

 Türkiye ile yakın ilişkiler tesis etmeye büyük önem veren 

Macaristan Kral Naibi Miklós Horthy, 7 Şubat 1924 tarihinde Türki-

ye'ye atanan Macar elçisi László Tahy hakkında Cumhurbaşkanı Ata-

türk'e bir mektup göndermiştir. Horthy mektubunda, Tahy’nin ön-

ceki görevlerinde gösterdiği büyük beceri ve sadakati Türkiye’de de 

göstereceğinden emin olduğunu ve Türkiye'nin Milli Mücadele’de 

göstermiş olduğu askeri başarıların kendisinde uyandırdığı hayranlığı 

Tahy aracılığıyla ifade etmek istediğini belirtmiştir.
 23

  

Tahy 11 Mayıs 1924 Pazar günü Cumhurbaşkanı Atatürk ile gö-

rüşmüş ve güven mektubunu kendisine takdim etmiştir. Tahy önce-

likle Horthy’nin ve Macar halkının selamlarını iletmiş, güven mektu-

bunu sunarken iki millet arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye çıka-

rılması için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtmiş ve bunun 

için gereken tüm fedakârlığı göstereceğini ifade etmiştir.
24

 Güven 

mektubunu sunmasının ardından Atatürk ise Tahy’nin Macar elçisi 

olarak görevlendirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtmiş 

ve aynı dostane ve sıcak hisleri Türk milletinin Macarlara karşı besle-

diğini ifade etmiştir.
25

 Tahy, Türkiye’deki 10 yıla yakın görev süresi 

boyunca Türk diplomasi çevrelerinde takdir edilen biri olmuş ve Türk 

devlet adamlarıyla ve Türk halkıyla iyi ilişkiler kurmuştur. Gazeteler 

ondan "memleketimizi seven bir diplomat" olarak bahsetmişlerdir.
26

 Macar 

elçisi görev aldığı bu süreçte, Türkiye'deki Macar algısının kamuo-

 

21
 Karagülmez, a.g.e., s.256. 

22
 BCA, 30.10, 131.936.13, Dosya: 11413, 29.12.1923. 

23
 Namal, a.g.e., s.66-67. 

24
 Namal, a.g.e., s.67; Ayın Tarihi, C 3, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 1340, 

No:7,8,9,10, s.273-274. 

25
 Namal, a.g.e., s.68; Saral, a.g.e., s.168-169; Ayın Tarihi, 1340, s.273-274.  

26
 Namal, a.g.e., s.69. 
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yunda ve diplomasi çevrelerinde olumlu anlamda yer edinmesinde et-

kili olmuştur. Bu özellikle, Macaristan Krallığı'nın Başbakanı Gyula 

Gömbös’ün 1933 yılının Ekim ayında Ankara’yı ziyaret ettiğinde, Mus-

tafa Kemal Atatürk ve Ankara halkının Gömbös’ü büyük bir coşku ve 

sempati ile karşıladığında ortaya çıkmıştır.
27

  

Türkiye’de geçirdiği uzun dönemin ardından Tahy, kendisine 

başka bir görev verilmesi nedeniyle 27 Kasım 1933 tarihinde Anka-

ra'dan ayrılmıştır. Tahy’nin Türkiye’den ayrılmasından sonra Hâki-

miyeti Milliye gazetesi sayfasında:
28

 "Türkiye'de bulunduğu süre zarfında 

Türk vatanının inkılaplarını ve yükselişini yakından görüp anlayan değerli 

diplomata yeni vazifesinde başarılar dileriz" şeklinde kısa bir veda yazısı 

paylaşmıştır. 

Görev yaptığı dönemde Türk-Macar ilişkilerinin her alanda geliş-

mesine büyük katkı sağlayan László Tahy'nin Macaristan'ın temsilcisi 

olarak Milletler Cemiyeti'ne ataması yapılmıştır. Tahy’nin yerine 

Mihály Arnóthy Jungerth atanmıştır. Mihály Arnóthy Jungerth, XX. 

yüzyıl başlarında Macar dışişlerinde hizmet veren önemli bir diplo-

mattı.
29

 Jungerth, özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslara esir 

düşen Macar askerlerinin Macaristan’a tekrar iade edilmesi sürecinde 

önemli görevler üstlenmiş ve buradaki hizmeti nedeniyle takdir edil-

miştir. Jungerth, Sovyet Rusya ile yapmış olduğu müzakerelerden 

sonra Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nca "Rus Uzmanı" olarak anılmış-

tır.
30

 

Jungerth, 9 Ocak 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-

başkanı Mustafa Kemal Atatürk'e geleneksel seremoni eşliğinde güven 

mektubunu sunmuştur. Güven mektubunu sunduktan sonra Atatürk 

ile Jungerth arasında bir saate yakın bir sohbet gerçekleştirmiştir. İkili 

 

27
 Magyar Országgyűlési Almanach 1935-1940 (Macar Meclis Almanağı), s.539-540. 

28
 Hâkimiyeti Milliye, ‘‘M. Tahi Gitti’’, 28 İkinci teşrin (Kasım), s.3. 

29
 Jungerth Arnóthy Mihály, Moszkvai Napló, Haz. Sipos Péter-Szűcs László, Zrínyi 

Katonai Kiadó, Budapest-1989, s.5. 

