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Kont György A1masy'nin Rusça ve 
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Özet: Orta Asya 'ya seyahat eden Macarlar arasında ilk akla gelen 
elbette Armin Vambery'dir. Ancak ondan başka Macar asıllı seyyahlar 
da vardır. Bunlardan birisi de Kont Almassy'dir. Aşağı, bu seyahate ait 
Rusça ve Kazakça bir yol izni belgesi yer almaktadır. 
Anahtar sözcükler: Seyahat belgesi, Orta Asya, Macar seyyahları 

Abstract: The most famous amongst the Hungarian traveliers in Central 
Asia is Armin V ambery. In this article we shall publish the Russian and 
Kazakh version of one travel document belonging to an other Hungarian 
traveller, Count Oyula Almasy. 
Key words: Travel document, Central Asia, Hungarian traveliers 

Macaristan asıllı Türkistan seyyahları arasında dünyada en çok ün 
kazanan Armin V ambery' dir. Onun hakkında dünyanın hemen hemen 
her bucağında türlü eserler kaeme alınmıştır. Bu kısa yazımızda ise 
daha az· bilinen ama, bilimsel açıdan vazgeçilmez bir simaya değine
ceğiz. 

Kont Almassy ve arkadaşları 
Kont György Almassy (1867-1933) ilk olarak Graz Üniversitesi 

zooloji. (hayvanbilimi)professörü Stummer~ Traunfels ile 1900 yılını 
da. orta Asya 'ya seyahate çıkmıştır. Tuna nehri ile Karadeniz üze
rinde Batum'a kadar gemiyle, Batum'dan Taşkente kadar ise trenle 
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yolculuk etmiş olduğunu biliyoruz. Hem Rusçaya hem Türçeye vakıf 
olan Almasy'nin yolculuğu sırasında iletişimde zorluk çekmediğini 
de tahmin edebiliriz. 

Taşkent'ten Semerkand'a ve Vemiy'e gidip, İli vadisine geçmiş
lerdir. O bölgeden de Issık Köl havzası ile Tienşan dağlarına doğru 
yollarına devam ederek Tienşan sıra dağlarının Hantengri'den güneye 
doğru uzanan bölgesini ilk olarak bilim dünyasına tanıtmayı başar
mışlardır. Aşağıda bu seyahate ait bir belgeyi sunuyoruz. 

Belgenin Özellikleri 
Okurlarımızın dikkatine sunulan bu belge Vemiy (Almatı) pa

saport kalemi tarafından verilmiş olan resmi, açık bir talimatnamedir. 
Muhatabı olanlar 'Veminsiy uyezd' (Yemiy kazası) Rus ve Kazak 
memurlarıdır. Muhtevasına göre bilimsel amaçla Balkaş gölüne 
gidecek olan Almasy ile arkadaşlarına her bakımdan yardım etmeleri 
emredilmiştir. 

Belge Rusça ve Kazakça kaleme alınmıştır. Ne var ki resmi özel
likleri taşıyan tarafı Rusçadır. Kazakça metin herhalde Rusça'ya az 
vakıf olan yerli memurlar için yapılan bir özettir. 

Rusça metin 
Belgenin Rusça metnini kaleme alındığı imla ile aynen aktarıyoz. 
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BeırrepcKoMY nyremeI{fBeHHHKY r . .A.rrLMaIIIH CD ero cnyrHHKaMH 
OTnpaBmIHHoMYCjJ: CD )"leHolO Id;JIblO KD o3epy Eaııxamy, npe.ıı;

nHCblBaeTCjJ: BCtM'b ,Z:(OJI)KOCTHldMD JIHu;aM'b BtpHeUCKoro yk3.ıı;a, 

KaKD PYCCKhlM'b, TaK'b H mprH3aM'b OKa3LIBaTb nOJIHoe BHHMame H 
BCjJ:KOe conifCTBie Kb 6JIarOnOJIyqHOMY H 6e3npemTCBeHHOMY 
npot3.ıı;y, Kb HaifMY HJIH noKYDrl JIoma.ıı;eif Bep6JIIO,Z:(OB'b, IOpT'b, 
JIO,Z:(OKD, Kb uaifMY JIIo,Z:(eif H KBapmpLI. 

M. 3. Yt3,Z:(uoro HaQaJIbHHKa 
CMUPH08'b 

3a nHCbMOBO,Z:(HTeJIjJ: 

Rusça metnin tercümesi 
İ[ çişleri] N[ ezaretı] 
VERNİY KAZA MÜDÜRÜ 
Kalem: Pasaport 

No. 558 
Vemiy şehri 
Açık talimat 
Vemiy uyezdinin bütün memurlarına, hem Rus, hem Kazaklara, 

bilimsel amaçla Balkaş Gölü'ne Giden Macar seyyahı Gospodin 
Almaşi ve yol arkadaşlarına hürmet ve dikkat ederek onlara 
yolculuklarının rahat geçmesi için işbirliğinde bulunarak gerek at ve 
deve veya çadır ve kayık satın almak ve kiralamak işinde, gerek işçi 
ve at tutmalarında yardımda bulunmaları için talimat verilir. 

Kaza müdürü adına 
Smirnov (imza ve mühür) 
Katip adına ( okunmaz İmza) 
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Kazakça metin 
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Çevriyazı 

Açıls bal buyruls bal 

Venger curtı-nıng colawÇlsl gospodin Almaşi coldasları birlen olpıw Ci/m 

(urasman izlenib Ball;caş köline baradı. Buyrub yazamız [/dj Verniski 

uyazdlsa I;caragan Uris hem /(azalslarnlf) orunda turgan bizmet adamlarma 

= colawcılarga burmet [i] Isıbb aman esen ötüb /üye ai öy /sayı/.darnı 

caldamalsl;ca ya ki şatıb almalsl;ca = adamlar hem Isatır caldamalsl;ca 

tof.ctatpayça cardam /sılma/.dsa. 
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