30
 Seres Attila, A magyar-Szovjet Diplomáciai és Kereskedelmi Kapcsolatok Főbb 

Problémái 1922-1935, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 

Budapest 2006, s.8. 
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arasında gerçekleşen uzun görüşmede, Türkler ve Macarlar arasın-

daki tarihsel akrabalık meselesi konuşulmuştur. Konuşma süresince 

Atatürk’ün engin dil ve tarih bilgisi, fikirleri Macar elçiyi oldukça etki-

lemiştir.
31

  

Konuşmanın devamında, Atatürk’ün Macar elçiye söyledikleri 

önem arz etmektedir: “Eğer iki ülke birbirine sınır komşusu olduğu 

zaman akrabalıklarını bilerek, birbirlerine yaslanarak bu akrabalık 

bağlarını korumuş ve güçlerini geliştirmiş olsalardı, son yüzyıllarda 

Doğu Avrupa tarihi tamamen başka yön alabilirdi.”
32

  

Jungerth, Türkiye'deki görevine devam ederken Macar hükümeti 

onu 1934 yılında, Sovyet Rusya ile gerçekleştirdiği müzakerelerde gö-

revlendirerek Roma'ya göndermiştir.
33

 Roma’daki görüşmelerde iki 

ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine karar verilmiş-

tir.
34

 Roma'daki antlaşmadan sonra Macaristan Kral Naibi Horthy ve 

Sovyet hükümeti ayrı ayrı olarak Jungerth'in Moskova'ya elçi olarak 

atanması konusunda talimat vermiştir.
35

 Bu gelişmelerin devamında 

"Sovyet Uzmanı" olarak bilinen Mihály Arnóthy Jungerth, 1934 yılının 

Nisan ayında Moskova’daki Macar elçiliğinin başına geçmiş
36

 ve Sovyet 

Rusya'da görev alan ilk Macar elçisi olmuştur.
37

  

Jungerth'in başka bir görev nedeniyle Türkiye'den ayrılması ne-

deniyle Macaristan Krallığı, yeni Ankara elçisi olarak Zoltán 

Máriássy'yi (1935-1941) atamıştır.
38

 Máriássy, Budapeşte'deki Türk 

 

31
 Melek Çolak, ‘‘Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi’’, Selçuk Üniversitesi Türki-

yat Araştırmaları Dergisi, S 27, Bahar 2010, s.378-380.  

32
 MOL, K-63, 289. bağ, 32/7, 10 Ocak-1934 ve 2/fön-pol. sayılı rapor. 

33
 Saral, a.g.e., s.109-110. 

34
 PTI, 972. Fond, 3. örzési egység, s.550. 

35
 Sipos Péter-Szűcs László, "Orosz Oriantáció 1920 után ", História, X. Évfolyam, 2-

3. Szám-1988, s.26. 

36
 PTI, 972. Fond, 9. örzési egység, s.102. 

37
 Seres, a.g.e., s.147.  

38
 Budapesti Hírlap, "Személyi változások a magyar diplomáciái karban", 15 Mayıs-

1935-Çarşamba, s.3. 
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Elçiliğinin vermiş olduğu bilgilerde Macar dışişlerindeki "en iyi ve gele-

ceği en parlak diplomatlardan birisi" olarak gösterilmiştir.
39

 

Máriássy 10 Temmuz 1935'te saat 6’da, her zamanki resmi tören-

sel çerçevede güven mektubunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-

kanı Atatürk'e takdim etmiştir. Güven mektubunu teslim etmesinden 

sonra Atatürk, yaklaşık olarak bir buçuk saatten daha fazla süre 

Máriássy ile bir sohbet gerçekleştirmiştir. Sohbet sırasında Atatürk'ün 

Fransızcayı iyi bir şekilde kullandığına tanık olan Macar elçisi, bundan 

etkilenmiş ve Macar Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda şu ifa-

delere yer vermiştir:
40

 "Gazi, Fransızcayı iyi konuşuyor ve bu dilde kendini 

gayet rahat ve serbest bir şekilde ifade edebiliyor. Bunu şahsen de öğrenmiş 

oldum, çünkü duyduğum kadarıyla olağanüstü bir şekilde sözü birçok defa 

Fransızcaya çevirdi ve bazen dakikalarca bu dilde konuşabildi."  

Macar elçisi, Atatürk ile gerçekleştirdiği görüşmenin başında Ma-

caristan Kral Naibi Horthy'nin selamlarını iletmiş ve Horthy'nin Türk-

lere karşı olan derin sevgisinden bahsetmiştir. Atatürk, Macar elçisinin 

bu sıcak sözlerine karşılık teşekkür etmiş ve Macar elçisine, Türk mil-

leti için beslediği güzel duyguların aynısını kendisinin de Macaristan 

ve Macar halkı için beslediğini Horthy'e iletmesini rica etmiştir.
41

  

İkili arasındaki sıcak sohbetin devamında Atatürk, "favori teması 

olan Türk-Macar ortak kökenine, sonra Türklerin prehistoryasına ya da Onun 

tarafından oluşturulan ve bütün halkların medeniyeti Türklerden aldığı" teo-

risine geçmiştir.
42

 Atatürk’ün bu konu hakkındaki derin bilgileri kar-

şısında Macar elçisi şaşkınlığını gizleyememiştir. Atatürk'ün muhteşem 

bir görüntüsünün olduğunu söyleyen Macar elçisi, Onun sade bir 

onur ve coşku ile felsefe ve filoloji deyimlerinin Türkçeden alıntı ol-

duğunu göstermeye çalıştığını söylemiştir. Atatürk, Macar elçilerinin 

güven mektuplarını sunmaları esnasında politik konuşmalar yapmak 

 

39
 BCA, 030.10.233.568.11., 14.04.1935. 

40
 Karagülmez, a.g.e., s.54-55. 

41
 MOL, K 63, 11 Temmuz-1935, Ankara ve 72-pol. fön sayılı rapor. 

42
 Çolak, ‘‘Atatürk, Macarlar ve Türk...’’, s.380.  
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yerine, iki ülke arasındaki dil ve tarih meseleleri üzerine konuşmayı 

tercih etmiştir.
43

  

Atatürk döneminde görev yapan üç elçi de çalıştıkları süre 

boyunca iki "kardeş" ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesi 

için büyük çaba sarf etmişlerdir. Macaristan hükümeti bu dönemde, 

Türkiye'deki temsilciliklerinde görev alan elçilerini özenle seçerek 

vazifelendirmiştir. Macar elçileri, Türk-Macar ilişkilerindeki rollerinin 

yanı sıra Macaristan ile Doğu arasında bir köprü görevi 

görmüşlerdir.
44

 

Macar Elçilerilerinin Gözüyle Türk Devrimleri 

Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasının ardından ulus bir devlet 

olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti, kısa zaman içerisinde Ata-

türk önderliğinde önemli devrimler yapmış ve bu devrimler tüm 

dünya tarafından dikkatle izlenmiştir. Türkiye’deki devrimleri yakın-

dan izleyen ve hayran kalan milletlerden birisi de Macarlar olmuştur. 

Macarlar, Atatürk’ün yarattığı yeni Türkiye’ye büyük bir sempati ile 

yaklaşmışlardır.
45

 Ünlü Macar Türkoloğu Gyula Németh, 1934 yılında 

Atatürk'e yazmış olduğu mektubunda Atatürk'ten, "kudretli iradesi 

altında dünyayı hayrete bırakan devrimler yapmış Ulu Gazi" şeklinde 

bahsederken, kendisine beslediği derin saygıyı belirtmiş ve Türk 

devrimlerine olan hayranlığını dile getirmiştir.
46

  

Yine, Milli Mücadele döneminde Türklere büyük destek sağlayan 

Macar Turancıları da yeni Türkiye’nin yükselişini ve devrimleri ya-

kından takip etmişlerdir. Macar Turancılarından Alajos Paikert, 

Turán Dergisi’nde çıkan bir yazısında Milli Mücadele’den başarıyla 

ayrılan Türklerden ve Atatürk’ten sıcak sözlerle bahsetmiştir. Paikert 

yazısında; “Mustafa Kemal’in kazanmış olduğu büyük zaferin ardından Türk 

 

43
 MOL, K 63, 11 Temmuz-1935, Ankara ve 72-pol. fön sayılı rapor. 

44
 Karagülmez, a.g.e., s.56. 

45
 Melek Çolak, ‘‘Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan'ın Türk İnkılabına Bakışı (1919-

1938)’’, 5. Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler, C 2, 2005, s.1258-1260. 

46
 OSZK Kézírattár (Ulusal Széchenyi Kütüphanesi El Yazmaları), Gyula Németh 

hagyatéka, Fond 121-322, 14.09.1934 tarihli mektup. 
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milletinin eski parlak günlerinin tekrar yükseldiğini, eziyet çekmiş, aşağılanmış 

soylu Türk milletinin uzun bir rüyadan uyandığını hissediyoruz” şeklinde bir 

ifadeye yer vererek Macarların Türklere duyduğu sempatiyi açıkça 

dile getirmiştir. Paikert’e göre Atatürk, milletini utanç verici esaretten 

kurtarmıştır. Parlak zaferlerinden sonra zar zor dinlenmiş, önemli 

devrimler gerçekleştirmiş, okullar kurmuş, yollar ve demiryolları inşa 

etmiş, telsiz istasyonları, fabrikalar, sulama kanalları ve tesisler kur-

muştu. Yani, ülkesini sil baştan yeniden inşa etmiş ve Türkiye’nin çeh-

resini değiştirmiştir. Yazısının devamında Macar Turancılarının 

Türklere ve Atatürk’e karşı duyduğu sevgiyi ve sempatiyi anlamak 

mümkündür:
47

 

“Seni kalpten selamlıyoruz şanlı ve muzaffer Başkumandan ve güçlü 

devlet adamı. Bugün hüzünlü ve üzücü köleliğimizi sizinle hissediyoruz. 

Sizlerin kahramanca örneğinden güç alıyoruz ve umudumuz kırılmıyor. 

Çünkü biliyoruz ki karanlık geceden sonra parlayan bereketli bir gün ge-

lecek.” 

Atatürk döneminde Türkiye’deki değişime bire bir şahit olan Ma-

car elçileri, Türkiye’nin iç ve dış siyasetine önemli derecede ilgi duyar-

ken üzerinde durdukları diğer bir konu da Türkiye’deki devrimler ve 

yenilikler olmuştur. Macar elçilerinin bu konu hakkında Macaristan 

Dışişleri Bakanlığı’na çok sayıda rapor göndermeleri bunun açık birer 

kanıtı niteliğindedir.
48

 

“Gelişen devletlere veya medeniyetlerin beşiği olan ülkelere bakıldı-

ğında büyük ilerlemeler uygun koşullar altında mümkündür. Cahillik ve 

dini fanatiklik ile boğuşan ülkelerde bu ilerlemeler çok zor gerçekleşir. Bu 

 

47
 Alajos Paikert, “Musztafa Kemál pasa (Mustafa Kemal Paşa)”, Turán, III. IV 

Évnegyed, 25. Szám, 1922, s.138-139. 

48
 Macar Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye’yle ilgili arşiv belgelerinin bir kısmı II. Dünya 

Savaşı sonlarına doğru Almanların arşiv binasını bombalaması nedeniyle tahrip ol-

muştur. Özellikle 1924-1928 yılları arasındaki arşiv belgeleri eksiktir. Konu hakkında 

bkz. Müjdat Karagülmez, “Türk Dış Politikası Araştırmalarında Macar Arşiv Belgele-

rinin Yeri ve Önemi”, Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü 

Uluslararası Sempozyumu, (07-09 Nisan 2016, İstanbul), Bildiriler, Ankara 2017, 

s.543-574. 
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koşullar altında Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Paşa-

nın başka seçeneği yoktu. Avrupalı emperyalist devletlere karşı bütün risk-

leri almak zorundaydı. Bunun için de üzerine düşen büyük sorumluluğun 

farkında olarak büyük güçlere karşı ülkesini birleştirdi ve Sevr’e karşı çıktı. 

İç savaşı da yenmesi gerekiyordu. Türk Devletinin kurulması ve sonrasın-

daki reformlarla da Türk Devleti karanlıktan aydınlığa çıkacaktı.” Macar 

elçisi Tahy’nin bu sözleri Türkiye’deki reform hareketlerinin hangi yönde 

ilerlemesi gerektiğini açık şekilde ortaya koymaktaydı.49  

1930’lu yıllardaki devrim ve yenilik hareketlerine bakıldığında 

Macar elçilerinin üzerinde önemle durduğu meselelerden birisi Tür-

kiye’de gerçekleşen Türk dil devrimi ve sonrasında yaşanan süreç ol-

muştur. Atatürk’ün, Macar Türkoloji’sinden ve Macar Türkologların 

çalışmalarından önceden haberi vardı ve bu nedenle Türkiye’de ger-

çekleştirmek istediği dil devrimiyle ilgili olarak Macar Türkolojisinden 

faydalanmak istemişti. Atatürk, dil devrimi hazırlığındayken Latin al-

fabesinin incelenmesinin yanında Macar alfabesini de incelemiştir. 

Yine bu süreçte Macaristan’da eğitim alan ve Macarca bilen Türklerin 

dil devriminin aşamalarında yer almaları Türk ve Macar dostluğunun 

ve Türk-Macar kültürel bağlarının ne denli sağlam olduğunun kanıtı 

olarak öne çıktığı görülmektedir.
50

  

Macar elçisi Tahy yazmış olduğu bir raporda, Cumhuriyetin ku-

ruluşunun yıl dönümünün her geçen yıl yurtta daha da coşkulu kut-

landığını ifade ederken Atatürk’ün 1928 yılındaki Cumhuriyet kutla-

maları çerçevesinde Meclis’te gerçekleştirdiği konuşmada yeni Türk 

alfabesinin kabulünden önemli beklentilerinin olduğunu ve kısa za-

man içinde yüzyıllardır devam eden bir eksikliğin ortadan kaldırılarak 

okur-yazarlıkta büyük bir artışın beklendiğini ifade ettiği aktarılmıştır. 

Macar elçisi, Atatürk’ün dil devrimine çok büyük önem verdiğini ve 

 

49
 MOL, K 63, 287. bağ, 32. başlık, Ankara, 3 Kasım 1928 tarihli ve 45-pol sayılı sapor, 

s.7-8. 

50
 Macarların gözünden Türk dil devrimi hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Melek Ço-

lak, “Macarların Gözü ile Atatürk ve Türk Dil Devrimi”, 15th International Confe-

rence on Turkish Linguistics (ICTL), Szeged-Macaristan, August 20-22 2010, Studia 

Uralo-Altaica (49), s.202-208. 
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gerçekleşen dil devriminin yardımı ile Türk dilinin hak ettiği yeri bu-

lacağından bahsettiğini söylemiştir. Atatürk’ün dil devriminden bek-

lentilerinden bahsederken de böyle bir devrim hareketine sadece 

dilde ilerleme değil, Türkiye’nin çeşitli alanlarında kalkınmasına katkı 

sağlayacak bir yenilik gözüyle baktığını ifade etmiştir. Macar elçisinin 

Atatürk’ün konuşmasından aktardığına göre, Türkiye bu dil devrimi 

ile sadece kendi içinde değil, ayrıca bütün insanlık tarihinde önemli 

bir yer alacaktır.
51

  

Macar elçisi konuyla ilgili raporunda, 1 Aralıktan itibaren Osmanlı 

alfabesi ile kitap veya gazetelerin basımının yasaklandığını söylerken 

siyasi ve dini reformların ardından Türkiye’nin daha da laikleştiğini 

ve kültürel anlamda yapılan yeni reform hareketleri ile de eskiden çok 

farklı bir çehreye sahip bir Türk devlet yapısının oluşturulduğunu 

yazmıştır. Devlet yöneticilerinin çok akıllıca ve doğru şekilde çalıştık-

larını söyleyen Macar elçisi, ülkedeki gelişmelerle ilgili şunları söyle-

mektedir: “Ben 1923 yılından itibaren ülkenin (Türkiye) tarihini, halkını, 

dilini ve geleneklerini yakından biliyorum. Türk tarihinin son dönemlerinden 

yeni bir devlete geçiş sürecinde de bu topraklarda yaşadım. Ve şunu söyleyebi-

lirim ki İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaptıklarını doğru bulu-

yorum ve hak veriyorum.” Macar elçisi Türk kültürüne yakın birisi olarak 

ve geçiş sürecini iyi bilen biri olarak Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni-

lik ve reform hareketlerinin destekçisi olduğunu bu sözlerle ifade et-

miş ve atılan adımların doğru olduğunu belirtmiştir. 

Yine 1932 yılında Meclisteki bir oturumda Atatürk’ün sarf ettiği 

sözler Macar elçisinin dikkatini çekmiştir. Konuyla ilgili raporda, Ata-

türk’ün, dil devriminin tüm yalınlığıyla ve tüm zenginliğiyle en önemli 

yeniliklerinden birisi olduğunu söylediği, son dönemlerde dil ve tarih 

araştırmalarına büyük önem verdiği ve Atatürk’ün buna öncülük et-

tiği ifade edilmiştir. Bu çalışmalarla Atatürk’ün, eski Türk tarihinin 

kökenleri meselesine ve eski Türk tarihinin parlak günlerinin açığa 

kavuşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığı vurgulanırken Osmanlı 

 

51
 MOL, 3 Kasım 1928 tarihli ve 45-pol sayılı a.g.r., s.1-7. 
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kültürünün üstüne yeni bir milli ideolojinin yaratılmaya çalışıldığı be-

lirtilmiştir. Milli bir politika ideali ile de -Kemalizm’in pratik amaçla-

rıyla ilgili olarak- uygulanabilir milli temel değerler yaratmak amacı 

hedeflendiği eklenmiştir. Osmanlı kültürünü de yakından tanıyan ve 

o dönemde bizzat Osmanlı topraklarında yaşamış olan Tahy, yenilik 

hareketlerinin ve reformların Türkiye için olumlu sonuçlarının olaca-

ğını ifade ederken, raporlarından anlaşılacağı üzere bu reformları da 

olumlu bir bakış açısıyla takip etmektedir.
 52 

Macar elçileri, göndermiş oldukları raporlarda Atatürk’ün dil ve 

tarih konuları üzerinde gerçekleştirmiş olduğu araştırmalardan ve bu 

alanda atılan adımlardan övgü dolu sözlerle bahsetmişlerdir. 

Zamanında Macar elçilerinin güven mektuplarını sunmaları 

esnasında da Atatürk’ün dil ve tarih bilgilerinden dolayı 

hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Bununla ilgili olarak 1934 yılında 

gerçekleştirilen II. Türk Dil Kongresi’nden de raporlarda önemle 

bahsedilmiştir. İstanbul’da gerçekleşen kongreye Atatürk’ün, 

Başbakanın, siyasetçilerin, önemli kademedeki askerlarin ve pek çok 

bilim adamının katıldığı ve kongreye büyük bir önem arz edildiği 

aktarılmıştır. Kongrede Türk dilinin hangi dil grubuna ait olduğu ve 

tarihi gelişimi hakkında önemli sunumların yapıldığını belirten Macar 

elçisi, kongrede Türk dilinin Altay dil grubuna ait olduğuna yönelik 

ve tüm dünya dillerinin atası olduğuna dair önemli sunumların 

yapıldığını da eklenmiştir.
53

  

1934 yılına ait yıllık raporda, latin alfabesinin kabul edilişinin 

ardından ülkede bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğu fakat devletin bu 

yeniliğe karşı olan bu tepkiler için birtakım tedbirler aldığı 

belirtilmiştir. Yine yıllık raporda, 1933 yılında yapılan en önemli 

reformlardan birisinin İsviçreli uzman pedagog ve siyasetçi Albert 

Malche’nin tavsiyeleri üzerine üniversite reformu kapsamında yapılan 

 

52
 MOL, K 63, 288. bağ, 32/1. başlık, Ankara’dan gönderilen 17 Kasım 1932 tarihli ve 

63-pol sayılı rapor, s.4. 

53
 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. başlık, İstanbul’dan gönderilen 28 Ağustos 1934 tarihli 

ve 71-biz sayılı rapor, s.1-2. 
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yenilikler gösterilmiştir. Bu reform kapsamında da Türkiye’ye pek 

çok Alman bilim insanının davet edildiği ve bazı Türk üniversite 

profesörlerinin emekli edildiği de eklenmiştir.
54

  

Soyadı kanunuyla ilgili de Macar Elçiliği’nden çok sayıda rapor 

gönderilmiştir. Macar elçisi soyadı kanununun kabul edilmesinin ar-

dından yazmış olduğu raporda, Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının 

verildiği kanun maddesini tamamen Macarcaya çevirerek gönderir-

ken, Atatürk soyadı ile Mustafa Kemal’e “Türklerin Atası” manasına ge-

len bir soyadı verildiği ve kendi görüşüne göre halkın Ona “Atam” Ma-

carcası “Atyám” şeklinde sesleneceğini öngördüğünü belirtmiştir. 

İsmet İnönü’ye de Milli Mücadele’deki büyük başarılarından dolayı 

bir yer adı olan İnönü soyadının verildiği belirtilirken Macar elçisi bu 

soyadların önemli devlet görevlilerine en üst seviyeden bir hediye ve 

hizmetlerinin karşılığı olarak verildiğini gördüğünü aktarmıştır.
55

 

Soyadı kanunu çerçevesinde kanun çalışmalarının halen devam 

etmekte olduğunu söyleyen Macar elçisi, önemli siyasi şahsiyetlerin 

eski “Türkçe” veya “öz Türkçe” den soyadları alıp bu kanun 

çerçesinde bir soyadı aldıklarını belirtmiş ve özellikle öz Türkçe 

soyadlarının alınmasına dikkat çekmiş, bunun biliçli olarak yapılan bir 

girişim olduğunu söylemiştir. Macar elçisi ayrıca -yan, -zade-, -bin gibi 

takma isimlerin soyadı kanunu çerçevesinde kullanılmasının yasak 

olduğunu da belirtmiştir. Kısa zaman içerisinde kanunun 

uygulamasına başlandığı ve belirli kuralları çerçevesinde hızlı şekilde 

uygulandığı da eklenmiştir.
56

 

 

54
 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. başlık, Ankara’dan gönderilen 28 Ocak 1934 tarihli ve 

7-pol sayılı yıllık rapor, s.10-11. Bu dönemde yapılan üniversite reformu hakkında 

detaylı bilgi için bkz. Yücel Namal-Tunay Karakök, “Atatürk ve Üniversite Reformu 

(1933)”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, C 1, S 1, Nisan 2011, s.27-35. 
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 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. başlık, Ankara’dan gönderilen 30 Kasım 1934 tarihli ve 

144-pol sayılı rapor, s.1-2.  
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 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. Başlık, Ankara’dan gönderilen 30 Kasım 1934 tarihli ve 

143-pol sayılı rapor, s.1-2. 
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1935 yılına ait yıllık raporda ise, Türk Dil Kurultayı
57

 ve diğer 

yenilikler hakkında detaylı bilgiler yer almıştır. Raporda, Türk dilinin 

Arap ve Fars etkisinden arındırılarak dilde sadeleşme çalışmalarının 

başlatılacağı ve öz Türkçeye geçiş için detaylı bir araştırma 

yapılmasının gerekliliği üzerinde durulduğundan bahsedilmiştir. Öz 

Türkçe çalışmalarının bu dönemde devletin yenileşme hareketleri ve 

dil reformu içerisinde çok önemli bir yerinin olduğu ve milli kültür 

politikasının en önemli aşamalarından birisini teşkil ettiği 

vurgulanmıştır. Bu süreçte öz Türkçe kelimelere ağırlık verilerek bir 

sözlüğün de hazırlanmasının planlandığı vurgulanırken gazetelerin 

de yeni Türk harfleri ile yayımlanacağı konusuna tekrar vurgu 

yapıldığı belirtilmiştir. Yine bu dönemde müzik ve sanat alanında da 

önemli refor hareketlerinin varlığından söz edilirken Atatürk’ün 1 

Kasımda TBMM’nin açılış konuşmasında bu konunun önemine vurgu 

yaptığı belirtilmiştir. Ayrıca, Atatürk’ün milli kültür politikası ve milli 

bir devlet inşaasında kültür-sanat ve müzik alanlarındaki gelişmelere 

önem verilmesi gerekitiğini belirttiği ifade edilirken daha ziyade 

eskiden çok yeni sanat ve müzik dallarına ağırlık verilmesi gerektiğini 

vurguladığı da eklenmiştir. Yine gönderilen yıllık raporda, 

Türkiye’de gerçekleşen yenilik hareketlerine büyük yer ayrılmıştır. 

Bunlardan biri olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 

ve böylece Türk kadınlarının iç siyaset hayatında önemli bir yer 

edinmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Diğer taraftan kılıf kıyafet ve 

şapka kanununun çıkarılması da raporlarda işlenmiştir. Bey, Paşa, 

Efendi yerine Bay ve Bayan kelimelerinin isimlerin önüne getirilerek 

toplumda ayrılacalık yaratacak durumların ortadan kaldırılması ve 

toplumdaki eşitsizliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı 

vurgulanmıştır. Askeri olarak da Paşa yerine General ve Mareşal, 

Amiral gibi unvanların kullanılacağı ve din adamlarının görevlerini 

 

57
 Türk Dil Kurultaylarına ayrıca bizzat Atatürk tarafından Macar Türkologlar da da-

vet edilmiş ve onların Türkoloji alanındaki çalışmalarından faydalanılmak istenmiştir. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Müjdat Karagülmez, “Atatürk Dönemi Türk-

Macar Kültürel İlişkilerinden Kesitler”, Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan-Türk 

Tarihine Dair Yazılar III, Ankara 2018, s.629-644.  



1534 MÜJDAT KARAGÜLMEZ  

 

yaptıkları cami veya görevli oldukları yerden başka günlük hayatta 

dini kıyafetlerini kullanmalarının yasaklandığı da eklenmiştir. Bu 

kanunun özellikle Türkiye’deki Ortodoks kilisesi tarafından büyük bir 

tepki çektiği raporlarda yazılmıştır. Yunan hükümetinin de bu yasa ile 

ilgili Türk yetkilileri ile birtakım görüşmeler yaptığı ve bazı sıkıntıların 

yaşandığı belirtilmiştir.
58

  

Macar elçileri raporlarda genel olarak, yeni bir Türk milli kültürü 

oluşturma çabaları ve yenilikler çerçevesinde bu kanunların 

yürürlüğe konulduğunu belirtirlerken, bu yeniliklerin yine 

Atatürk’ün büyük mücadelesi sonrasında gerçekleştiğini yazmışlardır. 

Onlara göre Atatürk, yeniliklere ve devrimlere öncülük yapmakta, 

fikir ve düşüncelerini hayata geçirmek için büyük mücadeleler 

vermektedir.
59

 

Macar elçisi 1936 yılında yazmış olduğu yıllık raporunda 1935 yılı 

gelişmelerini detaylı şekilde anlatmıştır. Raporunda en önemli iç 

gelişmelerden bahsederken devrimlerin ve yeniliklerin yeni bir ulus 

devlet inşası ile ilgili önemli gelişmeler olduğu vurgulanmıştır. 1935 

yılı itibari ile yeni Türk alfabesinin kullanılmasından sonra Atatürk’ün 

büyük gayretleri sonrasında okur-yazarlık oranında yüksek artışlar 

olduğu aktarılmıştır. Türk sanat ve musikisinde de önemli 

gelişmelerin yaşandığı ve bunun Türkiye’de gerçekleşen yenillik 

hareketlerinin bir devamı olduğu yazılmıştır. Burada asıl amacın, 

Türk ulusunun motivasyonundan meydana getirilmiş ve batıdan 

evrilerek stilize edilen bir temelde yeni bir klasik Türk müziğinin 

meydana getirilmesi olduğu vurgulanmıştır. Bu alandaki gelişmlerin 

sonuç verdiği ve bazı müzisyenlerin çalışmalar yaptığı belirtilmiştir. 

Türk hükümetinin Ankara’da bir opera binası açmayı planladığı ve 

İstanbul’da da müzik konservatuvarı kurmayı ve bazı Alman 

müzisyenleri de Türkiye’ye davet edeceği belirtilmiştir. Diğer taraftan 

 

58
 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. başlık, Ankara’dan gönderilen 14 Ocak 1935 tarihli ve 

2-pol sayılı yıllık rapor, s.16-19. 

59
 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1.başlık, İstanbul’dan “çok gizli” notuyla gönderilen 13 

Aralık 1934 tarihli ve 140/biz sayılı rapor, s.1-6. 



 MACAR ELÇİLERİNİN GÖZÜYLE GAZİ MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMLERİ 

1535 

 

ulusal bayram ve resmi tatiller hakkındaki kanun ile resmi tatilin 

cumadan pazara alınması hakkında da bir rapor yazan Macar elçisi, 

yeni Türk rejiminin böylelikle Arap kültürünün bir parçası olan bu 

geleneği ortadan kaldıracağını, fakat böyle bir yenilikle maksadın 

farklı bir karşı duruş sergilemek ve Hristiyan bir geleneği Türk 

kültürüne yerleştirmek değil, asıl amacın ekonomik ve pratik 

sebeplerden dolayı dönemin uluslararası koşullarına ayak uydurmak 

olduğunu söylemiştir.
60

  

Macar elçisi, 1936 yılına bakıldığında Atatürk’ün özellikle dil 

konusuna büyük önem verdiğini söylerken bu düşüncesinin temel 

çıkış noktasının O’nun eski Türk medeniyetinin dünya 

medeniyetlerini büyük ölçüde etkilediğini düşünmesi ve Türk dilinin 

ise bütün diğer dillerin temeli olduğunu kabul etmesi olarak 

göstermektedir.
61

 

Macar elçisi, yine Cumhuriyet Türkiye’si için önemli bir yenilik 

olarak gösterilebilecek olan kılık kıyafet kanunu çerçevesinde de kendi 

düşüncelerini raporlar halinde sunmuştur. Çıkarılan yeni kanuna 

göre imamların ve hocaların sadece görevleri süresince dini 

kıyafetlerini giymelerinin zorunlu hale getirildiği ve günlük hayatta 

ise bu kıyafetlerini giymelerinin yasaklandığı vurgulanmıştır. 

Gazetelerin de bu konuda kanunu destekleyici yazılar yazdığı 

vurgulanırken muhafazakar kesimin tam olarak nasıl tepki 

vereceğinin ise zamanla ortaya çıkacağı yazılmıştır.
62

 Bu arada Macar 

elçisi, Türkiye’de yaşayan Musevilerin ise kılık kıyafet kanunu 

hakkında çoşkulu şekilde destekleyici açıklamalarda bulunduklarını 

yazmıştır. Gregoryen Ermenilerinin de kanuna sempati ile baktıkları 

vurgulanırken Türkiye’deki Ermenilerin hayat standartlarının 
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 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. başlık, Ankara’dan gönderilen 11 Şubat 1936 tarihli ve 

3535-pol sayılı rapor, s.26-29. 

61
 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. başlık, Ankara’dan gönderilen 29 Ocak 1937 tarihli ve 

10-pol sayılı yıllık rapor, s.16-17. 

62
 Bu bilginin yanı sıra başka bir raporda Macar elçisinin gözlemlediklerine göre söz 

konusu kanunun, Türkiye’deki islami çevrelerde de birtakım rahatsızlıklara yol açtığı 

bazı olumsuz tepkilere de neden olduğu söylemiştir. Bkz. MOL, K 63, 289. bağ, 32/1. 

başlık, Ankara’dan gönderilen 21 Şubat 1935 tarihli ve 20-pol sayılı rapor, s.1-4. 
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giderek iyileştiği ve bunun devamındaki gelişmeler karşısında çok da 

olumsuz bir tavır sergilemeye istekli olmayacaklarını da ilave 

edilmiştir. Katoliklerle ilgili büyük bir tepkinin var olmadığı ve şuan 

için Fransız Elçiliğinin de konu hakkındaki düşüncelerine göre Türk 

tarafından beklenenin rahiplerin ve papazların geleneksel siyah 

kıyafetlerini sokaklarda giymelerinin devam etmesi yönünde bir 

beklentilerinin olduğunun altı çizilmiştir. Yine en büyük sorunun 

Rum Ortodoksları tarafından olduğu vurgulanmış ve meselenin çeşitli 

siyasi sorunları da beraberinde getirdiği söylense de büyük bir kriz 

yaratmayacağı yönünde bir fikrin olduğunu yazılmıştır. Yine Macar 

elçisi bu meselenin Türk-Yunan dostluğuna zarar vermeyeceğini de 

eklemiştir.
63

 

Macar elçisi, Türkiye’deki yenilikler ve devrimler hakkında 

bilgiler verirken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4. Kongresi hakkında 

da bilgiler vererek bu kongreyi yakından takip etmiştir. Macar elçisi, 

kongrede özellikle kültürel ve sosyal gelişmenin devletin en önemli 

programlarından birini teşkil ettiğinin ifade edildiğini ve Türkiye’de 

yapılan yenilik hareketlerinin en üst seviyede gerçekleştirilmesine 

özen gösterildiğinin altının çizildiğini ifade etmiştir.
64

 

Macar elçisinin Atatürk’ün ölümü üzerine yazmış olduğu raporu, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük 

eseri olduğunun güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Macar elçisi, “bir 

dönemin kapanışı” başlığıyla verdiği raporunda, Atatürk’ün ülkesini 

Orta Çağ şartlarından modern bir ülkeye taşıdığını ve pek çok alanda 

yapılan devrim ve yeniliklerin Atatürk’ün büyük çabalarının sonucu 

meydana geldiğini ve yeni Türkiye’nin O’nun eseri olduğunu ifade 

etmiştir. Döneminde büyük bir devlet adamı olarak yer edinen 

Atatürk’ün tüm devlet işlerini kendi işi gibi görüp büyük bir sevgiyle 

yaptığını söyleyen Macar elçisi, herkesin Atatürk’e büyük bir sempati 
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 MOL, K 63, 289. bağ, 32/1.başlık, İstanbul’dan “çok gizli” notuyla gönderilen 13 

Aralık 1934 tarihli ve 140/biz sayılı rapor, s.1-6. 
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ile baktığını ve herkesin Atatürk’e kendisini çok yakın hissettiğini, 

O’nun döneminin en büyük devlet adamlarından birisi olarak 

görüldüğünü söylemiştir. Atatürk’ün, halkının önünde hiçbir zaman 

gizlenmediğini söyleyen Macar elçisi Onun halk ile temas kurmayı çok 

sevdiğini ve halkını yapmış olduğu devrimler ile en iyi konuma 

çıkarmak için hayatının büyük bölümünde çok çalıştığını söylemiştir.
65

  

SONUÇ 

Birbirini “kardeş” olarak gören Türkler ve Macarlar, Birinci 

Dünya Savaşı sonrasında yeniden resmi temaslar kurmak amacıyla 

bazı girişimlerde bulunsalar da asıl nihai adım Lozan Barış 

Antlaşması’nın imzalanması sonrasında gerçekleşmiştir. 18 Aralık 

1923 yılında imzalanan Türk-Macar Dostluk Antlaşması’nın ardından 

yeniden resmi ilişkiler tesis edilirken her iki ülkede de elçiliklerin açıl-

ması iki ülke arasında yeni bir dönemin başlamasına vesile olmuştur. 

Bu yeni dönemde Türk-Macar ilişkilerini etkileyen en önemli faktör-

lerden birisi elçilikler olmuştur. Türkiye’de görev alan Macar elçileri 

iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir köprü görevi üstlenirken yeni 

Türkiye’nin kurucusu Atatürk ile de tanışmaları, güven mektuplarını 

sunmaları ve Onun hakkındaki düşünceleri oldukça önemli bilgiler 

içermektedir. Özellikle Macar elçilerinin güven mektuplarını verme-

leri esnasında Atatürk ile diyalogları önem arz etmektedir. Görüşme 

süresince, Atatürk’ün Macar elçilerini diğer ülkelerin elçilerinden 

daha çok tutması Macarlara duymuş olduğu sempatinin açık birer gös-

tergesidir. Macar elçilerinin gözlemlerinden ve raporlarında yazmış 

oldukları cümlelerden Atatürk’ün bir dünya lideri olarak anılmasının 

manasını çıkarmak mümkün olmaktadır. Diğer taraftan Macar elçileri 

Atatürk önderliğinde gerçekleşen devrimler hakkında da çok sayıda 

rapor yazmışlardır. Macar elçilerine göre Atatürk, yeniliklere ve 

devrimlere öncülük yapan büyük bir fikir adamıdır ve daha refah bir 

Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Bu dönemde yapılan 

en önemli devrimlerin milli bir kültür politikası oluşturmak 
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çerçevesinde yapıldığını belirten Macar elçileri, bunun da başarılı bir 

şekilde gerçekleştiğini vurgulamışlardır. Diğer taraftan Macar 

elçilerinin üzerinde en çok durduğu konulardan birisi yine milli 

kültür politikasının devamı olarak Atatürk’ün dil ve tarih konuları 

üzerinde gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar ve bu alanda atılan 

adımlar olmuştur. Atatürk’ün Macar elçileri ile sohbetleri sırasında 

Atatürk’ün dil ve tarih bilgileri Macar elçilerin büyük takdirini kazan-

mış ve onları etkilemiştir. Ayrıca yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Ata-

türk’ün eseri olduğunu söyleyen Macar elçileri, Onun modern bir 

Türkiye yaratmak için ömrünün sonuna kadar çok çalıştığını her de-

fasında ifade etmişlerdir.  
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EKLER 

 

Ek-1 Atatürk'ün kendi el yazısı ile László Tahy'e hediye ettiği fotoğ-

rafı. 

László Tahy Özel Arşivi. 
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Ek-2 Geleneksel kıyafet içerisinde Macar elçisi László Tahy. 

László Tahy Özel Arşivi. 
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Ek-3 1930 yılı civarında İstanbul'daki Macar Elçiliği. 

László Tahy Özel Arşivi. 

 

Ek-4 Ankara'daki Macar Elçiliği 

László Tahy Özel Arşivi. 




